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BIOGAZDALKODAS GYEPEN
Bann& Zoltan
osszefoglakis
A hazai gyepek minders terCileten 11ia7Imasak lehetnek a biogyepterme Ives kivitelezdsere
es az itt elo-fordul6 biotermekek, tillati termekek eMallitascira. A roVon
lenyeges, hogy
hazai gyepek rnennyisegenek es min5segenek figyelembevetelevel alakitsuk ki a gyep•e
telepftheti5 allatfajokat, nevezet een a nagy kiterjedisa, de keqs termest, de JO
min5seget biztosito gyepekre, elsjsorban a juh es a htishasznti allwiartas, igy a Jo
mini.isegfi reti gyepek tejhasznu iillattartas, biotertnek eljallitas cell6ra is alkalmasak
lehetnek Azt a hibat ne kOvessiik el, hogy a keves termest add- aprocsenkeszes gvepekre
nag!? hozanni tc,-,jelj cillatalionLii-y i iv-hat-i nk, hiszen ez igy neat valosithato tneg.
Ugyanakkor a juhokkal yaD, hi:eStrlarhakkal mindenkeppen ceiszerii ezen gyepek
termesenek kihas2:nalasa es ,1 6 mir26segii biotermek elgallikisa.
A biogyepgazthilkociLis termiszete sen nein azt jelenti, hogy terjunk visz. za az
ev6zEizacicial
ezel5tti vepga:dalkodashoz, .vagy akarcsak a milli szazaci elejen vegzett
gvepgazclalkodasi 1116dszerekhez, /rarer aft, hogy igenis kenlikeilicikat, a intitrag),ak es a
vegTszerek, felhasznalast jeleht65en csOkkentsiik, itleive azokat amelyek near
has, nalhat6k, azokat kitiltsuk a biogyepgazdalkodas teralet6ra Ugyanakkor
minda7okat a mOdsze•eket ha 4:ndljuk, amelyeket a termeszetes ds a _id' min6seg
erdekeben a biogyeptertneszi sn ej es a biogyepre alapozott allatitermekek
9/[3;-722e;,676,:&) mess--emeiijeF7j10,e,t,,..)9.118 18),21 As kell VEM1L
1. A biogyepek tr6gyizasa

A termest befolyasolo vagy ki 4lakitO tenyezak kazill legfontosabb ak a tapanyagok,
IA
eisOsorban a N megfelelo bizkIsitasa. A biogyepek tapanya geLtasanal
kiiiiinosen
fontos a vonatkoza rendelkez6sek, az IFOAM es a hazai (pl. a 8212,002, Fvm-KvVM
egyattes rendelete) rendelkezesek betartisa_.
Sok tnyezi5 befolyasolia a tpialOanyag ervenyestilesa, amelYet mind figyelembe
kell venni a tervezett terrnes el6resenel es a sziikseges LAPlalCanvag-rnennyiseg
meghatarozasindi MOdositja az istnertetett szarnadatokat, pi, a tdpanyagok
ervenyesinesenek hatasfoka, a trigyizds sordn feltAr6d6 tSpanyag nnennyises stb, Ezert
a taplaloanyag-mennyiseg mt4hatirozasahoz eelszeriibbnek tartjuk a kiserleti
ercorrneayck es a gyakoriat a71,2,1 14, iv me gdi,,,-64, iieive ,,,‘(,e)e);
-

gc

Sajdt laserleti eredrnenycink, v aNmint tobb sziz hazai es kalfffid
ki 56rleti eredmeny es
------1 --gyakorlati ismeret alaPign azt tahasztaltuk, bogy1 g2211aL
141hato nyagtol atlagosan
100 ..gII tetTiestiibblet novekedesre lehet szarnolni, koz pes opme anyag
hiogye_p tervezes saran a termeszetes termes hozam e s aelatosgijnk.Exerta
kozotti kUlonbsegre aclagbi va tat uk ceiszeranek megallapitaiii a kijuttatando N table
mennyiseget. Minden 100 kg (1 4) zoldtObbletre 1 kg N hatdoanyagot s ehhez Atlagosan
P-bol 0,38- es K-b61 0,45 kg-ot qdagoljunk Ezt egyszenisitve az Nbl< arany 1:0,4:0,4
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WWI alakuljon. A vonatkozo 200211X. 4-i (FV1v1-1(v\TM) rendelet 170 kg Nam
mennyis6gben maximatiaja a helaironkent kiadhato nitrogen hatoanyagot.
1.1. SzervesircigyekaS a gyepen

