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GYEPTERLJLETEINK HASZNOS1TASANAK
KERDESE1 A HUSMARHATARTASBAN
NA GY GEZik

oSSZEFOGLALAS
A dolgozat arra Xeres valaszt r hogy
mi jellemzi ma az cirszag gyeptenileteit es gyepgazdalkodasat.
— altalaban milyen lehetdisegek vannak a gyepre alapozott hasmarnatartasban, melyek ennek
a legfontosabb feltetelei,
- melyek a gyepre alapozott hOsmarhatartas nnai jellemzoi, es
fejlesztesenek sCilypontjai.
Az elmUlt Ovekben a gyep egyre kisebb mertekben jarul hozza az orszag szalastakarmany
keszletenez, amhiek oka a raforditasok alacsony szinvonala a gyepeken, es a gyepek egyre csiikkeni5 kinaszrbalasi merteke,
A gyepen mintegy napi 1000 g teststilygyarapodast Iehet elerni: a fukinalatt61, a f0 minbsegeti5I :
alegtsirnOdoaekylgtsnOve5lgtsibrndezkOlfUgo,
Magyarorszag husmarna tartasa extenzivnek minosithet& elscsorban a felkinalt gyep alacsony
erneszthetasege, az esetleges nyari legelO kiegeszftes es a Megtervezett oszi Kikinalat hianya
miatt,
A gyepre alapozott ht:ismarhatartas legiontosabb Wypontiar a legeltetesi ideny megnyuitasa,
strategiai, tavaszi eldkaszalaack a folyamatos Id minosegu filkinalathoz, kiegeszite legelak telepitese. szakszertbb iegeltetes, biztonsagcs tarsadalrni feltetelek a legelteteses ellattartas szarnara pi.
dekranyos rendeletekkel.

SUMMARY
Nagy, G.: SOME ASPECTS OF GRASSLAND UTILIZATION FOR BEEF PRODUCTION
The paper intends to answer the following questions:
— what is the present situation in grassland management,
— what is the potential for beef production from grass, and
— what are the preconditions for that, what is the present situation in grazing beef industry,
— what are the key elements for the development of beet production based on grasslands.
In recent years there is a great decline in the contribution 01 grasslands to forage production
which is due to a low level of inputs on grasslands, decreasing proportion of utilised grasslands from
total grassland area
The potential for beet production is about 1,0 kg day - ' depending on herbage allowance, quality
of grass, grazing system and suitable equipment's for efficient grazing.
Grazing beef production is considered as an extensive one, mainly due to the low digestibility of
gross offered, non strategic supplementation of grass allowance in the Summer time and shortage
of Qrass in the Autumn. More important key elements for the development of beef production: exparvion of the grazing season, strategic Spring cutting of grass for continuous grass allowance.
$11.1thlishrrient of annual forages for grazing supplementation, improvement of grazing efficiency by
tiblior control, provision of safety social conditions for grazing agriculture by targeted legislation.
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A mezOgazdasag egyes agazatainak lehetosegeit a n6venytermesztesben
az bkolOgiai adottsagok, az allattariasban a fajok-fajtak genetikai adottsagai
hatarozzak meg eisOsorban. Ezeken a kereteken belOr az egyes agazatok sersat viszont dontoeh a tarsadalmi-gazdasagi feltetelek, Cagy mint a piaci viszonyok, a kOzgazdasagi szabalyioz6 rendszer, a tarsadalmi hagyomanyck, az
aktualis tamogatasi politika, stb. alakitja. Ez utObbiak kozvetlen eredmenyekent
vaitoznak a mezogazdasagi technolegiak, es ezektol fOggnek a gyakoriatban
arkaimazoll raforditasi szintek.
A vilagon a gyep jelenti a husrnarhatartas legj&entOsebb takarrnanyforrasat. A ket agazat szinte szetvElaszthatatianul Osszefoniidik: a husmarhatartasnak a ,aigieetett gyep a6ya a ,agtAcsoti'olatarmanyit, a gyep nitIvenyallomanyanak fejlOdeset, javdiasat. stabilitasat pedig csak a rendszeres fegeltetes es a
kaszalasos hasznositas kepes biztosrtani.
A gyepgazdafkodas es a hUsmarhatartas jelenleg nem tartoznak a magyar
mezogazdasag sikeragazatai kbze. Az elnntjEt evtizedek egyik agazatnak sem
kedveztek, mind a ketagazat Arterelmi melypontorr van.
Ez a dolgozat arra keres valaszt, hogy
- mi jeflemzi rna az orszag gyepterOleteit as gyepgazdalkodasat,
- altalaban milyen lehetosegek vannak a gyepre alapozott hCisnnarhatartasban, melyek ennek a legfontosabb feltetelei,
- melyek a gyepre a[apozotthiArnarhatartas mai jellemzoi, es
- fejlesztesanek sUlypontjai,

A gyepgazd6lkoclas jeliernzOi h azankban
Terfileti- e termesdriatok
Hazankban Wonleg kozel 1 millia 150 ezer hektar gyepet tartanak nyilvan.
Ez a mezogazdasagi teruretnek a 18,6%-at, a termoterUletnek a 14,3%-at, az
orszag osszteriletenek a 12,3%-at teszi ki (1. tablJzat).
1. tablezat

A gyepterilletek aranya a loldhasznaAatban, 1996.
KSH (1996)
rviepirievezes(1)

GveveriAt. -tan
Gyepek a nnez5gazdasagi terulet %-4ban(3)
Gyepok a termaterLilet %-aban(4)
G e ok az orszag osszterOletebel, %(5
)

18,6
14,3
12,3

Table 1.: Grasslands in land use, 1996
denomination(1), grassland area, 1000 ha(2), grasslands in agricultural area, %(3), grasslands in
productive area, %(4), grasslands in total area, %(5)

Ha a fenti adatokat Osszevetjuk az eimult ma5fel evtized adataival, megallapithatio, hogy atevente koi-Clibelui 50 000 ha-ral csokkent a gyepterLlet, ami
osszessegeben kozel 10%-os teriletcsOkkenesnek felel meg. Ennel is jelentosebbnek tekintheto a gyepek szerepenek csokkerese a gyepekrOi betakaritott
Osszes termes, vagy az egy hektarra vetitett haszriositott termes atlaga alapjan
tabiazat). 19%. bla a gyepekrbl basznositott iisszes szenatermes nem erte
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el a nyolovanas evek ossztermesenek telet. Mindez azt is ielenti, hogy az egy
hektar gyepre vetitett hasznositott termes a 90-es evekben nern 4rte el az 1
tiha szenatermest. A tOnyleges hektaronkenti termes ennek korulbe101 a duplajat adna. A kCilonbseg abbail adOdik, hogy az orszag gyepterOletenek harmadat
rendszeresen, harmadat alkalmankent (Meg tavasszal), utols6 harmadat pedig
egyaltalan nem hasznositjuk.
2. tablazat

A gyepgazdaikodas fontosabb mutatoinak osszehasonlitasa az utObbi evek a lapjan
KSH 1993-1996)
Megnevezes(1)
A gyepek terUlete 1000 ha(2)
Az Osszes terrnes 1000 1 szena(3)
A termesating 100 kg/ha szenaf4)

1981-1985.
1256,8
2020,0
16,1

1986-1990. ; 1991-1995.
1205,6
1137,7
1511,7
896,3
12.5
7,9

1996.
1148,3
912,0
7,9

Table 2.: Comparison of some relevant figures of grassland management in recent years
denornination(1), grassland area(2), utilised yield in hay(3)_ average yield in hay 100 kg ha(4)

Jelentas kuibnbsegek figyelhetdk mega gyepterOletek regionalis megoszlasaban az orszagon belEil (3. tabiazar). Lathatb, hogy az atlagoshoz kepest
kisebb a gyepek terfileti aranya Pest megyeben es a DunantL]l harorn tersegeben. Az orszag keleti teleben viszont az atlagosnal tbbb gyep talalhata. Megfigyelheto az is, hogy a Del-alfinildrOl Eszak fele haladva hatarozottan nOvekszik a
gyepek mezogazdasagi es OsszterOleten beluli aranya_
3. tAbiaza r

