Ret-legel6 gazdalkodasi ismeretek
A orazigos faidterillet-Megaszhis statlaztikal adatal =mint a rriCr. reles1
itgak Milan a gyep 1.165.000 ha-t faglal el, arm kb. negyedannyi, mint az
aSszes mint& terillete. A santattildi kulturik elarettirese nagyan sok as' a rnegmaradtak gondozasa viszont mindgyep megszanteteseval Ark egy(rtt,
meralt, blazer' ezek az anattarths helyetal rriessze estek,
Ink bb
feljavitisukat bizalmatlanul fogadtak. Minden gazda tattle, hogy ebben az
figazatban hatairnas tartalekok rejlenek, ugyanakkor akazera gyepgazdalkodassal rmanapsag megis lawmen fogialkoznak annak ellemere, bogy a termetes sokat emlegetett kockazata lenyegesen kisebb a &votes Iparl novenyeknii. igaz, bogy az allattenyesztes - mint a gyepgazdalkodas trariszfar
matora az fillattetszam eras visszaesise miatt sear igonyll a nagy tamest-1
siMestakarmanyt. Ugyanakkor uteri a rnadszeres szfintafaidi takarmainyn o- veiny-tames** ts gyengiti a gyepteriiletek ervenyestibiset, pedig sok esetben cal* klegeszita jellegu lganyhevetelak lenne Indokolt. Ha ez igy van,
akkor &denies lenne tijragondolni, tiny oleos dolog-e lemondani a ia minasega nit] szimarol, vagy a szenriza lefiszfteseral killenosen ott, ahol siarvasrsarbil-tartfis es teitermales foiyik. A legeltetes ugyan a nagyazernekben sok
helyen Wiesen hatterbe szarun, azonban az allatok szernpontiabel nem
hogy a termeszetszerii eletfeltetelek a fries levega es a birben a nap'rimy hatasara szirnedzdioda D 3 vitamin mind-mind az allatak egeszseget
szolgallak. Mlndehhez a ret-legato gazdalkodasi ismeretek tenrissitosa,
elsayitibisa szakseges, ami a korszeri techriikal eszkozok hasznAlattivai
klegoszfihre hiztosen eredmenyes gyakorlatta yr k. Megy6nk Wale& a
Szent Gyorgy-napl Idhaitassal fftegkezdadatt a lagettatesi !deny, malus masodik felehen pedig a retek kaszakisa, ami alkaimat ad arra, haw a teliesseg
lganye nallaua szalfunk az Agazat aktualls etrrooletl-gyakortati kerdeseirai.

A gyepdkolOgia
A gyepet alkoto infajok szarnat els6sorban a gyep kialakulasanak madja hatarozza rneg. A termeszetes modon kialakult gyapeknel - Osgyepek - a filfaiok
szarra. nagy. A rnestersegesen telepitett
gyepeknel aitalaban a kisebb fajszam a
jellemzo. A termesztestechnblbgia annal
egyszerabbe )(al*. rninef kevesebb a
mesterseges gyepbe telepitett krfajok
szarna. Termeszetes gyepeknel a Majok Osszetetelet. ilk. a gyep tipusat a termat- aiwa letlernzO Okologiai viszonyok
a lakftjak kJ. Csak a termohelyi viszonyokhoz legjobban alkarmazkoth ffifajok tud-
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nak megtelepedni es asszeftiggo gyepallomanyt kepezni_ Hazankban a tobb
terrnotajak kozatt a hamerseklati viszonyokban is van elteres. A kora Oszi fagyok, kesr5i vagy kofai kitavaszodas, az
&el< kbzotti valtozekohysag fogalrnaba
tartoznak es legarabb 1012 nap KIOnbseg van az orszag ket szbisi5 erti(L) helye kOztitt, elsosorban a osapadek
mennyisege es a tenyeszidon beluli eloszlasa befolyasolja a termest. A veget6oiOs 46szakban a viztriany kOvetkezteben lelassul a kivek sarjadzasi es fejlodesi er-Olye. A sarKJ novekedese megall. Vizhiany eseten a gyepek nagyon

