Viz- es kornyezetgazdalkodas

Az Ssgyepek iegehkkeati haszaositisa a raiaj tapanyag visszaptitiosanak,
a kafturtai jelleg megiirzesenelc fenntariasiinak ezzel az eld kii ►nyezed
mincrseg megrirzesenek fortios modszeia Nem mindegy azonban, hogy
me), aliat nagyajat hasznaljuk es mikes, madszerref juitatjuk ki a whilere. A juktragya whams Words tulajcloasaggal tondelkezik anti a jahaszar
hasznossigat meta tovahbi tenyezda kozvetien gazdasagi hasten mallet
A hazai gyepek tabb mint 50%-a extenziven kezeft es 200 ezer ha termeszetvedelmi ottalom alatt all.
Fenntartasuk iganyli a lege16-tapose-tragyazo Hat jelenlatet Ezen teruletek termakepessege kicsi, mart
csak 1M maradtak Fenn, ahol
rosszak a talajadottsagok es keves
a csapadek. Egyebkent ezekhez a
terdletekhez kbtddik a vedett noveny- es allatfajok mintegy 30%-a is.
Az Europai Unia 1,8 nagyallat
egysegig, sifrdsegig extenzivnek
tekinti a terOlethasznositast Ez a
juhra vonatkortatva azt jelenti,
hogy 18 anyajuh az also hater. A
magyar allatsdrdseg ennek csak
torecleke, sat kuldnosen kicsi az
dsgyepes tenileteken. A idvanatos
allatletszam tobbszordse lehetne a
jelenleginek, a veszenddbe mend
takarmany &take miltiandokra tehate. Amikor a gazdasagossigi
szamitasokat vegezziik, kimarad
bale a karba ment er6forrasok
okorta veszteseg, ami nemzetgazdasagi suntan jelentkezik. Tobbek
kozott arra vale a tarnogatasi rendszer, hogy osszehangottabba valjanak a kidonbozd szintd gazdasagi
erdekek, es kiteljesedhessen a termeszeti adottsagok kihasznalasi
szintje. Tovabbi szernpont a lakossagi foglalkortatas, a videk lakossagmegtarte- es jovedelerntermeld
kepessegenek megdrzesie. Mindezek indokoliak az allattenyesztes

ismetelt felfuttatasat hazankban,
killands tekintettel a legeltetesesre. Ennek Ortelmeben vizsgaljuk a
juhtartas legeldre gyakorolt hatasat az 6sgyepes tersegben.
A legelOhasznositasban ket folyamat egyestil, egesziti ki egyrnast
Az egyik oldalrel a legelteteses
hasznosttashoz kivanatos a jo mindsegil fit rendelkezesre Hasa, a masikrei viszont a legeld allatok a tragyajukkal es a fitoconizisra gyakojarulnak hozza a leroft
geld nninosegenek megdrzesehez,
sat jobbitasahoz. Gazdag legel6
ugyanis ja talajadottsagok es tapanyag visszapetlas eseten rem&
het6. Ismeretes azonban az is, hogy
a vilag szannos pontjan a legal&
gyenge termekenyseget bizonyos
rnikroelemek hianya vagy ttilsalya
(Mn, Zn, Cu, B, Mo, Se) okozza. Miutan a hianyokat azonositottak es
korrigattak, az allattenyesztes es a
megigazdasag rohamos fejleidesnek indulhatott pl. Ausztraliaban es
az USA-ban. A kulfiildi tapasztalatok ismereteben vetheto fel a ker ,
des,hogyplauHrtbszikes legeldinek kicsi hozamait esetleg nem csupan az emelkedett sn
tartalorn, hanem egyeb elemhiany
is eldidezheti. Szalay S. es munkatarsai fel is votettek, sat tobb szaz
novenymintat elemeztek, ill. ndvenyrendszertani es taka rmanyozasi szempontbel ertekeitek. Az 1977-

ben kozzetett eredmenyeik szerint a hortobagyi szaraz szikes legelekiin honos Achillea Festucetum
Pseudovinae novenytersulas novenyei attalaban
szegenyebbek mikroefemekben, mint ugyanezen
navenyek jobb termdhelyen. A legel6 juh mezoelem
igenyet csak reszben elegiti ki (Mn 85%-ban, Zn
30%-ban, Cu 52%-ban) a hortobagyi takarmanyszena. Ezzel hortak kapcsolatba, hogy a juhallornany
szaporodasi indexe mintegy 40%-kal alacsonyabb a
jo legeldkon megszokonnal. Ezt erdsitik azok az ism e retek, miszerint alacsony (50-60 mg/kg) Mn ta rtalom mellett fellephet a meddoseg — a Hortobagyon 50 mg/kg kart& ertekeket rnertek.
A tragya ervenyesdleset alapvet6en befotyasulfa az eghajlat es a talajfauna, hisz a tragyanak
be kell jumia a talajba, a gyokerekkel atszatt fels6
retegbe. Az intenziv gyepgazdalkodas mellett a tregyat bedolgozzak a talajba, ez viszont nern gyakorlat az 6sgyepes, termeszetvedelmi teriileteken.
Ezeken a legel6kon eves szinten 1-5%-ra tehetd a
tragyaboritas — az allatsdrdseg fliggvenyeben.
Gond van a legeltetesi rendszerrel is, mart nem
egyenletes az allatok tragyaelhullatasa. Magasabb a felhajto utakon, pihend es kaki helyeken.
Kdlondsen szaraz reszeken nagy a fottterheles, mivel a tragya nehezen bomlik. Igy nagyok a N-vesztesegek, a tragya-N ervenyesdlese kicsi. Ritkan
mutathato ki legeltetestragyahatasa hiszen attalaban a N van elsd minimumban a gyepektaplalasaban, melynek dontd resze elveszhet, viszont a P es
K ellatasba jelentos a hullatott tragya szerepe. Az
aranytalansag N tragyazassal korrigalhato.
Figyelembe kell venni az allatok leg elesi sajatossagait is. Celszerd ugyanazon terdleten tobb 61latfaj atjaratasa. A marha peldaul kevesse melyen
kanyarintva legal es kevesse valogat. A juh szelektiven es melyen legal, es mivel rneghagyja a szamara kevesbe izietes novenyeket, azok felszaporodhatnak, ezzel anmagaban eras gyomosodas is
kialakulhat A kett6 egyiitt, sat legelteteses letartassal kiegeszbe mar pozitiv eredmennyel jar.
Elterdek az egyes allatfajok tragyaparameterei
is. A juhtragya peldaul a laza szerkezetti a szarvasmarhaeval osszevetve, viszonylag kdnnyen bomlik.
A vizeletbeil sok ammoniat fejleszt, kivaltkeppen az
oldhatatlan humuszt tartaimaze fOldeken elonyos.
Az almozott istallatartas eseten szalmas tragyat
kapunk, amely nem olyan gyors hatas6 mint a karamozassal nyert, viszont sokkal tartosabb.
A tapanyag visszapotlas szempontjabel elfogadhatjuk Framenak 1992-ben kOzzetett adatait,
melyek szerint balsa rral es vizelettel legeld al latonWrit evi 700-800 kg Niha, 200-500 kg P 205, ill.
250-400 kg K20/ha terhel es, mig a vizelettel hektaronkent 300-450 kg N, 25-50 kg P 2 05 es 700-800 kg
K2 0 terheles &hob a talajt. Problema viszont a fohtszerCisAg, az egyenlollen eloszlas.
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