A gyepek aranya a foldhasznalatban regionkent, 1997,
KSFI (1999)

Regib(1)
Kozep-rvlagyarorszag(7)
K5zep-Dunantul(8)
Nyugat-Dunant61(9)
Del-Dunanth1(10)
Eszak-Magyarorszag(11)
Eszak-Alfold(12)
Del-Alidld(13)
dsszeseniatlaq(14)

terUlet
1000 ha(3)
63,8
119,9
117,1
122,5
211.7
263.9
249,2
1148,1

Gyep(2)
a mezogazdasagi a termaterulet
%-aban(5)
terblet %-aban(4)
11,2
15,1
17,3
13,7
17,1
11,4
14,1
10,2
26,9
17,9
22,4
19,7
15.3
17,8
18,5
14 . 3

az osszlerijlet
°,.(D-aban(6)
8,6
11.4
10,0
9,0
15,9
14.5
13,5
12,3

Table 3.: Grasslands irr land use in Hungarian regions - 1997

region (1), grass(2), land area(3), grasslands in agric. land %(4), grasslands in productive area
%(5), grasslands in total land %(6), Middle Hurigary(7), Middle-Trans-Danubla (8), Western TransDanubla(9), Southern Trans-Danubla(10), Northern Flungary(11), Northern Great-Plain(12), Southern Great-Plain(13), totalimean(14)

Ehhez kapcsolodva emlftendo, hogy a gyepek hasznosithatosagat befolyasolo teruleti tagoltsag is Whinbi3zo az orszag ket feleben. A hullannos felszinu
inicabb a kisebb gyepterQletek a jellemzoek. Ezek hasznositasa
is nehOzkesebb. Az eszaki hegyvideken mar gyakrabban talalkozunk nagyobb
OsszefUggo gyepterUletekkel, kolonOsen a nem erdositett lejtokOn_ Emellett
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azonban tObb aprO, tagolt gyepteralet is van, elsOsorban a volgyek keskeny
vonulataiban. A negyvideki gyepteruletek hasznosi -tesa is nehezkes. Az Odd'
regiOban jellemzbek a nagy kiterjedestli gyepteruletek, amelyek a Flortobagy es
a Kiskunsag trsegeben Cobb tizezer hekttros tisszefUggi5 tbmbbket allotnak.
Ezek hasznositasat a tablameret vagy feiszin kevesbe neheziti.
A gyepek a szalas- Os tomegtakarmany gazdalkodjsban

Gyepgazdalkodasunkat vizsgalha/juk aszerint is, hogy a gyepek termese
hogyan viszonyul a szantafoldi szalas- 6s tomegtakarmanyok termesehez.
1996-ban csaknem 480.003 ha szar'rtiaon lerrneNnk szafas- es tomegtakarmanyt
(Oszi es tavaszi takarmanykeverek, lucerna, vortis here, beret Ives keverek,
silOkukorica). Ezek atragos termese szenaortekre atszamFtva 5,06 I/ha volt. Ez
tObbszOrosen rneghaladja a gyepeken kimulatott atlagos szOnaterrnest. itt meg
kell jegyezni, hogy csupan a termesatlagok osszehasonlitasa nagyon tort kepet
mutat, hiszen a raforditasok szintjet nem veszi figyelembe, ami a szant6foldOn
Osszehasonlithatatlanur magasabb volt. Az eddigiek alapjan nem meglepo,
hogy a szalastakarmany-gazdalkodason belul a gyepek szerepe nnasfel evtized
alatt fokozatosan csOkkent. Az elmt.ilt Ovtized kozepen rri6g 43,5%-át tettek ki a
gyeptermekek az orszagban hasznositott szalastakarmany tomegnek. Ez az
elmult evekben mar csak 30,9%-ot tett ki. A 4. tablazatb451 lathatO, hogy a
gyeptermekek helyet a lucernatermesztes vette at.
4_ Mblazat
A szalastakarmonyok mennyisege es azok osszetetele az utObbi nehany &ben
KSH (1993-1996)
1996.

Szalastakarmany szeria(2)
ebbOlgyep(3)
lucerna(4)

1000 t
3478
1512
1619
347

100,0
43,5
46,5
10.0

100,0
37,9
53,6
8,6

2949
912
1772

a5

100,0
30,9
60,1
9,0

egyeb(5) Table 4.: National forage production and its constituents in recent years
avecageo Forage - in haA4 grass hayp,
hay(4), other s(5)

A gyepterfiletek hasinalai a gazdasagi mere!

1994. majus 31-en az orszag gyeptenletenek 46%-at hasznaltak az onallO
gazd6lkodok es kiegeszitO gazdasagi tevekenysegkent a lakossag. E teren igen
jelentos valtozasok KOvetkeztek be az eirnCilt nehany evben_ Az egyeni gazdalkodiok 1996-ban mar csaknem 60%-ban roszesedtek a gyephasznalatbal. A
tennmarad6 40%-ot a nagyLizernek hasznositottak (5. tablazat). A gazdarkodas
lenetosOgeit es szakmai szinvonalat befolyasolja, hogy a gazdalkodb szervezetek (gazdasagi trsasagok, szovetkezetek) 97%-ban nagyOzemi meretek
mellett, az egyeni gazdalkodak viszont mintegy 95%-ban vagy kozepUzemi
meretekben hasznosRh4ak a g. ,,jeipeket (6. tabiazat.
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5. tablazat

A gyepteriilet megosziasa a hasznaldk szerint (1996. V. 31.)
KSFt (1996)
Haszhalok(1)

i Gyepterlilet(2)

Gazdasagi tarsasagok(3)
Szovetkezetek(4)
Egyeni gazdalkodok(5)
Osszesehiallag(6)
_IL

1000 ha
205,1
270,8
672,4
1 148,3

Gyepteriilet(2)
4/

17,9
23,6
58,5
100,0

Table 5.: Grassland according to users
user category(1), grassland area(2), compahies(3), do-operatives(4). private larmers(5), totalirnean(6)
6. tablazat
A gyepteriiletek hasznaloinak megoszlasa a gazdasag merete szerint (1996. V. 31.)
KSI-I (1996)
HasznalO, dfel-ve
gazdasagi rneret(1)
Gazdalkodo szervezetek(3)

GyepterOlet2)
1000 ha

Gyepterdet(2)
•-aban

404,5
97,0
kozepes(5)
5,4
1,3
kicsi(6)
1,7
6,7
Egyenigazidalkoddi(7)
nagy(4)
21,2
4,9
kazepes(5)
100,1
23,1
kicsiC6__ 311,6
72,0
Nagy gazdasag: >300 ha; kozepes gazdasag: 31-300 ha; kis gazdasag: <30 ha
ragy(4)

Table 6.: Distribution of grassland users according to the size of farms
user and farm size(1), grassland area(2), companies(3), large 'farm >900 ha(4), medium sized farm
31-300 ha{5}, small farm <30(6), private larmers(7)

Az el6z6 tenyek azt jelzik, hogy a gyephasznalatban es a gyepgazcialkodasban egy 61 helyzetre kell felkeszulni. A nagyuzemi meretek mellett
reszben helyettiik - kisebb gyepterOletij gazdasagok jottek Letre, ami teljesen
mas felteteleket kinal Os kovetel a gyepgazdalkodas szamara.
A gyepteriiietek nemzetgazdasthg/ szerepe
Az eddigiek alapjan rem meglepo a gyepgazdalkodas igen kismertek]
hozzajarulasa a mezogazdasag brutto termelesi ertekehez. 1996-ban a szalasOs tomegtakarmanyok egy[ittesen is csak 4,3%-ban reszesUltek a nnezagazdasag brutto termelesebol. Ha a gyepgazdaLkodas hozzajarulasat kGiton vizsgtjuk, akkor ez 1,2%-ot test ki (7. tablazat). Figyelemre rnelto ellenben az egyeni
gazdasagok eleiretbrese a tOmegtakarrnany-gazdalkodasban. Ezek 1988-90ben meg csak 6,1%-kal reszesedtek az orszagos terme[esbd. 1996-ban azonban mar 36,7%-ot tett ki az egyeni gazdasagokban termeit tornegtakarrnany.
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7 tAblazat