erzekenyek a mely k.aszalasra, az intenziv legeltetesre. A terrneszetes gyepeknel a gyakori sthraz : aszedyds idojaras a
szarazsagtOr6 fillajok elterjedeset teszi
lehetf5ve. A talaj tiousa : humusztartalma,
vizgavia]kodasa. pH-erteke, sOtartalma
mint okologiai tenyezok Osszefuggenek
es befoiyasaljak a gyepalkoto novenykajok iisszetetelet. aranyat. A telajtjpus ira nti igeny szerird osoportositiak leginkabb
a kitajokal, de a szelsoseges talajtiposoktO1 eltekintve a talajok tapanyagszolgaltatO kepessege vizgazdalkodasallOntif, a gyep nOvenytarsulasanak ki•
aiakuiasa szempontjabal. A talaj humusztartalrnat a taialszeri(ezet es vizgazdalkodas dsszekiggeseben kell vizsgalni. A
gyeptalajok tapar-wagfeltaredasa a felso
15-25 cm•es retegben rnegy vegbe. A
humusz szerepe a tapanyaggazdatkodasban kevesbe jelentas a jo matragyaellatottsagL] gyepteraleten..A talaj jo humusztartalma lel-retdve teszi a meiyebb
gyOkerzOna klakakulasat. a melyebb talajvizszintet, a jobb viztarokast es viz-vezetest. JO szerkezeta tatajokon tobb a
felveneto v nartalorn
A gyep-rkOvenyzarsulas fajai a gyengen savany6 6-7 pH kOzOtti &fakir talajokon fejiocinek legjobban. Az eiosen savanyii talajokon a legitabb ertekes ftlfaj
kjpusztul,

A gyeptelepftes agrolechnikaja
A gyepgazdalkodas lechnologiai ekemeinek osszefCiggese miatt minden
egyes teriyezo nagy tontossagb a terrneshozarn szempontjabol. Kjemelten
kell foglalkozni azonban a meliora.cioval
es a gyeptelepitessel. A rnelioracio alapvet6en megvaltortathatja az adott kedvezatlen 6kolagiai felteteleket, a gyeptelepites pedig a legfortosabb technologiai mtivelet_
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Mel ioracid
A sikeres gyeptelepites, maid a nagy
hozami) gyephasznositas egyik fontos
agrotechnikai kntenuma a teitlet koraplex me4loracioja, ezen beliil ateriliet vizrendezese. Ahol lehet meg kell teremtam a kesablx ontOzes felt etelelt. A gyep
talajanak tartOs vii7eltelitattsege nemcsak tenyeszidd alatt okoz nagy kart.
hanem tenyeszid6n kival tartOs elbntes
(10-15 nap) is karositja a gyep faji
osszetetelet. Kipusztulnak a legertekesebb fufajtak es herelelek. A teriilet vizes tereprendezesevel lehetove valik a
termoretegben levb felesJeges vizrnennyiseg rOvizi ido alatti elvezetese,
valarnint a tarajviz kedvez6 szinten tartasa,
Az altalajlazitassai elsosorbah a sz6das, kotott talajokon erhetO el jO hatas,
ha rneszezessel kapcsoljak ossze. AZ Cij
teiep ites elott a talaj telsO retegeben minimumszintre osOkkentheto a karos sotartalom, igy Iehetdve vaiik az igenyesebb fU- es pillangos fajok teleoitese. A
gyepteri)letek melioraciOja magaban
foglalja a tereprendezesen a vizrendezesen az erozio etIoni vedelmet, a
talaj tapanyag-gazdalkodasanak iavit sat is

Gyeptelepites
A telepiteskor hangoljuk ossze a ke-

verakben lava' .i<C,Ionbazo tajok vagy fajtak dkologiai iganyeit, sajAtos fejloolesi
tulajdonsagait, a meglev6 termohely
adottsagaivai es a tervezett hasznositasi cellal. Ha ez nern tortenik meg, ak•
kor azok a fajok jutnak rovid idon belth
tOlstilyba, amelyek az adott Okologiai kbrOlthenyeknez tegjobban akalmazkocinak. A fi=ikeverek osszeatlitasanal figyelambe kell venni a hasznositasi mociot
as a tervezett hasznositas idOtartamat.
TorekedjOnk arra, hogy a gyepkeverekben olyan aranyban legyenek a szalf tivek. alftvek, pillangosok, hogy telepites utan maxirnalisan kihasznaljak a
fajtak termokepessegel. MegfeleI6
aranyban legyenek a gyorsfejlodesii :
rovideltan6,gyrmoke.pssegii rajok mallet a lasso kezdeti fejlodesu, de hossz6 elettartam6 fuvek. A
fajok eiettartamuk szennt teljes terrn6kapesseg0 artekkel valtsak egyrnast.
Berm) is a hasznositasi cel , fontos fe]adat, hogy a keverekben levb f0fajokbe! olyanfajtakat kell valasztani. rnelyek
fejladesi ritrnusa es sarjadzasi irtenzirasa kOzel all egyroashoz, Az Cij telepitesek vagy felOjitasok eseten alapvetoen befolyasolja a gyepkeverek komponenseinek szamat es mennyisegOt a telepites ideje, a talajeiokeszites modja es
min6sage, a talaj tapanyagtanalma. A
ideje lehet kora tavaszi vagy
nyar vegi.

