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Gyepre es szarazsagtura
novenyekre alapozott allattartas
Az Eurapai Unio )(Clan d.ljazza a
legetteteses allattartast, a lege16k tertletenek nOveleset r a
komplex gazdalkodast r a kornyezetve'd6 termelest, a icineletes allattartelst. Mindezek a
fettatelek teljesithet6k - erre lattunk peldat egy hornokhatsagi
tanyan.
Hel, de sokszor lehet hallani,
hogy kanny0 a hollandoknak,
meg az angoloknak legelon tortoni a jOszagot, hiszen ott, ha
kell, ha nern, esik az es& es. no
a 1-0 akkor is, ha nem akarjaki
Beeg nalunk mutatnk meg
tudomanyukat, shot ryaron
kieg a raged Akadt egy ember,
aki megmutatta, bogy szaraz
k6ri.ilrrenyek keizott is lehet Fege[teteses gazdalkodast folytatni, megpedig nem is akarhol,
hanern a kiskunsagi homokon.
Ez az ember Nagy Ishtar?, aid
Tortel mallet egy tan* gazdalkodik. Annyira Lijnak es korszerOnek talattak a ga.zdalkodasat, hogy az Innovativ Nagydif palyazat zstirije elismeresben reszesitette, amelyben
osak a legjelerrt6sebb Adonsagok reszesi.ilnek.