A sziras- es tamegtakarrnany terrnesztes hozzajdrula- so a
mezagazdasag brut-65 terrnelesi ertekehez 1996-ban
KV-1(1997)

Szalas- es tornegtakarrnany gazdalkodas (2)
ebbolLgyepglzdalkodas (3)

mezogazdasag brutto
terrnelesi ertekenek '/0-aban (1)
4,3
1,2 ___

Megjegyzes Az egyeni gazdasAgok szelas es ledus takarrnanyterrnelse az Cisszterrriesbal 36.7%dt test ki. Ez 1968-90-ben meg csak 6,1% volt(4)
Table 7.: Contribution of herbage and forage production to brutto agricultural output — 1996
—shareintoal gricultraoutp (1),forage ndherbageproduction(2),graslndprouctionfrm
that(3), Note: Private farmers' share from total production was 36,7%. In 1988-90 the same was
only 6,1'270(4)

Meg kell emliteni azokat a regfontosabb tarsadalmi-gazdasagi okokat is,
ameryek indokorjak a gyepgazdalkodas viszonylag elenyeszit5 nemzetgazdasagi
szerepet es sOlyat:
A gyepgazdarkodes kozvetlenul riem produkal plackepes termeket. Raforditasai esak a kerodzo Atatok terrneisenleresz1.0 tertAnek meg, arni aftaWoan
az eszkOzok sokkal hosszabb rekOfesOt jelentl i mint peicraul a szemestakarmanyok rnegterurese az abrakfogyasztokon kereszta
Az ermilt evtizedek gazdasagpolifikai intezkedesei rem kedveztek a gyepgazdalkodasnak. A nagyOzemi szakositott szarvasmarha telepek tavor kerCirtek
a gyepterOfetekttil. Ez gyakorlatilag kizarta a lego)csobb tartasi-takarmanyczasi
mOdnak, a regeltetesiehetbsegenek kihasznalasat.
A fentieken tt.11 az bkologiai \4szonyok serrs kedvezdiek, (gy a gyepgaidalkodas maradt a magyar rnezogazdasag egyetlen cyan agazata, ameryet elkerOlt az agrargazdas6g ufiobbi harom evtizedet jellernzb mr]szaki fejlesztes.
A gyepek okolOgiai adottsagai

GyepterOleteink OkolOgiai adottsagai igen vartozatosak, sokszor szersbsigesek. A vegetacias iclbszak (aprilis-szeptember) hoelratottsaga az optimarisnar
bbsegesebb, vizellafottsaga szamottevoen kisebb az optimarisnar. A ket legfonfosabb eghajrati tenyezo viszonyat kifejezo klima-index (0.16 mmicC
llobsszeg) elmarad a 0,25 mree optimajs ertektbi, ami eves szinten es atiagosan 130-156 mmiev csapadekhianyt jelent a gyepgazdarkodasban (Vinczeffy
1998).
A kedvezbtlen eghajrati viszonyo}choz parosul a gyepek talajanak nagyon
alacsony terrnekenysdge. Az ermulf kOzer masfel Ovszazadban a jobb talajadottsagU gyepeket fokozatosan fertbrtik, fgy nnara sz6ntofbrdi mdveiesre alkalmas terOrefeken rem maradt gyep. A gyepek talajaira altalanosan jellernzb a
szereny tapanyagszdge.ato-kepesseg, a rossz viz- es levegogazdakocias.
gyakori a szikesseg vagy a ragas sotartalorn.
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Termeszetes korOinnenyek kOzott, raforditasok nelkul, a gyepek atlagos
termese nagyon alacsony, 1,5 tiha szenaertek k4 ruli, ami kizardag extenziv
hasznositasra teszi alkalmassa a gyepeket.
A gyeptermesztOs raforditasal
A gyepgazdalkodas raforditasainak szinvonala az elmult ket evtizedben fokozatosan csokkent es a legi:Jjabb adatok szerint mara gyakorlatilag meg is
szOnt, 1996-ban a nagyOzemek kimutatasai alapjan (ahol a raforditasok pedig
jellemzobbek), a nagyOzemi osszteruletnek csupan 5,2%-at matragyaztak_
mOtragyazott terDletre valamivel kevesebb, mint 70 kg/ha, az Osszes gyepter0letre vetitve pedig kevesebb, mint 4 kg/ha hatoanyagot juttattak ki. A korabban
is igen ritka hovenyvedelmi, elstisorban gyonnirto szer raforditasok rnara val6ban kuriOzum szamba rnennek, hisz az OsszterEiletre vetitve kevesebb, mint
gyepterulet 1%-an volt gyomirtas vagy novenyvedelem (8. tablazat).
8. tabiazat
A nagyuzemi gyepgazdalkoclas raforditasai
KSH (1996)
Matragyazott terOlet, %(1)
MfitrAgya (kgina az OsszterLiletre vetitve)(2)
rviOtragya (kg/ha a mUtragyazott terUletre vetitve)(3)
Gyornirtott gyepteri.ilet, %(4)
Noven veiMemben rkzesitet
I5

5.2
3,6
68,8
0,2

Table 8.: Grassland inputs on large farms
fertilisation area(1), fertilisers per total area kg ha(2), fertilisers per fertilised area kg ha(3), weed
control on grasslands(4), pest and di s ease control(5)