Ff.:1'120k osztalyozasa min6s6gak
es magassaguk szerint;
szalfiivek: zOld pant]ikaifu reti komacsin, reti ecsetpazsit, francia perfa, rah csenkesz_ magyar rozsnok,
osombs ebir, nadkepii csenkesz. sudar rozsnok, selyemperje.
- alfrtuvek: szagos boribpAzsit,
aranyzab, reti perje, angol perje, tarackos tippan, tarejos moor, sovany perje, telernas levefj csenkesz, vanis
csenkesz, juhcsenkesz, vdrdsnadrag
csenkesz,

Cora tavaszi telepites:
Az aord rnagvil tarackos alptiyeknel
a tavaszi vetes ritkan biztosit JO nOvehyalkomanyt, A tavaszi gyepvetes a tell csapadekot hasznositani tudja, mert megfelel5 a talaj szerkezeti aRapota. Hatranya,
hogy egyes fOfajok kritikus fejli5desi sza•
kaszai - csirazas Os keles - vonatottak
es gyors felmelegedes eseten az 1-2 cm
melyen vetett fCanag talaja kiszarad_
ilyenkor nagymertekti a csirapuszturas.
Ez elsdsorban a [asst..; kelesu reti perje,
vdros csenkesz, tarackos tippan fajoknal
kOvetkezik be, de foltosan kelhet reti
karhocsin is Altalaban jol keinek a tavaszi vetesben: az angolperje, reti osen<esz : csornOs ebir : nacikepG csenkesz,
szalkasperle : rozsnokok, herefelek, A legnagyobb kar a tarackos aljfuvek kale. skori kiritkulAsa, inert ezek biztositanak a
kes(fIbbi evekben a gyepallornany tOmOttseget. Tovabbi hatrany meg, hogy osapadakszegeny tavasz eselten a gyepkeverek komponensei hem efOsOdnek meg,
es igy a telepites evehen kis termast ad
a gyep.
A tavaszi telepiteskor nagy gyomfertozattseggel is szamolni kell. A gyo-

rook tdmeges rnegjelenese a fEivek kezdeti
szakaszaban tortenjk. Ha
vegyszerezest alkafmazunk a ketszikt]
gyomok ellen, akkor az ertekes hererelek is kipusztulnak. A malus vegen, junius eleien vegzett takaritO kaszlasig
viszont a legertekesebb ritkuloak ki a gyomok elnyoma hatasa miatt.
Meg rosszabb a nelyzet a vizenyds
vagy az botozbtt tariileteken torrent
gyeptelepiteseknel_ Maps elejen a ta•
Iaj felmelegedesekor efoleljesen megindul az egyszikti vadmoliar es kakaslabfii fajok sure allornanyban torteho
navekedese, es mire a takarito kaszalasra sor kerUl, az ertAkes aljfiivek kiritkulnak.
Fafajok csoportositasa nEivakedeal formajuk szerint:
- bakros novesCiek: aranyzab, tarejos cirmor: tarejos OCizafC.I, felernas
lever! csenkesz : otaszperje, francia

perje, csomOs ebir, sudarrozsnok,
egyeves perje, kesei perje;
- rovid tarackot navesztenek:

reti perje, ligeti perje, lapitott sz.h.r0
perje, vdras osenkesz_ angol perje,
74ti elosetpazsit, hemyopazsit, reti komacsin, nadkepu csenkesz, reti csenkesz;
- hasszti tarackot nbveszteaek:tarackos tippan, esitagpazsit, zO!d pantli-

kat(). magyar rozsnok, tarackbLiza:
- inciasak: sovany perje, csillagpazsit, tarackos tippan

