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Tiszttin telepitett gyeprdivenyek legeltet6ses preferencia vizsgAlata
Baresik - Szeman L. - fiasi J.
Agrktudornanyi Egyetem; God6116

A killEmbi5z6 gyeptipusok teiepitesenektervez6s&el a gyeplaiveny fajok tertnestomeget
es beltartalmi mutat6it vesszuk e1s6sorban figyelembe. Az elmtilt evtized sora'n k -utatasaink
egyik iranya a kalOnboz6 gyepa1kot6k - legeltetett tillatokkal v6gzett - izletessegi
(prefereneia) vizsgalata volt. Az eredmenyeket els6sorban tisztavetesa gyepeken
rogzitettak a legeltetett fillatfajok barapzisszln vizsgfdatin, vagy a teriileten eltOltbtt icon
keresztiii. Clunk, bogy a fa6tomeg es a beltartalorn figyelembe vetelen t61 a nOveny
izletesseget is vegyilk tekintetbe, az tij gyeptelepites es fellilvetes, vagy a termAszetes
gyepek noveny411ornanyanak feitijinisa saran.
A gyepnovenyek aletessegere vonatkoz6 vizsgglataink alapja1n (1983, 1984, 1985, 1986,
1989) megaIlapitottuk, bogy mind a szarvasmarhtik, mind a julwk egyes novenyfajokat (1):
else" helyen szivesen legelnek (2), vannak olyan nOvenyek, amelyeket mind fiatal korban,
mind id5sebb korban itlzgosan legelnek (3) es van nehany ntiVenyfal, melyet fiatal vagy
id6sebb korban reszesitenek e16nyben, (4) de vannak olyan fajok is (zoldprtntlikaf6, nadas
csenkesz), melyet egyetlen fej16desi fazisban SerTikeciveltek az 511atok.
A legeltettt zepldftl a takannLnyozisban rendszerint digy jelenik meg, mint a
szarvasmarhfac legfab es legolcsabb szilastakarmanya,
A gyepnbvenyek Izletessegere iranyuli vizsgaatunkat OodZp116n, kiltigozott barna
erdeitalajon be6.11Itott 12-fete gyepnovennyel 1991-ben es 1992-ben vegeztilk. A kapott
eredmenyek a ketvetkez5k:
Megillapitottuk, bogy a legnagyobb zepldfil torneget a keverek, a feherhere,a csom6sebir
6 s a szarvaskerep adta, mil a legkevesebbet a reti perje es a zOldp5ntlikafti produktlita.
2. A Limousine faitajti tehenekkel vegzett iiletessegi (preferencia) vizsg‘ilat eredmenyei
szerint - az I 6r4ra es6' harapassziim alapjem - legjobban a keveriket (reti csenkesz,
magyar rozsnok, feherhere, szarvaskerep), a esomOs ebirt, szarvaskerepet, reti
csenkeszt es a feherheret kedveltek az 6ilatuk. A tehenek a zoldOntlikaRivet es a
nfidas csenkeszt Timm szlvesen legeltek.
3. A harapds.szam intenzittislira vonatkoz6 eredmenyek szerint nieg;illapitottuk, bogy a
dCeI6tti 2,5 bra alatt 3034-et haraptak iitlagosan az fillatok. A delutani legelteteskor
nagy harapEisszlimmal kezdik a legelest es f616thnkent jelenti5sen csijikken az intenzit6s,
maid 2 6ra aiatt - 2.278-at haraptak - j6Ilaknak.
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4. Kiserleti adataink szerint a legeltetes intenzitisa mind a delel6tti, mind a delutini
legeltet6skor az els6 1616rdhoz kegest fokozatosan csokken, vagyis az tillatok a
legeleskor jelent6s munkdt vegeznek es igy elfirradnak.
5. Az 1 nap alatt felvett filmennyiseget figyelembe veve megallagitottuk, bogy 1 haragiisra
a Limousine fajtdjti teheneknel iitlagosan 9,4 g zoldfil esik.
Az tzletess.Egi vizsg6.1atokat, azok eredmenyeit a gyepteiegftesnel, felilIvetesnel celszeni
figyelembe venal, bogy a kalanbtiz6 gyegnovenyfajok kozul azokat haszndljuk,
melyeket kedvez6 Mennyisegiik 6s beltartalmuk mellett az alatok szivesen is legelnek.
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