A gyepek hasznositasanak helyzete
A hasznositas jeliernzesekor a gyepek es a kerodzo allatallomany kapcsoiatat celszer0 vizsgalni. A kentidzatartas evszazadokon at elvalaszthatatlan
volt a legelottpl. A legelb jelentette a legfontosabb takarmanyforrast es a tartositott szalastakarmanyok kOzeott is a gyepszena vitte a vezetO szerepet. Ez
napjainkra jelentOsen megvaltozott. Hazankban a hatvanas evek Ota a szarvasmarhatartas fokozatosan elvalt a gyepektol. A nagyUzenii tejela teheneszetek attertek az istallOzott tartasra, es a silokukorican, illetve lueernaszenan alapuhb takarmanyozasra. Csak a jetentbsegeb6) fokozatosan ves7M haztaj tehentartas, a husmarhatartas — amely sohasern volt jelentbs — es reszben a
tenyeszaszO utanpotias maradt meg a legelOn a szarvasmarha-agazatok
A juhaszatok ellenben valtozatianul a gyepet tekintik a [egfontosabb takarmanyforrasnak es az agazatra a legeltetes ma is jellemzo. A kozelmilitban
rnegvizsgaituk, hogy van-e kapcsoiat a gyepterOletek megyenkenti nagysaga,
illetve atlagtermese es a megyenkenti kerodz6 allomany nagysaga kozOtt (Nagy
es Pet'', 1996). A szarvasmarha-allomany nagysaga nines Osszefuggesben a
gyepterOletek nagysagaval (r.0,36). Az esszefUgges vizsgalat kOzepesen szoros kapcsolatot tart le! a hektaronkenti szenahozam es a megyek szarvasmarha
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allornanyanak nagysaga kbzoft (r=0,50), arnit feltehetiben az rnagyaraz, hogy a
nagyotpb hozamu gyepek szenaternnese szerepet jatszik a szarvasmarh6k takarmanyozasaban.
A tegeitetesi m6dot slletaen meg ma tis az evszazados szabad legeitetes a
jeflernzO. Ez a legeitetesi mod nem iortositja a gyepek regeneraciOjahcz szOkseges pihenesi igen egyenetlenne teszi az ailatok napi fLifelvetelet es nagyon rossz az elomunka hatekonysaga. A [egeltetesi szezon nosszat illetOen a
termeles indokolatlanui ragaszkodik a Szent Gyorgy napi kihajtashoz, illetve a
Szent Mihaly napi beterelestriez Ha a leg&teteses allattartas elOnyeit ki akarjuk
hasznalni, akkor a tenyieges fOkinarathoz kell igazitani a legertetes kezdetet es
befeiezeset is. Hazai viszonyaink kbziitt eMorcluthat, hogy mac egy honappal a
szokasos kihajtas elatt legeltetheto fib van a gyepeken. Osszel akar ket hOnappal is meghosszabbithat6 a legertetesi szezon, ha jai tervezzOk a legeltetest es
a ffi betakaritasat.
A gyep fOtermesenek tar-tOsitasnal a fejlettebb orszagokban a szenakeszMs Wyk 'okozatosan atvette az erjeszteses tartersitas. Hazankban meg
mindig inkabb a szenakenti tart6sitas a jelrennzO, Ez kt ok miatt kedvezotier,
Tartasitasra elsOsorban a fCr eisa novedeke kerul, amelynek betakarftasi idOe
majus hOnapra esik. A majusi szenakeszites kbrOlmenyei nem kedvezbek, hiszen viszony[ag alacsony a hornerseklet, nagy a csapadek valbszinusege, relative rnagas a levegO paratartaima, a talajnak nagy a viztartalma es viszonylag
jelentos mennyiseg6 termes nnegszarItasar61 kell gondoskodni, Az elozoek rriatt a szenakeszites vesztesgei tibbb ev atlagaban igert ]eent6sek. A nemzetkOzi tudomanyos eredmenyek bizonyitottak, hogy erjeszteses tartositassal nagyobb energia es nyersfeherje koncentraciOjO takarrinanyt lehet betaroini, kiseblo
veszteseggel.
A hasznositasi mOdoknal meg kelf emifteni, hogy a hazai gyakorlat meg
rondtig .gen kes6n kezd az anyaszena betakaTtitasalnoz. Hagyomanyosan majus
vegen kezciodik a kaszalas es sokszor jOcskan jOnius hanapba nyOrik at a
hasznositas befejezese. A fL) ekkorra mar elrostosodik, energia-koncentraciaila,
nyersfeherje tartairna, emesztheti5sege cs6kken. Terrela takarmanynak mar
nem felel meg.
A gyepre aiapozott marhaheistermeles lehetasegel
A testsa Iygyarapod6st meghatarozo tOnyeztik
A legelteteses hOstermeles potencialis ienetbsegeit olyan orszag peiciajan
keresztCil erdernes vizsgani, ahol a gyep szamara kedvezoek az okologiai
adottsagok, es a tarsadalmi-gazdasagi feltetelek segitellek a hatekony marliah6sterm&es kiaakulasat a tiegelitin. A kutatas-fejlesztes tobb evtizedes segitsegevel olyan technolOgia valt altalanossa a gyakorialban, amely alapjan meitan
Nagy-Britannia lett a magas szinvonalCi legelteteses hUsmarhatartas fetlegvara_
Angliaban a legeltetett h4smarhk napi testsOly-gyarapodasa az allat elosOlyanak es a legelofa energiakoncentraciojanak fOggvenyeben 0,75-1,25
kginap kOzott alakul (9. tabiazat).
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9. tabiazat
A kOlonbozi5 hasznosithatO (metabolizalhatO) energia-koncentraciddu
gyepen Iegeltetett allatok varhato teljesitmenye

Emesztheto szervesanyag a szarazanyagban(2)
Metabolizalhato energia MYkg szarazanyag(3)
HOsmarhak(4)
200 kg-os novendek(6)
300 kg-os novendek(6)
400 kg-os novendek(6)
500 kg-os novendek(6)
Forms: MAFF (1984)

Energia-koncentracid(1)
62
68
75
11
10
12
Napi testsOlygyarapodas kg (5)
0,75
0,90
1,00
0,75
1,00
1,25
0,75
1,00
1,25
1,25
1,00
0,75

Table 9.: Potential animal performance depending on the metabolizable energy concentration of
grass
energy concentration(1), digestible organic matter in dry matter c/.(2), ME per kg dry matter(3), bed
cattle's(4), daily liveweight gain(5), growing cattle(6)

E kiemelkedO testsulygyarapodasnak, mint altalaban az allat termelesnek,
kulcsfontossagt) tenyezaje az alIatok taplabanyag felvetele. A taplabanyag
felvetelt befolyasoija
— a fukinaiat nagysaga,
- a legelON minosege, kedveltsege, izletessege, tapialoerteke,
— a lelegelt fu energiakoncentraciaja,
— a felvett taplaloanyagok emeszthetbsege,
- osszessegeben a legelo altalanos takarmanyerteke.
A takarmany- (taplaloanyag-) felvetel nagysaga es a ftilkinalat nagysaga
kozOtt a legelon altalaban pozitiv 6sszefligges van. Ez minden valoszinOseg
szerint azzal fUgg dissze, hogy sokkal nagyobb az allatok lenetosege a valogatasra (Penning es mtsai, 1986).
A fOkinaIat mellett azonban az is fontos, hogy a legebrol legeltethetO
zoldfCi legyen iztetes, es szivesen legeljek az ailatok. Nagyon sok noveny vagy
nOvenyi resz lehet egeszen magas tapia16 ertekb, kOlonbsen ha fiatal, de ha az
aIlatok csak keveset fogyasztanak belde, mert nem kedvelik, az illeto noveny
vagy novenyi resz alkalmatlan a hatekony allati termelesre (Frame, 1992). Altalaban rontja a kedveltseget, ha durva szerkezetO, rostos a fO, a nOvenyek
levele vagy szara szorozott, illetve ha tuskek talaihatok a novenyeken.
Mivel a legelo allat szarazanyag-felvevo kepessege limitalt, adott szarazanyag-felvetel mellett a [egelitif0 energia-koncentracitijatd1 fligg a taplahoanyagfelvetel, illetve a napi termeles nagysaga. Az energia-koncentraciO forditottan
aranyos a nOvenyi szOvetek koraval. A fiatal, zsenge f(i szarazanyaganak energia-koncentraciaja nagy, meIy a fenologiai fazisok elorehaladtaval fokozatosan
csokken.
A legelof0 energia-koncentraciola leginkabb a szarazanyag emeszthetasegenek fOggvenye. Az emeszthetaseg es a fenolOgial fkis kOzOtti OsszefOgges
jOlismert, Az emeszthetoseget a f0 rostosodasa, lignifikaciOja is csbkkenti, igy a
fig koraval fokozatosan csOkken a szarazanyag ernesztheteisege (Waiters,
1976). Kirnutattak azt is, hogy 45 es 75% emeszthetOseg kOzOtt, a legelo borjak

ffifelvetere az emeszthetOseg nOvekedesevei csaknem finearisan vaitozik
(Hodgson es misai, 1977).
Az eloz6ekb011athatO, hogy a struktuais szenhidr6tok emeszthetbsegettil
fug eistisorban a legeiON minOsege, A f3 Kocosociasava4 a szent -Arat emeszthetoseg a bendoben oly trertekben lecsbkkennet, hogy a takarmanyfelvetel is
visszaesik, es szOksegesse valhat a kiegeszita takarrnanyozas (Gill es mtsai,
'1989).
Az erne iranyul6 kutatasok azt is megnyugtatlian tisztaztak, hogy a terOfetegysdgre yuto machah6s terrnelest, az egyes aback termelesen till, befolyaso[ja
— a teruletegysegre jut6 aliatretszarn,
— a legele szarvasniarha fait*, es a
- iegelO-kihasznalas hatekonysaga (Holmes, 1989).
A legero-kihasznalas hatekonysaga, vagyis a teruletegysegre jutO sOlygyarapodas es az egy aliatra juto napi termeles kOzott negativ az Osszetugges. A
teruletegysegre Alto allatietszani novelesevel szinte linearisan csokken az egy
allatra vetitett teststidygyarapodas_ Ezzet szernber a tenilletegysegre julO terrnelOs egy ideig idtvanyosan emelkedik (1. abra). Kimutattak azt is, bogy a maximaris hektaronkenti hustermeles annak a benepesitesi surusegnek a felenel
varhato, ameTynel a terUletre jut6 testsCiFygyarapodas m6r zerO, vagyis a legelo
allatok mar csak az eletfenntarto igenriket kepesek feivenni (Johns es
Sanciland, 1974).
1. abra: A legela benepesitesi sOrasege es az aliatonkenti, illetve a hektaronkenti testsOtygyarapoclas (atiagos legelan, ex,' 200 Kg/ha N adagolasa melleft) (Poimes, 1989)
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A legeitetesi mdict jefentOsege