Nyar vegi telepites:
Nyar vegi telepitesne1 a kale's utani
else.) evben teijes ertekt1 mag- es Witer.
mesre lehet szarnitani a legtobb 'Vail-Pal, A gyomfert6zes miatti kiritkulassal

A trailyfekvesii retek elhansege a belviz
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:1* nem

szamoim, mart Ossze[ a talaj
es a leghernerseklet mar nail, kedvez aZ
acat, rnohar as kakasfatif0 rajek fejtedesenek. Osszel esetleg a madarsdska
fejlodfk, mely nem veszelyezleti a fiatal
gyepaflernanyt. Nyar vegi tetepitesn el
hatrany, hogy szaraz ieoiarasban. foleg
kotott taiajon nem lehet tokaletes magagyat kesziteni. es igy nines biztositva
a gyors keies. Ha azonban az Oszi esdLes bek5s26nt, a csiraze fOmagvak kiszaradasatel nem kell tartani. A huvitis,
de fagymentes idejarasban a fiatat tuvek fejladese gyors, es je nevenyallomany tejlodik. A nyar vegi teiepites akkor valik kritikussa, ha a kekeshez szEiksages csapadek kasi5n hail< le, es a
kales, mall a gyekarvaltas a kese Oszbe, a tagyos napokba is baler-10Hk_ Az
artekes herefetakre a nyar vegi vetes
hatranyes, mart egy reszuk a tel folyaman kipusztul, ezert nyar vegi tekepitesnal a nerefeleket nagyobb aranyban keil
tenrii a keverekbe.
A telepites idelenek hatasa a taiajelr5kaszites medjara!
A telepites ideje meghatarozza a talaj-elakeszites madjat es eszkOzeit. A
gyepvet6s a1a lEgfeljebb 1-3 em tOrnoritat/ vatoagy szOkseges.
Tavaszi telepiteskor a taiaj-ereikeszitest mar dsszel kell megkezdeni a talaj
eksimitasaval, marl a tavaszi vetas sikere a koraisagtoi fOgg. Az 5szi elmunkalas as elfoiyesodasra hapamostalajokon
veszelyes, mart csapadekos tel es tavasz esetEln a talaj elfolyesedik, es gap-
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pet nehezen jarhato. A
vetes erniatt megkesik,
es a telepites kevesb
lesz eredmenyes.
Nyar vegi telepiteshez az elovetemeny betakaritasi idejetal
en altalaban eleg id5 all
rendeikezesre a talajelokeszitesre. A talaj
rendszerint szaraz, es
csak tebbszOri mOve[ettel lehet megmunkaini,
ezert k6Itsegesebb. Az
erosen kOtatt kalajoknal
nagy nyar vegi szarazsag eseten aptaragi5s
vetoagyat lehet csak ke
sziteni, arnelyet Dam lehet jel t5rnoriteni. A talaj
eiporitasanak kovetkezmenve viszont az esetleges cserepesedes, set
szikes, kotett talajokon a
sok tell csapadek eseten
lokozodik az elfoly6see 'as veszelye.

mesztesre alkalmatlan, ero.dalt, tapanyagszegeny tar(ileteken talaljuk. Az is teny.
hogy a mar kiritkult ailemany megmaradt
elemei fokezott bekrosodasi intenzitas6ak, es a feliiivetase61 szarmaze Lij
csiranovenykeknek keves eselyuk van az
eletbenmaradasra. Feltilvetesnel (krvave
az erdsen kiritkult gyepet) csak agressziv
neveke-desi.1 I Eitajok tu a k meg maradni.
Eredmenyes lehet meg a heretelek telepitese is. Ezell a legtabb szakernber a

osszegezve tehat
az eddigieket: a gyep-

tarackos tippan. reti perje, veresnadrag csenkesz, sudas rozsnok. magyar
ro7Snok:
- arnyekot led viselok: tarackos
tippan, csornes abir. felemas levalu
csenkesz, angel perje. iigeti perje.
sovany perje;
kOzepes arnydkot tarok: reti
acselpazsit, nOdkepU csenkesz. szagos boritipazsit, vores csenkesz- zOld
pantikaf
- fenyt kivannak: francia perje, suns rozsnok. oiasz perje,
korneosin. tar-bps cincor. juhesenkesz;
- keinnyebb talajok megkotesere
alkaimasak: magyar rozsnok. zolo
panriikafCr. tarackbtiza. kozonseoes
tippan, csillagpazsit. juhcsenkesz, mapitott szar(.3 perje