A szervestragyak koziil az istalIotrAgya (jelolese: #) igen alkalmas Ichet, de figyelembe
kcli venni, hogy mikor, rnilyen Allapotaban haszndlhatjuk fel. Az istallOtragyat
elsOsorban a gyepfelajitas, ill_ gyeptares es itjgyeptelepites alkalmaval hasznaljnk,
megpedig jelent5s, 20 tam rnennyisegben. Az istallOtrgyaval nem csak tapanlinforrast,
hanem igen jelentOs szervesanyagot es mindemellett talajeletet, bakteriumokat viszunk
a talajba, arnelyeket az ottlevo elhalt gyZkerzetbed credo szervesanyagok lebontasat
nagymertekben elosegitik. Ennek tulajdonithato, hogy a gyeptores alkalmavai a
szervestrdgya adagola- sa nelkuldzhetetlen. A szervestrdgya beallott gyepen is
alkalmazhata, de csak Brett ill. talerett 5Ilapotban, at -raor a szervestrdgya alum resze
mar elbomlott 6s ennek kovetkezteben a kiszards utzin a retborondval vagy
sepruboronaval az jOI a fii koze, a talaj feiszinebe dolgozhatd. Az istallOtragya kiszOrisi
ideje a vegetaciOs idOn kiviili ido, tehat Mesa osszel ill, korn tavasszal a gyep
mezindulasa elOtt kell alkalmazni.
A gyepek szervestra2ydzisa-nak egyik mOdszere lehet a 1:1164r6gva es a trag_yale
gyepkntorflhasz.AigtryWdesahuilkom
tragydiat jelenti, amikor is vizzel mossuk le az istdllo padozatzirOl a trAgya, es
megeteto tarotoban yu t iik.A_ hist.riLya_ a teraleks
te.kv&t, 'Ekss U.2,p,zAbz,n
enkent 4 kg N-hataanyag -ot tartalrnaz. De kb. ugyanannyi vizzel rnossuk le a tdrolaba,
vagyis ilyenforman megkozelitoen I m3 hfgtrAgyaban 2 kg N-re lehet szdmitani. A
taroks soran tovabbi veszteseg is el6fordulhat, vagyis kiszOrdskor m 3 -enkent 1-2 kg lest
a higtragyaban, anlit act jelenti, hogy 1 ha gyepre 50-100 m 3-t celszerii kiszorni. Ezt a
a nydri zO1d gyepre pedig kb. dupIajara, vizzel higitott
tell idoszakban higitds
allapotban kell kiszarni, "Men fagyott terilletre, vagy hora kipermctezni nern Ichet,
vegen, a tel beallta elatt rendszerint 2-3 mm-t, es a hoolvadas
vagyis a vegetacios
utan utEr.yancsak 2-3 mm-t kell a gyepre kiszOrni. A hfstragya masik fele mennyiseget a
vegetAcios idOben elosztva, legeltetesek ill. kaszalasok utan vizzel higitva ceIszeril
adae-olni.
A gyepek, elsosorban a gyeprelepftesek szervestragazasa teren rnindenkeppen meg
kell emlfteni a L',:ailyazas lehetasegt es sztiksegesseget. Az Cizerneink, csalddi
az eYi a szamoioldi kulturak
gazdas4aink nun bbvtatd-nek isIMItiltr4,y*an,
Ezert is fontos, hogy a telepftes, gyeptelepites elOtt rnegfelelo szervesanyagot vigyank a
talajba. ElsOsorban a sekely termoretegia, erodalt, vagy hornokos, lazy taIajt1 teriileteken,
de a kotiitt es szikes talajCi teruleteken is celszerii a zOldtragya novenyek termesztesc,
alaszantasa es hasznalata gyeptelepites elan. Szarnitasba vehetjuk a sornkdra, a
csiliagfurt, a bfborhere, de egyeb pillangosvirdgil novenyeket, es j6 tomeget ado olasz
perje, angol perje, vagy m5s szantofoldi leveler navenyek zOldtragyakent torteno
termeszteset is
1.2. Felalveres pillanOsokkal