Az elrnEilt 2-3 evtizedben, a nyugati orszagokban, a kutatas-fejlesztes kiemelkedo eredmehyeket ert el a legeltetes hatekonysaganak javitasaban.
Az alapkutatas jelleg6 vizsgalatok kimutattak, hogy a szarvasmarha fOlUlr61
lefele haladva vertikalis retegekben legel. Ennek kiDsziOnhettien egyenletes magassagi:1 Nallornanyban elOszOr a felsObb szinteket legeli le, arnelyek levelesebbek, kedvezobb az emeszthetosegUk, mint a gyepallomany alsObb zonalban
talalhatO idasebb nOvenyi reszeke. Ha a legeltetesi maid leheti5ve teszi, bogy a
talajfelszinhez kozeli zonajaban a gyepallomanynak elhalt nOvenyi szOvetek T
(Frame, 1992), avagymrlebostvniyrezkpadjn
legeld allat nem szivesen legel melyen, Az ilyen gyepen az allat nem tud valogatni, mert kicsi a Likinalat, csOkken a takarmanyfelvetel es az allati termeles
TOIsagosan nagy ftlikinalat meliett a szarvasmarha valogat, igy elonyben
reszesiti a zsengebb, levelesebb, magasabb viztartalm6 nOvenyi reszeket. Ennek koszOnhetoen a legelt fU emeszthetosege jobb lest, mint a rendelkezesre
alto gyep atlagos erneszthetosege. Az idOsebb nOvenyi reszeket az allat elkeruli, azok elvenulnek, erneszthetoseguk, igy kedveltsegA is csOkken, romlik a
gyep klhasznaltsaga_ Az elso hovedekben ez azzal parosul, hogy a le nern
magszarba mennek, viragzanak T es magtermest hoznak, sarjadzo
kepessegOk lecsOkken, es bar a legelon boseges lesz a ftRinalat. az allat a
„baseg kOzepette ehezik", mert nem veszi fel a rossz emeszthetosegO fuvet
(Stobbs, 1973). Ez utobbi problerna kezelesere dogorta ki a kutatas a fOmagassagon alapulb legeltetesi modszereket. Bizonyitotta vall ugyanis, hogy az
alacsonyabb famagassagnak kOsz6nhet6 kisebb fiikinalatnal ugyan kisebb a
falatnagysag, de a harapas gyakorisagaval es a legelesi Ido nyOjtasayal (a revidebb kerodzesi ido rovasara) az allat kepes a szarnara szokseges szarazanyagot es benne a kivant eriergramennyiseget felvenni (2, abra). Az abra 01 mutatja, hogy a szarvasmarha milyen jol kepes alkalmazkodni a legelafti magassagahoz. Bar a legelof6 nagysaga a harmadara-negyedere esik vissza, a szarazanyag-felvetel csokkenese csupah 25%.
A kritikus fumagassag fOgg a vegetaclos idoszakt61, az allatfajt61 es a
hasznositasi iranytOl, valamint a legeltetesi madtal. Ezeket figyelernbe veve
folyamatos legeltetes mellett az optimalis fumagassag 6-10 cm kozbt -t valtozik
(10. tatMzat), mig szakaszvaltb (rotaci6s) legeltetes mellett a legelOszakaszt
valtani kell, ha az allatok a gyepet 4-10 cm tarlOmagassagig lelegeltek (11.
tablazat). Tavasszal a folyannatosan legeitetett gyepet 8 cm fumagassagon keil
tartani, hogy elejet vegyak a fig magszarba szokesenek. Nyaron es disszel megengedhet6 a 9-10 cm fumagassag is (Wright, 1988).
Az eddigi isnneretelnk alapjan rnegleponek tekinthet6 furnagassagok melIett szal masik ket szempont is. Ha a legintenzivebb tavaszi fOniiivekedes id5szakaban a gyep 8 orn-nel magasabb, akkor a szarvasmarha nem legel egyenletesen. Valogatni kezd, a gyepen foltekat hagy el, ezeken a foltokon a fu elOregszik, magszarat hoz es drasztikusan csOkken az itt leyo fig emeszthettisege. Kndez azt jelenti, hogy az elsO nOvedek idOszakaban 8 cm fUmagassag
f6lett lathatban megno a le nem legelt terulet nagysaga
abra).

2. abra: A tavaszi ellesu hOstehenek takarmany felvetele eltera furnagassag eseten
(Wrigth, 1988)
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Fig. 2.: The herbage intake of spring calving suckle( cows on swards of different heights
intake kg Mday11), sward surface height, cm(2)
10, tablazat
AjaMott fCimagassag a szarvasmarhak folyamatos legeltetesehaz (Hodgson es tntsal, 1986)

Szarazonallo teben(2)
H6srnarha (nOvendek)(3)
Tejterrnela tenyesznovenclek(4)
Hizomarha (befejezo szakasz)(5)
HCistehen borjaval(6)
Te elo When 7

Fanagassag, cm(1)
6-8
0-8
6-8
7-9
7-9
7-10

Table 10.: Target award surface heights for continuous stocking of cattle's
sward surface nefghts(1), dry cows(2), store cattie(3), dairy replacernerts(4), fhlshing cattle(5),
cows and calves(6) dairy cows(7)
11. ta blazat
OptimMis tarlomagassag a legelei szakasz elhagyasakor (Hodgson es mtsai, %986)

AllatiaOlasznositas(1)
Juh()
FlUshaszni, novendek(4)
Szarazonallo tehen(5)
HUshaszn6 fehen(6)
Fejt tehenin

A tarla mapssag crr7(2)
4-6
6-8
5-8
7-10
7-10

Table 11.: Target grazed stubble heights for rotational grazing systems
class of s1ock(1), stubble height(2), sheep(3), store cattle(4), dry cows(5), store cow(6), dairy
cows (7)
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3. abra: A le nem legelt terillet aranya, a legeltetesi szezonban, elter6
fiirnagassaggai, foIyamatos legeltetis meilett (Wright, 1988)

a le nem leg elt terulet aranya( 1)
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Fig. 3.: The proportion of area ungrazed when sward heights of 8 or 12 cm are maintained under continuous stocking
proportion of area ungrazed(1)