telepit“ a]ka!masabb
ideje a nyar vegi telepites_ !gy arhet6
el, hogy az eivetett f keverek komponensai hianytalanu_ a tervezett keveresi aranyban ke4jenek ki, a tel beallta
aloft megeresedjenek es a telepitest
kevati5 also hasznositasi evben mar
teljes ertekii termest adjanak. Ez biztosAia a Revereket ado fajok egymasvaltasat, a gyep nosszti elettartamat
analkO, hogy a termokepesseee csekkenne. A gyeetelepqes j6 rninesegu el✓egzesenak as kesebbi aredmenyessegenek jelentOsege olyan nagy. hogy a
telepites tervezett technolOgiajaban
esetleg keltsagcsokkentesre gondokni
nem szabad, ha az kardesesse tenne
a telepites d minosegEl elvegzeset.
Ugyanis, ha eimarad az altalajlazitas.
vagy a strna6 es hanger ismati6d5 munkaibel kihagyunk 1-2 munkamenetet,
ezzel jova.tenetetlen kart okozunk a
gyep jevbeeni Osszeteteleben es alettartarnaban, tevabbi kezeleseben.

Gyeplellijitas
Az all& de kiritkult, vagy faji osszetatelet tekintve egyokialNa volt gyepek felalvetesa a legnehezebb agrete-chnikai
mevelet. Egyes szakernberek szerint JO
talajon, csapadekeS idOjaras vagy Eintazes eseten eredimenyes a feluilvetes. Sajnos a terrneszetes, it. telepitett gyepjeink
ritkan vannak jo minesegti talajokon. A
tekijitasra vane gyepteruletathket trilnyomit reszben szarazsagra hajlo, Met, szikes vagy lazy hornok, illetve gabonater-

pillang6sokkal - szarvaskerep, feherhere

- as gyors lejlaidest) magyar rozsnok, rati
csenkesz, reti komeesin, angolperje, cscmos ebir Fajokkal terten6 ielDivetest javasoija. A kotor, rossz vizgazdalkodasti talajokon a redulvetesnal is altalajlazftast
calszerti vegezni, hogy a tomedatt gyepjavitsuk.
talaj viz- es eveg dgazdalkodasat
.
Warta ismatelten magagyat keszittink a
feUvetes reszere. Os ezzei a meg!evo novenyallomany rievekedesi erejet is visszaszoritjtik.

Firtajok csoportositasa
kodokOessegUk szerint
- meleg fekvisC, helyet kecivehik

;

- diszgyep, sportpalya, relater
oeljara: eisdsortan rat perje, veras

csenkesz; rnasodsorban tarackos tippan. rat csenkesz. reti kerneesin : sovany perje, angel perje, esiltagpazsr.,
tarack1762a, rnagyar rozsnok.
Mikor ujitsuk fel a gyepet? Mennyire csokkenjen a gyep termokepessege ahhoz, hogy felitjitasra keriilion?

Ezt nem lehet eivalasztani a teiLijitandO ter6let he2aniartakatel, a terCiletegysegre jute allateltarte kapessaget6i.
a gazdasag kazgazdasagi lenetosagetoi. A fenti itenyezi5k egyuttes ertakelese alapjan donthet a gazda, hogy f eltarases fijratelepitest, vagy a meg hasznosithatO nOvenyallornany criegorzesevel a feliAveteses faitijiteist valasztja. Az
elobbi mar:1szer kOltsagesebb, de ered-
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menyesebb. az uttibbi olcsobb, de bizonytalanabb. A raveteses tei0jitashal
a gyornferto'res veszelye nagyobb, mint
az Uj telepitesnel, ezert alapkovetelmeny a kiritkult gyep vegyszeres gyom talanitasa. A feltores nelkUli gyepfeluj i•
kart elsosorban a pangavizes es a lejtes ter6letaken erdemes terverni, ahol
a szantas nehersegekbe Otkurik, vagy
erazioveszely miatt nem celszerO yegezni.
Logerahasznositaera javasolt
keyerik