A tapanyag, els65orban a N gyarapitasa erdekeberi, es annak celjabol nern csak
szervestra2ya, vagy m5s formAjia tapanyag beviterere van lehetaseg, hanem CF-4- y is
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gyarapithatjuk a nitrogent, bogy pillangosviragti novenyekkel felffivetjak a
rendelkezesre alto osgyepicinket. Koz -tudott, hogy az osgyepeken, elsosorban az
aprocsenkeszes gycpcken 2-10% koriiI van a pillangosok boritasa. Ez nagyon keves,
ugyanis ennek sfiritesevei jelentos nitrogen megkotesere van lehefoseg.
Az aprOesenkeszes gyepek evente atlagosan 50 kg/ha N hathanyagnak megfele16
tapanyagot hagynak a talajban, vagyis a „godo116i tapanyag-gazdalkodasi mOdszer"
alapjan ennyi terrines jelentkezik evente, arni bioffinek nevezheta. Ezt a mennyisdget
piIlangosok felifivetesevel jeIentosen novelni lehet es sakseges is. A pilIangOsviragU
novenyek folalvetesere a nyar vegi idaszakban van lehetaseg, amikor a legeltetesnek,
vagyis a vegetacionak vege, es a zbld novenyallornany teli pihenesre vonul.
A tblifivetesre alkalmas novenyek a szarvaskerep, a feher here, esetleg a kornIets
lucema. A ha-kenti vetomagmennyiseg a tiszta vetes esetere szarnitott mennyiseg
legyen. Eredrnenyes feliiivetes nyornk a pillangOsok boritasa 30% is lehet, elsosorban a
2.-3. novedekben. Ugyanis a filfelek mindenkeppen az elsa nOveclekben fejItlidnek
jobbart, tnig a 2. nevedekben a pillarigasviragti novenyek kapnak megfelelo napfenyt,
ill_ elterjednek a gyepben,
Az eredrnenyes feliiivetes azt jelenti, hogy a talajban a N-hatoanyag evente es
hektaronkent 70 kg is lehet, anti ennek rnegfelelt5en 70 Oa zoIdfi.i termds kialakftasat,
termeszteset teszi lehetave. Szakseges megernliteni, hogy a tavaszi felfilvetes aItalaban
ncm erecimenyes, rnivel az oreg novenyek kiszoritiak, vagy a csirazAs utan elpusztftjak a
ndvenyeket, a nyari szarazsig, k',inikuta bekOvetkeztevei a fiata] novenyek, - ha
levesszuk az els6 novedeket,- az eras napfeny hatasara ki is pusztulhatnak. Ezert csak
nyar vegen, Osszel vegezziik a ki lonbOzo biogyepek pillangOssal torteni5 fehilveteset.
A 1(60 Oszi csapadek, a tell ho, ill. a tavaszi csapadekos evjarat mindenkeppen
lehetove teszi a feluivetett pillangOsok j6 megtelepedeset
1.3. Egyeb biotragytik a gyepen

A GOdolloi Egyeternen egy evtizeden kereszttil veaeztUnk kiilonbozo bioanyagokkal,
elsosorban N-tartalrmi biotragyakkal gyepjavitasi, tapanyag-ellatAsi kiserleteket,
osszehasonlitva a N-miltragyak hatekonysagavaI, Ezt azert is vegeztak fay, hogy
bizonyitsuk, bogy a biotragyak lega1abb olyan hatekonysaget tudnak elerni — ahogy az
eredmenyek is ezt igazolidk —, mint a kereskedelemben szeleskorben kaphato
rri Caragyak.
A biofil eCoallitasra vonatkozo vizsgalatainkat 1993-ban inditottuk, es 1995-1999
evekben 3 helyen — a Hortobagyi es Lehi GazdasAgloan, illetve a Godolloi Egyetem
kfserleti teren — vegeztak. A Hortobagyi AG-ban szikes talajd, veresnadrag csenkeszes
Osgyepen, a Lehi AG-ban dombvideki veresnadrag csenkeszes (Festuca pseudovina)
osgyepen, Mic2. a GOdoIloi Egyetem kiserleti teren tisztavetesa magyar rozsnokos
(Bronius inermis) thallomanyon, azonos kezelesekkel (60-, 90-, 120 kg N/ha) vizsgaituk
az alkalmazott Biofertet. A Biofert elnevezesCi tapoIdat lizin gyartas melIektermekekent
6%-os Nitrogent es egyeb novekedest segito anyagokat (vitaminokat,
asvanyianyagokat) Lartalmaz, Az anyag mind talajra Ontozve alaptragyakent, mind pedig
megfelelo higitasban leveltragyakent is alkalmazhata.
A ktilOnbozi5 gyepeken beallitoit kiserieteket mindharon -i helyen azonos modszerrel,
4x5 ni-es, azaz 20 m 2 -es parcellakon vizsgaltuk. A gyepnOvenycket anyaszena es
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sarjU.szena formaban ertekeltilk. Az egesz parcella iekaszalasaval allapitottuk meg a