A tjrgyi es technolOgiai feitetelek fontossaga

Az eddigiek alapjan What& hogy az alkalmazott kutatasok eredmenyekent
rayon tudomanyos megaiapozast nyert a gyepek hatekony kihasznalasa a
husmarhatartasban. Ehhez azonban biztos4ani kell azokat a targyi Os teohno16gia felteteleket is, arnelyek lehetove teszik ezeknek a gyakorlati megvalasitasat.
A targyi feltetelrendszer logpraktikusabb megoldasait reszben a gyakorlat,
reszben a kutatas dolgorta ki. Megjegyzendo, hogy ezeknek a legeltetest segitti
eszkOzoknek a gyartasara kulon iparag is szakosodott. A gyepre alapozott
h6smarhatartas legfontosabb eszkOzeinek a hatekony legeltetest (stabil Os mobil keritesek), a hatekony terulet-kihasznaiast (felhajtO es kOzlekedo utak, kapuk), az allatok kezeleset, elkuloniteset es komfort erzetet (szorit6 es eikUlOnfto
karamok, kezelo folyosok i szelarnyekok, egyszeru kivitelezes6 nyari es teli
szallasok, dbrzsfak), es a leghatekonyabb allati terrnelest (sOzok, kiegeszito
takarnrianyetetok, borju iskolak) kell biztositaniuk. Jellemzo, hogy az allatok
legelOn tartasat biztosito keritesek (MAFF, 1969) es a legelo adagolasat segito
villanykaramok (MAFF, 1976) kovetelmenyeit orszagos rendeletek irjak &O.
Keile gondot forditanak arra is, hogy a iegeltetett gyep apoiasahoz is megfeleb
eszkozok alljanak rendelkezesre a farmokon (szarhOzOk, gyomirto gepek,
gyepszellitiztetti es tragyalepeny teregeto eszkOzOk, higtragya kijuttatok, hengerek, felszinegyengetok, maragyaszorok).
A husmarhatartasi technologlak a legeltetOs hatekonysaga erdekeben
szinte napi feladatnak tekinti a fuigeny es a ft:ikinalat Cosszhangjanak megteremtesOt, ezen tul kiemelt feladatkent kezelik a minel korabbi legeltetest, a nyari
legelokbiztositasat es a minel tovabb twio oszi, esetleg tell legeitetest (Frame,
1992). Igy tudjak biztositani, hogy a hilsmarha a legolcsObb takarmanyt az ev
minel hosszabb idoszakaban legelhesse.
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Gyepgazdaikodas es hdsmarhatartas hazankban
Gyepek a husmarhatan'asban
A gyepgazdalkociasun C jellemzeserd sz616 elsti fejezet szerint a gyepeinket legfeljebb 50%-ban hasznositjuk es a gyepek atlagos hasznositott termese
az orszag teljes gyepterOletere vetitve napjainkban nem eri el az egy tiha szenatermest. Osszessegaben a gyepek igy legfeljebb a nagyon extenziv
hCismarha tartashoz biztositanak takarmanyozasi hatteret. A legeltetesi szezon
kezdeten, mkus, legfeljebb j6nius vegeig meg van legel6f0, de nyar kOzepetO1
szepternber kOzepeig vagy kisUi a gyep, vagy minimalis a fflkinalat es csak az
osz folyaman rehet ismet szarnottevo fukfnalattal szarnolni. Az atlagok, mint
mindig, most is eifedik azonbari azokat a kuionbsegeket, ameiyek azert megvannak a gyepgazdalkodasunkban is. A kOIOnbsegek egyreszt a gyepek hidrolOgiai adottsagaival, masreszt a gazdalkodas intenzitasaval hozhatok osszefuggesbe.
A hidrolOgiai adottsagokat tekintve az Ode, kozepes es felszaraz gyepek
terOleti aranya kazel megegyezik. Termeszetes kbrDimOnyek kozatt a gyepek
tenyleges termese 1,5-2,5 tlha sza.razanyag kOz6tt vattozik (Vinczeffy, 1993), A
felszarz, esetieg a kOzepes hidrolOgiai adottsag6 gyepeken jellemzo a nyari
kisules, de a riagyobb termes0, mely fekvesil Ode gyepeken a ji5 vizellatottsagnak loiszOnhetben szezonalisan valtoz6, de folyamatos fOnOvekedessel szamolhatunk. Ennek megfeleloen felszaraz es kOzepes hicfrolOgiai adottsag0 gyepehkre kevesbe, 0,de adottsag6 terrne. szetes gyepeinkre jobbari aiapozhata a
husrnarhatartas. Megis, ha a termeszeles gyepek ev[ termeset (1,5-2,5 tlha),
kUlonOskeppen pedig, ha a legelbfil beltartalrnat vesszOft alapul, a hazai termeszetes gyepeken egyertelmuen csak az extenziv hOsmarhatartas lehetOsegerol
beszelhetOnk.
Bar az orszagos atiagtermesre n]ncs . nagy hatasuk, de a gazdalkodas intenzitasat, raforditasat tekhtve talalunk hazankban felintenziv es intenziven
kezelt gyepeket is. Azokban az Uzemekben jeilemzo ez, amelyekben hagyomanya van a gyepgazdalkodasnak, vagy a karpOtlas miatt a kialakult termel6si
profilhoz kepest fOldalap-hianyos left a gazdasag. Ezek az Ozemek a szalastakarmany-gazdalkodasban szamitanak a gyepekre, elsOsorban mOtragyazzak,
ritkabban Ontezik, vagy tobbo-kevesbe rendszeresen fel is C]jitjak a gyepeket. A
raforditasokat a gyep 3-5 tlha (felintenziv), vagy 6 tlha fOlotti (intenziv) termesatlagokkal halalja meg. Az igy kezelt gyepek mar a nyari idoszakban is teremnek (1 2. tablazat), bar a iegeltetes biztonsaga erdekeben legtobbszair alkalrn
legeloket (tar16, fovetesu egyeves szalastakarmanyok) is igenybe bell venni a
folyamatos legelteteshez.
A takarmanykinalaton tui erdemes megvizsgalni a Iegeltetett gyep minbseget is. A minoseget egyreszt a gyep nOvenyi Osszeteteie, masreszt a nbvenyzet
feliettsege hatarozza meg. Gyepeink naverwi Osszetetetejol \isszatOkrozi azt
gondoskodast, amit a legelok kapnak. Gazdasagi ertekUket nagyon rontja a
gyomosodas. Korabbi becslesek szerint a novenyzet egyharmada gyorn
(Barrsak es mtsai, 1978). Ez nem csak a hasznosithatO termest mersekli, de
akaddlyozza az ertekes nOvenyek (fuvek, pillangOsok) vesztesegmentes iegelteteset is. Jelernz6, bogy a termeszetes gyepek &daps minbsege az 5-Os kategoriajj skalan csupan 2,2 at[agos minoseget er el (Vinazeffy, 1993). A gyep
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legelteteskori fenolOgiai fazisa szerint nagyon kOlOnbOzo a felvett takarmany
energiatartalma. A hazankban hasznalt takarmanyozasi tablazatok szerint az
atlagos gyep (ret, legeli5) net-td energiatartalma, leveles allapotban, a legrnagasabb, ehhez kepest a viragzasban levo fu energiatartalma az eletfenntartasban
mar csak 66%-ot, a testsulygyarapodasban csupan 49%-ot er. Ha mindezt a
gyakorlat nyelvere forditjuk le, akkor er art jelenti, hog y a 200 kg-os hushasznu
nbvendek Uszo a maximalis napi szarazanyag-igenyerek kielegitese mellett a
legeltetesi szezon kezdeten (ieveles fU) naponta akar 0,80 kg elosCJIy-gyarapodast is eler, de finiusban (a fig viragzasakor) a gyep mar csak a letfenntartas
energia-szOkseglet6t lopes fedezni (13, tabla'zat).
12. tablazat

A

gyepek

noveciekeirtek megoszlasa termesszintenkent (Vincireffy, 1981)

Termesszint, t'ha szena(1)
1,5
2.5
5,0
10,0

I. tavaszi(3)
4,0
6,0
11,0
19,0

N,rivedek (2)
II, nyari(4)
111. kora-oszi(5)
1,2
2,6
3,8
2,3
9,1
6,0

IV. kes5 oszi(6)
0,2
0,5
0,9
1.9

Table 12.: Grass distribution among outs, fresh grass
yield level Vha hay(1), grovv-th(2), Spring(3), Summer(4), early Fall(5), late Fall(6)
13, tabiazat