60-70% 40
25-30% szaifii
5-10% herefele
Kaszaiohasznositasra jawasolt
keverek

60-70% s ze If LI
25-30% alp
5-10% hereiele

Sznakeszites
A zoldtakarmanyoktermeszetes 0ton
tarleno szar1taSa a napenergia felhasznalasaval az egyik legregebben alkalmarott mOdszer, melynek elte e$e relativ olcsosageval magyarkhato. A renden valo szarrtassai altaleban jO minbsegu takarmanyokat nyerhetEink. de az
id5jaräsi thlyezók erOsen befolyasoljak
a szenakerteket. A kiteleket eredmenyesebben tudjuk rendben szaritani, mint a
pi ilan gOsokat, rne rt. utObbiak szaradasa-

k Of es f e1szedesekor pergesi veszteseggel Kell szarnolhunk. A $zenake.szites lenyege, hogy a zbldtakarmany mine) rovidebb kid alatt szaradjon him hiszen
kasralasakor 75-80% vizet tartaimaz.
Ezutan a nOveny meg eroteijesen leleg•
rik es az crotehes sejtlegzes kavetkezteben egyre idol] veszteseg en. A lavagott zold novenyek szaradasanak meggyorsitasa erdekeben szarsertest es forgatasi muveletet vegeznek, megakada!yozando a szena rninasegromlasat_
tOkent a ka ratinveszteseget.
Uj szenakeszitesi eljarasok kerOitek
kidolgozasra. melyek Celja, hogy a
vesztesegek ositikkentese, kdlonosen a
nagy beltartalmi erteket kepvisel6 pillangos nOvenyek koreben. A tapanyagv esztes eg et , hicieg-meleg iegaramoltatasos szaritassal sikeirOlt is met -sekelni. A gyors belakaritast torradalmasitottak a kblOnbor6 tipusLi balk&
gepek, mivel a preselt, ragyobb fajsijly0 takarnia.ny fajlagos szallftasi koltsege lenyegesen csakkent. bar a oergesi
veszteseg valarnelyest novekedett.
KEilbritisen vagy teret nyert a nagybala
alkairriazasa, mely 400-600 kg sLi.
specialis telrako es zalitogepek el
mozgathata es vagyonbiztonsagi szernpontbbl is al6nyOsebb. A nagybala keszitese mar 30% kOr0li viztartalom rnellett is megkezcti5dhet.

nos hiba a rnegkesell kaszAlas. inert
(L7 enekes ,,szara" helyert az &lektelen
_szalrnaja ." kerLd betakarilAsra. Mirrdig a
legnagyobb teimegben ef6fordulo ve7eirndveny viragzasa alatt vagy anrrak leg-

A kaszAlasok rdejei Ljgy hatarozzLik

Ossze 6Lliftotta:

meg, hogy az a maga5 beitartaiorn mallet-I, a legnagyobb torneget adja_
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eqe.,4n kaszdijuica retet. Soha ne boriptvaijuk le a terbiatet, hanern a gyep er6
terfesebb 5anacisa 6rdekeben 4 -5 ctrl

-

tad& hagyfunk.

VegUI szOlni keli arrOl, hogy erelimeoyes gyepgazdalkodas es a hozamok
novekedeSe elkepzeinetetien a jó min5segu fOvet6magok heikal. A jelenleg orszagosan m Civeillet6 mintegy 750.000
ha gyeptertiet fenntartasa csak ugy valOsithata meg, ha evente 80.000 ha-t f.:ijratelepitUnk vagy fel0IvetC.mk. Ehher
rninlegy 3.500 t vet6magra van szakseg
Erneilett tovabbi 10-15_000 ha kommunails celti es egyeb felhasznalasdieraziovedelem, Aoadkak, tOitesek, gyakor16terek sib.) tenlet bevetesehez is kb,
800-1000 t vet6mag sz6kseges. A gyakorlat azt mutatja, hogy a vetOmagvasarlas az optimalis 4,500 t mennyiseg151 jooskan eimarad, talan csak a fele.
Ez azt mutatja, hogy ret-legel5 gazdalkodasunk vets rnag-felhaszna Iasi aranya
igen kedvezdtlerLigaz, hogy a vetornagterrnesztesunk sem tudne jelenieg
minden frilajbol azt a mennyiseget, arni re sztikseg lenne. Nehany tufajbe! jelehleg is importra szorulunk.

Nagy Zoltan

agrarszakrnernelk
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