termes tOrneg6t.
A hortobazyi osgyep 5,79 am zoidfti termest adott, arni megfelel az orszagos
termesatlagnak. Mind a 60 kg Niba, mind pedig a 90- es 120 kg Nilia Biofert formaban
kiadott tapanyag kedvez6en novelte a termest. Az 1 kg N-re eso termestObbletet
elemezve megdllapfthato, hogy bortobagyi kiffiriiimenyek koziffitt a 90 kg Nina adagja
javasolhat6 a teriileten.
A lehi dombvideki Oszvepen 5,20 Vila volt a kontroll fiherrnese, ami megkozelitette
a hortobagyi aprOesenkeszes asgyep termeset. A Biofert 60 kg Win hatisara a
legkedvezabb hatekonysagot mutatta, mivel az 1 kg N hat6anyag 105 kg
termestobbletet adott. A N hatoanyag novekedes6vel a hatekonysag esokkent, vagyis a
teriiIeten a 120 kg Niha adagolasa mar nern javasolhato.
A tisztan telepitett gOdoll6i mAgvar rozsnokos ovep kontroll termese 21,6 tiha volt,
arm mutatja, bogy a gyeptelepitessei, alaptragyaval elIatott, telepitett gyep az
aprocsenkeszes 6sgyepeknek rriegkOzelitOen negyszereset adja. Ugyanakkor a
biogyeptermes ennek duplajara novelhet6. Mind a 60 kg Niha Biofert forrnaban
adagolva, mind pedig a 90-120 kg Wha nagyon kedvezaen novelte az 1 kg N-re eso
termestobbletet, mivel a 180 kg zi5ldfil tobblet kiemelked6nek mondhat6, de meg a 120
kg N hektkonkenti adagolasa nyoman is 131,7 kg volt a termestobhiet. Ez azt mutatja,
hogy az intenziv miliveles0 telepitett gyepeken, magyar rozsnok vezernOvenyil gyepen
12 0 kg Win Biofert mennyiseg is adagolhatO, mivel hatekonysaga ez esetben is
kedvez6. A Lehi Gazdasag nadas csenkesz telepitett gyepen, az ottani szakemberek
hason16 ereclmenyeket ertek el nagy teruleten.
A Biofert hatekonysagot a 90 kg Nlha mennyisegil ammOniumnitrat hatasaval
hasonlitottuk tissze es amint az varhat6 is volt, mind az aprOesenkeszes Osgyepeken,
mind pedig a rnagyar rozsnok gyepallomanyon az 5 eves kfserlet soran a Biofert is
kedvez6 terrnesnovel5 hatast rnutatott. A vizsgaIat celja a bioit eloallitas, nevezetesen a
Biofert tapoIdat versenykepessegenek megallapitasa volt, arni azt mutatja, hogy az
aprocsenkeszes gyepeken 60 kg Wha Biofert adagolasa javasolhatO, mig a tisztavetesii
magyar rozsnokos gyepen a 90-120 kg Niha Biofert mennyiseg is gazdasagos lehet.
A ktilonbeizo gyepnovenyekre iranyuldi kiserletUnk sorin 21-fete telepitett, tisztafajo
nOvenyaIlomany kezeleset is vegezttik, melyben pillangOsok, es els6sorban eIsorendii
pazsitrafeIek szerepeItek. Az eredmenyek a kovetkezok szerint foglalhatok ossze.
A biotragyak (Biofert) igen kedvez6 termesn6vekedest bizonyitottak, mivel a
kontrolIhoz kepest cluplajara, esetenkent tObbszorosere n6veltek a termest. A bioanyag
11,5 Vila zOldfli atlagos termeset talk mint ketszeresere nOvelte a 21-fele novenynel.
Ezeri l elul a legnagyobb tomeget a klasz6 lucerna 435 tiha zokiffitomeggel biztositotta.
A legtobb nOveny a 20 tonn4t meghalad6 bektaronkenti termesmennyiseget adott. Az
eIs6 funovedek 8,54 t volt, tObb ev atlagaban a kontroll parcellan, mig a 21-fele noveny
bioanyagos kezeIes hatasara, tobb mint ketszeresere novekedett. A mdsodik novedek
eseteben, utohatast tekintve, a kontroll zOldrtitermese csak 113-a volt az els6 termesnek,
de a bioanyaggal kezelt parcelld.k ez esetben is tiibb mint ketszereset adtak a
kontrolinak. Biofert trdgyazasi kiserleteink eredmenyeit az I. takizarban fogIaltuk
ossze.
.