A 200 kg-os nagy rarnaj6 novendek tisz6k napi testsCilygyarapodasa kii1Onb6zo
fejlettseg f(i Iegelesekor (Varhegyi es Varhegyine, 1987; Schmidt, 1995)
A 200 kg-os hL)shaszn6 UszEi napi max_ szarazanyag felvetele
5,5
kginap(1)
A felvett sz. a_ NE-tart. (rv1J/kg sz.a.) a fu fejlettsegetOlfUggoen(2)
NErn
NEg
leveles fLi(3)
6,91
4,36
bugatianyas idoszaka(4)
5,86
3,42
viravas id8szaka(5)
4,56
2,23
oszi sarjL)(6)
5,69
.
3,27
A letfenntarto energiaigeny kOzepeslegelan MJinapinOvendek(7)
21,4
A letfenntartasra forditott szarazanyag felvetel kg/nap(8)
[
leveles fCib61(9)
3,1
bugaz6 fCrbal(10)
3,7
viragz6 f0b61(11)
4,7
oszi sar'Obal 12
3,8
A testsCilygyarabodasra fordithalo napi szarazanyag felvetel (I) as
I.
II.
.
a napi testsdygyarapodas (LI)
kginapiallat(13) , g/napiallat(13)
leveles f(ibol (9)
2,4
0,80
bugazo fOldi51 (10)
1,8
0,50
viragzo fuld61 (11)
0,8
0,00
_ aszi sarjtjb61 (12)
1,7
0,45
Table 13.: Daily liveweight gain of a good conformation 200 kg beef cattle depending on the
Oenological development of grass
max, daily DM intake kginap(1), NE content of grass M..1%kg DM(2), shooting grass(3), heading
grass(4). grass at florescence(5), tall aftermatn/regrowth(6), energy demand for mainlenance
MJ/cfay(7). herbage intake for maintenance kgiday(8), from shooting grass(9), heading grass(10),
grass at forescence(11), tall growth(12), forage for Eiveweight gain kg/dayicattle(13), daily 1iveweight
gain WI:Jay/cat e(14)

A legelteteses gyephasznalat jeliem261

Napjainkban az extenziv gazdalkodas a legeltetes- es a tartositasi technotogiakra is jetiernzO. A hasznosftasban nem ftigyeh)nk elegge a legetitetes
rnaximalis kihasznarasra es a fu minosegere. A legeltet6si szezon hosszat meg
napjainkban is inkiabb a hagyornanyokhoz (tent-Gyargy Nap, Stent-Mihaiy
Nap) valO kbtaides, mint a tenyleges fillkinalathoz val6 alkalmazkodas hatarozza
meg. Pedig az evjarat tavasszal es Osszel akar hetekkei is megnyUjthatja a
tiegetitetesi szezont. Ezen WI a gyakoriatban kevesbe ismerjuk es alkaimazzuk
azokat 2 technologiai elemeket, amelyek megnOve[ik a legeltethetO fOkinalat
idaszalcat. A gyep vegetactios idoszakrak kezdetekor icc. 2C0 c'c hbbsszeg)
adott starter N-mOtragya elObbre hozza a iegeltethetoseget (Nagy, 1984), Oszszel a ryarutOroltartalekoit funovedek pedig hetekkel kepes kitorni a legeltetest.
Ebben segitsegre Whet a legero nOvenyi Osszetetelenek megvalasztasa is. Sajat vizsgalataink szerint peldaul a nadkepCi csenkesz nagyon j61 toler6lja a h0vosebb idOt, es akr december vegeig eifogadhat6 beitartalommal bir a
hOsmarhak Iegeltetesehez (Nagy, 1990).
Nem tudott altalanossa valni a gyakoriatban, pedig ismert, hogy a nyari kihianyos, kisdeses hetekben hogyan ke[l aikarmi legelOkrol gondcskodni, igy
nyarpn a dragabb tartiasitott szalas- es tomeg- vagy szernestakarmanyok jelentik a legeki allatok kiegeszito takarmanyat.
A legelOM minesege elsOsorban az elsO nOvedek idejer romlik szarnottevoen. A gyakoilatban nem figyetCv* e%igge. a tegea up6n -)t‘s tevhestre, gy
az allat foga ald" a legerb. A biztonsagos fOkinalat kedveert nem eiunk
elegge az „eiokaszalas" lenetosegevel, amikor is a viszcnylag kis tOrnegu to
korai lekaszalasavai a majusban meg gyorsan sarjada fu friss, leveler, energiaban gazdag masodik novedeket adna a majus vegere, jUnius elejere elvenult,
gyenge beitartatonü ieget6 heiyett.
Nemigen tafalkozunk a tOlsagosan magasra nOtt fu jobb kihasznalasat segitO magas tarlOra kaszalassal sem (topping). A rekaszait f() besii6zhato, vagy a
terUleten hagyhatO. Az egyenietesse tett „gyepen" (tarlOn) a husmarha egyenletesebben fegel, jobban hasznosul a fain6lat, melyebben relegelt terCilet mafad hatfa, ami elejet veszi a talajfelszin kozeTi hajtasok eloregedesenek, minaseg rornrasanak, es raadasul a sarju is lenyegesen jobb legelot ad a marhaknak.
A gyepie alapozott hilsmarhatartas fejlesztesOnek stjlypontjai

Eredmenyes 6s gazdasagos hOsnnarhatartas legfontosabb feltetele, hogy a
legeltetes fehetOsege az ev soran minei hosszabb idoszakban megregyen. A
legeltetes kihasznarsahoz a termeszetes gyepek termOkepessege nem elegendO. Hazankban valarnennyi gyepterUleten adottak a hozamnovetes lehetasegei. Bar Okologiai feiteteleink a gyepgazdalkodas szemara kozei sem optimabizonyftoti, hogy a legfontosabb Okorogiai adottsagok figyelembe
lisak,
vetelevel orsz6gos tiagban, gyakorlati koruirnenyek kozat is elerheto lenne a
6,9-9,22 tlha szarazanyag termes (14. tablthzat). Ezeken az 2tiagtermeseken
beiCA temeszetesen a sthraz Wszataz), kozepes vagy adotsag6 gyepek termesrehetosege lenyegesen eitero. Az egyszerOseg, a rnegvaio-
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sithat6sag es a varhat6 eredmeny szempontjab61 a gyepek hozamnOvelesere
javasolhato eszkOzok sorrendben: mOtragyazas, optimalis hasznositas, feluji :
tas,elgonz.Atrmesgypkhozarn velskabiztonsaggal nem alapozhat6 htlIsmarhatartas a gyepekre, es nem hasznalhatok ki a
legolcsobb tartasi-, takarmanyozasi modnak, a legeltetOsnek gazdasagi es fiziologiai elOnyei,
14. tablazat

A hazai gyepek termeslehethsege (t sz.a./ha) (Nagy es Vinczeffy, 1995)
A homerseklet es
A lejtesviszoosapadek aranya
nyok alapian(2)
a[apja
n(1)
Orszagos
atlagtermes(6) I

16.41

14,08

A talajok viszony1
80Q,".-os Ozemi:60%-os
lizemi
1
lagos termokemegvaiOsulasi rr egvalOsulas
pessege szemellett(4) i rnellett(5)
rint(3)

11,53

9 : 22

6,9

Table 14: Yield potential on Hungary (Vila OM)
on the bases of temperature, precipitation ratio(1), slope and face(2), relative soil fertility(3), BO%
technical farm level(4), 60%. technical farm level(5), national average yield of grasslands(6)