forint hektarcnkent, amelyhez minel hamarabb gondoskodjahasonlot ezen a gyenge rnin6- na.k a gyenge tenNetek atmini5sdgii tafajon anunbveny temie- siteserdi.
lesevel meg tamogatOssal
- A n6venytermesztes kizaesjytrit sern lehet elerni. Az egy reilag a szarvasrnarha-allomany
fore jute tszta nyereseg evi 750 szalas- es tbrnegtakarmany
ezer forint amety eleri az Eurb
lat6sat szoigalja, Arunovenypai Unio altaJ eletkepesnek tar- terrneles rinds. Az datok 270
tan mercet.
I napig kijarnak az en elneve,zeMikozben
a
gazdasagot
nezsern szerint ,egeszsegegyi leUnies mercevel
zifik, a gazda mar a jov6r61 be- galore', a kitutot a kararnot
szel.
igeny szerirrt haszna.ljak. Az alis eletkepes
- Lehet, hogy most a f6 profit latokat temeszetszeril felszaAz innovadias patyazat igy ha- a tejtermeles, de rovidesen val- bad es szabad, ki5tetlen melytarozza meg a gazclasiigot: tortalni szeretnek ezen, tudniil- alms rendazerben tartom.
o Gyepre es alternativ szarazlik mind nagyobb mertekben Gyakoriafilag teljesen szabasagtiro nOvanyekre alapozott atallnank a husrnarha tartasara, dok, ami meglatszik a jo ki5zerkornyezetbarat allattartasi hiszen azt jelent6sen tamogatja zetukOn, nyugodt viseikedesarendszer'.
az Eurapai Unio, nern beszeive kbn. Szriletes uten a borjak 5
Neizza elabb a vegered- arrdi, hogy a gyepteaetre
napig egyedi ketrecekbe kerCilmenyt. Mit is eft el a gazda az Ion t'amogatas is kapunk. A tej- nek, ez a bbicsode, maid csoelmilt &ben? 17 fejdstehenet, termelest lassabban fejlesztve portos tartasba az &valeta,
s 14 vernhQG es nOveridek uszot megtartanem a sajat
ohol a bOseges szalma almon
khEinben e'rzik magukat (ezt az
Osagirti is tan Wit' atja). A melyal rnoe tartashoz &elite 50 tonna szalmat kell vaskoinom, a
szerves tragya mennyisege haromezer tonna, amelyet kiszaratok (a gyepre is), az Okogazdal kodasra vain. atallas alatt lev6 tenuletre. Az abraktakarmariyokat (evi 48 tonna) es ipari
melfekterrnekeket (sortarkaly,
repaszelet) vasarolcm, mivef a
Hornok es sz6razsaa
szukseges szernes abrak a
Tort& mindig hires volt az Matszarazsag miatt nem terrneszttenyeszteser61. A kOmyez6 taheld. eredmenyesen,
nyavilagban meg ma is sot< 'JoEzen a teruleten csak taker&
szagot tartanak, bar korant
kos, sziarazmLivelesre atallt nosern annyit, mint regebben. Az auguszbisi szarazsagban is legelhet6 volt a baltacirn (la- venyleimesztessel lehet javelogy mityen volt ez a videk
delmezi5seget elerni. Ez azt jevatyi kepi
szaz eve, arrOl Petofi Sander
lenti, bogy az 6,sgyepet megfehiteiesen tudosit a Kutyakapara tartott (e mellett idegesziteskent zasomban, a hUsmarha tartasa fela rntaoioban evein oillangaP. verseben, melt hat negy kilo- es Onellarasra 14 juh, 5 sertes, pedig a felesegern vallalkozasa sok (baltacirn, tarka koroneirt,
meterre van Nagyek tanyajtitol 125 baromfi lalalhato a tanyan). lenne. Eddig is kaftan cloigoz- homoki lucerna, kOsza lucerna)
a versben eihiresOlt Kutyakapa- 17 hekt§r sajat es 42 heictAr be- tunk a gazdasagban, eartan is I egeltetesevel egesziti ki.
r6 csarda, irnmar orniaidozo
reft fOldje jOreszt aszalyos, sza- igy lenne, the a hOsmarhatartas- A fenntarthato lejl6dest szolgaigy Fria le a tajat a kdtt6:
raz tide-nedves fekvesu gyep, a nak szeretnek nagyobb
10 ifs a viztakarekos mGvelesi
Es arrIken rnaga ez a Cam,
zanta pedig meszben gazdag letet adni, s ICUIdn kezelni a modot alkafmazo rnegoldas
Ow? a eke.
homoktalej. A Ids tanyai gazda- szamadast, hogy pontosabban megakadelyozza a talk, erOzioKeirubtte a horndebboi6rnak
sag f6profiija a tejtermeles (85 lassuk az eredmenyt. Mar ez jat, a defleciojat, ami onmagaSe' hossza se' 1,t6ge.
ezer liter) es a tenyeszaszo-ar- jart az esztinkben, arnikor a ban is kbrnyezetkime16. De
A me2teAara homokhan akg teilg
tekesites. EA 4r5-5r8 rrriflio to- gyengebb terrn6fOid egy reszet ezen tut a termesztett nbverint nette arbevetett et el. Az egy ;kit tinasitettuk legel6ve. Wei nyekkel es novenytarsulasokkal
E9Y-ket gYabgtoda
Mary fake-te gytj`mdtsetnywarrktnt tehenre jurtO eredmany BO ezer ezeken a tenuleteken a gyenge sikeresen megmenekalt a gazKeofyabana hozza
forint. 1992 ota nyereseges a mindseg miatt ugy sem lehet dasag az aszalykarr61. &Wei a
A harang szO a tavol fabitcif
gazdalkodas, Legelavel egyutl jOvedekneztien nOvenyt tar- gyepnel minas teledftesi k6itMeghaini,dride,
a tertilet 1 nektarjara 109 ezer meszteni, az Unia viszont ta- seg, idvedelmez6ve teheti az
S az eltdvedt (Radar idrufnez csak faint arbevetel jut, mini:fez mogatja a gyepterGleteket, allattartast, a takarrnany betaS wan megy abe.
oiyan t61dOn, aminek mss hasz- meg idoben leptank. igy
karitasa is close, hiszen az allaA
a homok, a taj aziSta nosita.sa, mint az allattartas, le- ftik a legeli5t. Azt tudom mon- tok lelegelik a hbvenyeket. Az
sem valtozott, nem lett bekile hetetlen_ A fovedelern 38 000 cfani a tabbi gazdanak is, hogy evelo pillangOsok es a gyep a
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this fuvO Hollandia, am az embernek meg keil alai, a versenyeznie kell a boidogabb tajak,
jobb termeszeti adoftsag6 gazdasagaival. Kiilartsen igy lesz
ez az Eurooai Unliban, Nagy
istvan mar erne