62

I9'8

80' R

ot7‘tr i

$'c i

120 kg NI/ha ( Biofert)

90 kg Nii-ta ( A. nitrit)

2. 60kg Nitia ( Biofert)

90 kg Nilla ( Itiofer t)

'crI

LE ` 9

eso (kg)
1 kg N-re

OL' 9

11013110)1 ' T

31015?[011 zam

1

I' 901

o'5o t ,O V9.s' I 1

es 6 (kg)
1 kg N-re

LehiAG (osgy ep)

Gyep gazthilkodis 2004, Debrecen

p‘ rL

Horto bagy iAG ( 6sgy ep)

L` Lt

06' I

6VE

Pl2z

min

: 6L' S

PIN

(191

On !

PIQz

utip

oz' s

L'ot' V69 ' n -VR os' EL

1T 617

3.

Val itt

s 4 Ez

_

4.

tiha
to bb let

;

L1 951

tar OI SOI_

WI Z
1310.

01(I(191

C)

91 Z

.
=

_.!
.•

=

.
1
=

01 081

( l) gsa
aa-N

=

(110 uszoi -ma tuu) *3 .1,V 91109 0

.__

=

Gyepgaidilkodis 2004, Debrecen

2. Gyomirta.s a biogyepen
A kialakitasra kerzilo biogyepgazdatkodisbart figyeleTnbe kell venni, bogy milyen a
riCivelesbe vo nt gYep novenyzetenek gyomossau es a mar muveU gyepeken milyen
nOvenyeket tartunk nemkivanatosnak, melyek eltdvolitasat meg kell oldani, milyen
feitetlen, azaz karos gyomok forduinak elo.
Az aprocsenkeszes gyeptertileteken vegzett gyonntnag vizsgalati eredm6nyeink
szerint a gyepek talajaban es Ott is a felso I0 cm-es retegben igen nagy mennyiseei
InQ A,4() ,s tus
yon-u-nag, taUdhat 6 ., a zNQA-avaavol.
negyzetmeterenk6nt.
A mechanikai gyamirtas vegzesere a rratban a lcgeltetesi tArsulatok mozgOsftottak
a legeltet6 gazdakat, hogy killonbozo kezi gyomirto eszkOzOkkel felszereIve a kozos
legelo gyorntaianftasat vegezzek c 1,
A mechanikai gyornirtast a biogyepen is fogatos, vagy gdpi fiika_szaval lehet
megfeIefoen vdgrehajtani. A mechanikai gyomirtasnak mind a kifiterjes legeItetes soran,
iii pedig a z imenzi-v, ont6zeses gyepgazdalkociasnal letjogosultsaga van es
alkalmazasa szoksegszeril, de be kell tartani a termeszetvedelmi es allatvedelmi
el6irasokt
A inechanikai gyornirtas celia meg az is, (bogy a legeltetett a'llatok dltal
visszahagyott, ertekteien novenyeket, elsosorban a ki lonbtizO gyomfajokat idejeben
levagjuk, bogy azok ne tudjanak magot kotni es tovabbszaporodni. A gyornirtas sorn el
eNbitgt'Ln- Triags-&wi \-102b, ae
t.kwizAitm-$\ azOiraZ. 'h Rem %-yDirtszi.16:ta
takarmanyozas szernpontjabOI ertektelenebb novenyeket is, amelyek magot erleive
tovabbszaporodnak•
Evente ket alkalommal sAiksdges a gyornirtast, vagy tisztogati5 kaszalast betervezni
es elvegezni. Az eisOre Junius honapban, a masodikra szeptember honapban keruljon
sor. A lekaszaIt novenyeket a teruletrOl ei kell tavolitaPir
A dombvideki, meredek hegyoldalakon eIteri.11 6. gyepicink fas, cserjes novesii bokrokkal
is eraser) fertozottek. A bokrok jelenidte altaIaban karosnak mondhato, azonban varmak
esetek, arnikor pem szabad megsemmisiteni, kiirtani Oket. Az erozio vedelem
szempontiabol letesitett, vagy ezt a cdlt szolgilO bokrokat a tertiletrol helytelen ienne
eltavolitani, A csipkebokrokat pedig annals g y ogyaszati feihasznaldsa es egy6b
alkalrnazasa szempontjabol felelatlentil irtani sera szabad.
Ez abban alf, hogy a
bokrok ha$yonYklyos ;Tula a m e chanikai b
bokrokat a vegetacios jam trivial , rendszerint a tell liOnapokban a talaj felszinen vagy