A husmarhatartas gazdasagossaganak masik alappMere a legeltetesi
ideny hossza, a legertetesi idenyben folyamatosan rendelkezesre 6116 legelO.
Tavasszal, mint lattuk a korabbi legeltetest teszik lehetOve: az optimalis idaben
kijuttatott tavaszi starter miitragya, a korabban felmelegedo talajok (homok talaj,
deli fekvesu lejtOs gyep), mas OkolOgiai adottsagok, de hasznalhatOk a korai
legeltetesre szant egynyari szalastakarmanyok (pl. gabonafelek, szalas keverekek) is A legeltetes sulk nyari lehetosegei athidalhatok alkalmi legelakkel (tar16k, egyeves torregtakarmany novenyek). A legeltetes Oszi befejezese sikerrel
nyOjthato ki legeloterOletek tartalekolasaval, alkalmi legelokkel (elsosorban kukorica, cukorrepa tarl6), vagy a gyep nOvenyi osszetOtelenek j6 megvalasztasaval (pl_ nadkept:i csenkesz).
A hOsrnarhatartas gazdasagossagat nagyban javitja a legeltetes (de a skizas vagy a szenakeszites) minoseg- ill_ taplalOanyag-tartalorn kOzpont6 technologiaja. A legelo terhelesevel i a hasznositasi gyakorisag helyes megvalasztasaval kerCilni kell az elvenelt fLi legelteteset, biztositani lehet a El sarjadzO
kepessegenek kihasznalasat. Ehhez eloterbe kellene helyezni a korszeru legeltetesi mOdok alkaimazasat, napi feladatta kellene tenni a helyes fOkinalat, a
beltartalom, a legelo allat konnforterzetenek figyeleset, Peldakent emlithetO
Wand, ahol az orszag legnagyobb deli-szigeteki farmjanak tulajdonosa az 0zelandi nnezdgazdasag fejlodeseben forradalminak nevezte a szabad legeltetest felvafto rotaciOs vagy szakaszvalt6 legeltetest.
Vegezetul feltetlen meg kell emliteni a korszerij legelteteses allattartas
eszkOzrendszerenek megUjitasat, A felhajtoutak, a legeloszakaszok, az aratok
kezelesenek karamrendszere, az oles6 megoldasu ryari-teli szallasok, a modern eteto- es itat6 berenclezesek, villanykaramok nelk01 : a szakszer6 hijsmarhatartas legeldin nem valOsithato rneg. Ezek az eszkOzOk es epitrrenyek azonban rongal6dhatnak, elromolhatnak, egyik napr61 a nnasikra hianyozhatnak is a
legelorOl. Szemelyes tapasztalataim szerint ezek pOtlasa, javitasa, karbantartasa rem kap annyi odafigyelest, mint amennyit megerdemelne. A nyugati or-
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szagokban ez is termeszetes napi gyakorlati feladatta %/art, igy tudjak folyamatosan Ozennkepes, kulturallapotban tartan' a legelOt
A legnehezebb feladatnak a siralmas tarsadalrni feltetelek javitasa Wink. A
„pasztorkodO" marhatartas alkonyat latni kell. Egyreszt csak ketes szakertelm0
es rnegbizhatosagu munkaero nyerheti5 meg gulyasnak vagy csordasnak, nnasreszt a husmarhatartas gazdasagossaga meg az ilyen munkaero alkalmazasanak terheit sem igen bfrja el. A vagyonbiztonsag pedig megkOvetell a gulyas
allanclo jelenletet a hOsmarhak mellett. Ugy gondolom, hogy a vagyonbiztonsag
szempontjabOr rendkivul kitett legelteteses allattartas a tulajdonvedelem jogi
szabalyozasaban kijhinOs hangstiIyt kellene, hogy kapjon. Enelkul a kisebb
csaladi gazdasagokban a kisebb terOlet6, ugynevezett szarvany gyepek hasznositasa nehany legeb marhaval (mint pl. a nyugati farmck nernigen fog
megvalosulni.

IRODALOM
Barcsak, J. - Baskay, T. B. - Prieger, K(1978):
Gyepterrnesztes es hasznositas. Mezogazdasagi Kiado, Budapest, 1-340.
Frame, J.(1992): Improved Grassland Management, Farming Press, Ipswich, UK.
Gill, M. - Beover, D.F. - Osbourn, D.F(1989):
The feeding value of grass and grass
products, in: Grass: Its Production and
Utilisation Ed. W. Holmes, Second edition.
Blackwell Scientific Publications, Oxford, 89129.
Hodgson, J. t - Mackie, C. K. - Parker, J,W.G.
(1986): SWard surface heights for efficient
grazing, Grass Farmer, 24.510.
Hodgson, J. - Rodriguez Capriies, J. M- Fenton, J.S.(1977): The influence of sward
characteristics on the herbage intake of
grazing calves. J. Agric. Sci,, 89.743-750.
Holmes, W(1989): Grazing management, In:
Grass: Its Production and Utilisation, Second
Edition, Blackwell Scientific Publications,
Oxford, 130-171.
Johns, R.J. - Sandland, R,L.(1974): The
relation between animal gain and stocking
rate. Derivation of the relation from the results
of grazing trials. J, Agric. Sci., 83.335-342.p.
KSH(1993-96): Mezogazdasagi es Ele[rniszeripai Statisztikai Zsebkonyvek
KSH(1996): Mezogazdasagi es Elelrniszeripari
Statisztikai ZsebkOnyv
KSH(1997): Tenyek es adatok a rnezogazdasagrO1 es a falusi eletkonilmenyekr51
KSH(1999): Magyarorszag Regioi
MAFF (Ministry of Agriculture, Fisheries and
Food)(1969): Fixed Equipment on the Farm.
6. Permanent Farm Fences. HMSO, London
MAFF (Ministry of Agriculture, Fisheries and
Food)(1976): Electric Fencing. Technical
Bulletin 147. HMSO, London

MAFF (Ministry of Agriculture, Fisheries and
Food)(1984): Energy Allowances and
Feeding Systems for Ruminants, Referee
Book, 433. HMSO, London
Nagy, G.(1984): The impact on grass yields of
applying N-fertilisers at various dates during
the Spring, The Impact of Climate on Grass
Production and Quality, Proc. of 1D' h GM
EGF, As, Norway, 130-134.
Nagy, G(1990): A nadkepti csenkesz takermanyerteke asszel. Csukas Emlekules. DATE
kiadvany, Debrecen, 102-107.
Nagy, G. - Peto, K.(1996): Gyepgazdalkodas
es videkkep. Debreceni Gyepgazdalkodasi
Napok 13., Gyepgazdalkodasi Szakijles a
MTA-n, Deberecen DATE, 27-32.
Nagy, G. - Vinczeffy, L(1995): Magyarorszag
gyepeinek terrneslenetosege, A Debreceni
Agrartudomanyi Egyetem Tudornanyos K5zlemenyei, Debrecen, XXXI., 275-284.
Penning, P.D. - Hooper, G. E_ Treacher, T. T.
(1986): The effect of herbage allowances on
intake and performance of ewes suckling twin
lambs. Grass Forage Sci., 41. 199-208.
Schmidt, J.(1996): Takarmanyozastan. Mezogazda Kiado, Budapest, 2. kiadas. 358.
Stobbs, TH.(1973). The effect of plant structure
on the intake of tropical pastures- 1. Variation
in the bite size of grazing cattle. Aust. J.
Agric. Res., 24.809-819.
Varnegyi, J. - Varhegyi, J.-ne(1987): A kerbdzOk takarrnanyainak osszeteteie es taperteke, In: Takarmanyozastan (Szerk.: Schmidt
J.). MezOgazda Kiado, Budapest, 1996. 2_
kiadas, 318-337,
Vinczeffy, L(1981): A gyepgazdOodas
(tablazatok). DATE, Debrecen, 1-397.

r'1 ,■

11 I F F F 1

I L4JL I LU CJ I

I 1110IFYIN F

Vinczeffy, 1.(1993): Gyeptipalagie, Legeld- es
gyepgazdalkodas. Mezagazda KiedO, Budapest, 99-102.
Vinczeffy, 1.(1998): LenetOsegeink a regelteteses allattartasban. Tanuirnany. DATE kiadvany, Debrecen, 290.

Erkezett:
SzerzO crime:
Authors address:

wr-n

Walters, R.J.K.(1976): The field assessmeht of
digestibility of grass for conservation. Agricultural Development and Advisory Service,
Quarterly Review, 23.323-328.
Wright, JA(1988): Suckler beef production.
Occasional Symposium, Br. Grassland Soc.,
22.51-64.

1999. oktaber
Debreceni Egyetern Agrartudomanyi Centrum, Agrargazdasagi es
V[dekfejlesztesi intezet
Debrecen University Agricultural Center, Institute for Agra-Industry and Rural
Development
H-4032 Debrecen, Boszormenyi Ut 138.