GAZDALKO DAS
talajt egesz evben boritjak,
exert nines szelerezio, a 1 e[tetessel az rdsgyep fennt arLha
tá, sat
' javfthati5, hiszen igeriyii a
tabosast es legeftetest, az aliatbk tragyejaval a talaj szerkezete javul, no a hurnusztartalorn
es javul a vizga7dalkodasa is,
Tehat a modszer ketsegtelen
gazdasagi el5nyei meet PM
elhanyagolhatOk a ktirnyezetet
kimelo szempontok sem, ami
szinten tarnogatott az Eurbpai
Uninban. Igy ez a tor-tali gezdasag paidaertekii lehet a hason16 gazdalkodok szamara.
Nezzuk reszletesebbe.n, rnikent afakutt a rriCilt evi legeltetes az uj rnadszer szerint. A legeltetesi id5szak Aprilis 12-er
kezd5dat es december 14-ig,
az eros fagyokig kijarbak a tehenek a tertletre, majd a pihenodombos karamba. Az 6sgyep
mellett a szarazsagtilr6' pillang6sokat is beillesztette a gazda
a rotacidba. A legeloszakaszokat legeftetesi naptar szerint
osztotta fel, napi ketszeri villanypasztor 6ttulefaessel. Fix,
alia.ndo kentes nines, a nagy legelaszakaszokat avente mas
hatarokkai jefoll ki, exert nincsenek gand6 utak (kitaposott
utak), a legela honnogen, a
szerrinek is kellemes pazsit.
A legelesi naptar szerint kora
tavaszt61 a MI beallta..ig a gyepes legeld mallet/ a tehenek a
battacirnot es a koronaf0rt6t is
fogyasztotteik, a helyes taparanyt 45k magulc allitottak be.

Eves megfigyelesek
Nagy Istvan mindent lejegyez,
ami a termeiessei kapcsolatos
eszrevetel. Most ebb5I a naploba iciezzLik lei az egyes takerrnkyokkal., illetve modszerekkel kapcsolatos eszreveteleit.
GYM

.1Vlivei disgyep, igy rem terheli a
telepftesi k6Itseg. A betakaittas
energiatakarekos, hiszen zornmel legeli a szarvasmartia, a teleslegt:61 kisbalas ref' szena,
jobb evjaratban taszenA7R keszai. A gyep 85%-a
15%-a pillang6s, A gyeptermes
megoszlasa a terCilet fekvese
szempontiaboi igen elten5 (szepen iehet tanuIrnanyozni ha.lam). Tbrtelen is kialakultak a
tenneszetes gyeptarsuiasok, a
szarazsagtiro fOfajok a nyar
vegan nem csak elnek, hanern
hasznositnato termest is adnak
(v6ts apro csenkeszek, rocsnokok, tarackos bCizati, de itt

el a barsonykerep, a kornlos lucerna es a sarkerep lucema is),

Baltacim

J61 turi az aszalyt, szara2 talajoTarka koron °fun
kon a lucernat helyetteshi, terA masodik eves tormesztesenek rnest6rnege nalunk nem
meg a tarka koronafOrtet, de
t-wsA,
41- atatai szamomra kedveEgesz evben legettethet6 beleillik a legehetesi naptarba
volt Az elsi szakaszt maps 10- (kora tavasz, augusztusi szakezdtern legeitetni, napi sa- razsag, kes5 osz. Nem okoz a
vos, villanypasztorcs aclagolas- keri5Ozakrer felft' vddast (a kos,31, Az aszalyos majusban gyor- ronaturt sern). Gy6kere melyre
san 6jra sarjadt, ai nap uten 6jra hat016 karagyoker. Telailo (a.z
tegeitethet6 magassagUra fej116- bzek szivesen latogatjak, a 70
dot A Ivan hOgtsta id5szakban cm-es h6 alai is kikapartak),
alig vegetalt, 61 nap rnilya, au- kartev6i nincsenek.

gen reszben legehetessel, resz-

ben szilazs formajeban szandekip= hasznosftani. A masodik
n6vedaket kizain5 lag legettetni
szeretnern.
Ural!. lucerna (Rona)
A teiepites &laden csak kaszalorn, az art kovet5 evekben rnivel a fter6dzokkel a felfuv6das veszelye nelka leg ettethet6
- a lergeitetesi naptar szerinti
rdtacioba illesztern be (mint
szarazsagtara alternativ
noven0). Ha gyenge a talaj hu-