atti51 melyebben, tehat gyokerestul ki kell vagni, es a Teruletrol el kell tavolitani. Az igy
Ievdgott bokrok tavasszal rendszerint tijrasarjadnak, de ezeken a rim] hajtAsokon a
Iegnagyobb nyari rnelegben, Julius-augusztus honapban -. a hagyornAny szerint a
„kutyak neve ri apizia", jtiliusi holdtbItekor — ken bokorirtast eIvegczriL Ezzel a
mOdszerrel tulajcionkdppen ki kell meriteni a bokrokat, es az osszel meg Cijonnart
kihajtb, de mar be nem era hajtasokat a tel fagya amagy is tOnkre teszi.
A vizrenclezes es ntiiizds, mint kOzvetett gyomirtasi 1Odszer, ugyanesak jelentos, mivel
a vizenyos fekvd5e teraieteken elofordulO gyomnoveriyeket az 6n. savanyil fuveket
vizrendesseI tudjUk megsztintetni. Ugyanakkor az OntOzes a szarazsagkedv45, vagy
az asz6lyos terffleteken is megrnarad6 gyornnOv6nyeket szoritja ki a gyepb6I.
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A rendszeres es mertekletes tapanyaggazdalkoda.s es a gyephasznalaf a
gyortinovayek atakutisat es mennyis.ga Aanl-wilt64thun btioljsoba, leina a
megelozo gyornirtas fogaiornkorebe mindazok a gyeptermesztesi es gyephasznositasi
eljarasok beietartoznak, arnelyek a gyep novenyzetenek, szukcesszi6 viszonyainak
aIakulasat, a fajdiverzitast befolyasoljak. A gyornosodas okainak megsziintetese, tehat
egyben megelozo, kdzbetett gyomirtisi eljaras is.
A gyornirtas es bokorirtas problematikajat mind a legelahasznositasa, mind pedig a
retha.sznosMsli gyepeknel valatnerinyi ferniest befotyso1.4 temiezel fvg5tlembe
v&televel es annak celszera alkalmazasaval, komplexen kell kezelni es az igenyeknek
rnegfelekien alkalmazni.
3. Biogyep-fejlesztesi tery
A biogyep-fejlesztesi tervet rendszerint a teli iddszakban Cobb dvre es a kovetkez6 ev
hasznositAsi ianyere keil eikesziteni. A biogyep-fejlesztesi tervet a
gazdasdg, igenyetol fliggoen ket kiindulOpont alapjAn, vagyis ketfele fejlesztesi ceita
iranyzat alapjan, nevezetesen: IeolOcentrikus es allatcentrik tervet
lehet a gazclanak, az iizerneknek kesziteni.
A le elocentrikus fejlesztesi tery azt jelenti, hogy a gazdanak megfeielo nagysagil
ktgekiSt. van, irriet)mek biow3epgrazakt&o&s
'i fe'lestcks€1., WasznosiV sa i anyoz a e\15.
llyenkor ftiggetlentil az allatfaszarnt6i a legeld , hasznositasitt, fejleszteset akarja
rnegoldani. Ehhez a meglevo legeldhaz kell a megfeleiO allatletszArnot biztositani.
Az allateentrikus fejlesztesi tervnel a gazdasagnak meg van a megfelelO
allatletszama es nines elegendo takarmanyforrasa. Nevezetesen nines gyepterillete.
llyenkor gyeptelepitest is figyelernbe kell venni, tehat az allat igenyenek megfelelaen —
ez6rt allatcentrikus kell a gyeptakarmany mennyiseget, illetve a legela tertletet
kialakftani.
Mindket fejlesztesi alapi, tervnel a kOvetkez'or ftjezetek kiaIakitast es kidolgozAsat kell
figyelernbe venni.
A fejlesziesi tery els6 fejezete az adatfelvetelezes, a mAsodik a terrnesztesi terv, a
harrnaiiik a hasznosit'ds'l tery es a negyedik Vtzonyos bsszegezes, OkonOtn -lai elernzes,
gazdasagossagi szamitas, hogy niegfeiel6 hatekonysaall volt-e a biogyep-gazdalkoda.s.

Szerzo: Dr. Barcsak Zoltan egyetemi tanar
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