Metyalmos kardrnban tatik a telet a tehenek

gusztusban a harmadik navedeket legehettern, maid 30 nap
mUlva (csszel gyorsabban rageneral6dott) szeptember vegan ,
okt6ber elejen Cjra etethet5 volt.
Erdekesseg, bogy mint „egeszsegugyi" legelot novernber
alibi tea !egad-tern (december
1449). A tehenek igen meghamtvel az dszvegi besargutt
gyepet ilyenkor mar nem szivesen legelik, de a tarka koronatrt
rnwas rvedeket igen.
A Overly rosttartalma birnb6zas utari meg n6, exert fegelik
az aliatok sziveseb ben azokon
a teraleteken, ahol Wivel kevert
volt a navedek. A meleg nyar
vegan a gyomosodes es a ribvertymaradvanyok mien szkikseg volt egy gyomir#o kaszalasra, A talajt j6I fedi, jobban, mint
a baltacim} a szeler6ziO ellen
teijes vedelmet nyirjt. (Gyomirtd
szert, vegyszert nem hasznalok.) A ragast, tiprest j61 viselte.
S7enat nem tudtam bei6le keszfteni a nyari takarmanyhiany
miatt (minclent iegeltettem). Az
elozdek a baltacimra is vonatkoznak, amely negy-6t novedeket adott, annak lassObb a nbvekedesi erelye, de jobban tGri
a szarazsagot. Azt tapasztaltarn, bogy a tarka koronerfult
terrnesmegoez16sa egyenellenebb a baltacimenal.

Legeltetve egy 'Donna onkortsege kisebb a lucernausnal, vi-'
szont egy hektarra vetitett
eredmenye nem erf el a Lucernaet. A homokon alert hozarna
rnegfelela. Szaraz viszonyok
kozdtt mehyre hatold, nagybamegil gyokeizete rniatt telepiteset javasiom az 'AllattartOknak
Ouhoknak igen kivala).
Az elterd16, felig fe]allo szara
rniatt ugyalni IA a taposasi kar
eikeralesere. !Ave' a lucernadnal magasabb a fenenetartalma, ennek tudhat6 be, hogy
arnikor eat a navanyt etetlUk
0,5-1,2 literrel magasabb volt a
fejesi atlag (efiandi5 alaptakarrnenyozas meet). Az unids
tagsaggal egy0tt 'and szant6gyepkonverzid (visszagyepesi/es) miatt nagyobb lesz ennek a
niovenynek a jelentasege, sat az
On. „viragos rer prograrnnak is
resze lesz, amikor mint mehlegeri5, esztatikai (igen szep viragzo mezot ad), kornye.zetvedeirni
feladatok miatt is a gyepek egy
reszet varhatban felf.Avetjuk koronakirttel, a sovaryabb talajokon baltacimmal,
Az iden mar a koivetkezo ket
noveny is bekeral a forgOba.
Szudanifti
Varhatbar ket held& tenlileten
kiprObalom, ameyet nyar ye-

musztartatma, vizgazdalkodasa, homoki es kCiszo lucernat
esak swerves, tragyazott tafajba
szabed telepfteni.

Nines mis
Osszessegeben eimondhate,
bogy a szaraz fekves6, melyen
meszes tallajokon a tarka koronafart es a baltacim a telepftest
k6vet45 masodik ,evben a r116.50dik eves lucerne ternniestdirnegenek 55-60%-at tudta adni
2002-ben, az evszazacf legszArazabb tavaszan, Ugyanakkor
viszont legeftetesi torgOba iilesztve a biztonsagos nydri termeleshez, a biztonsagos takarmanyellatasban sokat sag flattek. A hdsegnapok utan az
vo" neivenyek, kiii6n6sen a kipronaffirt gyorsan (15-20 nap
Watt) Cijra legeltethete ri6vedeket adott. A kerOdz5k legolcsobb tdraegtakarmanya az aliatok Altai legelt gyep. Ezt koveti nines gapi betakartta
— si
sag - a baltacim es a tarka koronatit. A baltacirn - a icisebb
no= miatt kaszalva mar
brAg6bb a lucern&al,
Leogyel Zott6n
ResSetesebb WiekortatAss:
Airagy Iste'dr?
Tel: (53) 702-109, 90) 534-820.5
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