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Termeszetes gyep 6s sil4kukorica nett6energia hozarnanak vizsg6Iata
Nlinkis L
GATE Mez5gazdaggi F6iskolai Kar, Gyongyos

A ktilOnbfiz6 -takarrn6nyfelesegek kOzill kierneIt jelent6seggel bimak a tomegtakarmal-

nyok. A VerCidzei allatok emeszteselettani igenye, hogy ti ►panyagsziiks6glettik tObb mint
75%-at tiimegta.karrninyokkal egeszitiiik Id (BANSZKI 1985, 1CAKUK-SCHMIDT 1988,

VINCZEFFY 1991). A tiimegtakarminyokon beta fantos szerpe van a gyepnek es a
sil6kukoric5.nak. Mivel mindket niiveny nagy energiatartalomn -tal rencielkezik, lenyeges
azoknak a kiiriilmenyeknek a vizsgalata, amelyek hat5ssal lehetnek egy adott gyep, illetve
szintoteriilet energiaprodukturnra.
Anyag es nzadszer
A vizsgilatokat a Matra-vide...ken egy kepzepes term6retegg kedvezEitlen vizgazdzilkodAsti
agyagbemosadisos barna erdi5talaion vigeztiik. A gyepkiserletekne1 1:0,4:0,4 NPK
tartva, 0-300 kg/ha kiizOtt valtortattuk a N-hateanyag mennyiseget, ktillonboz6
!nit() t6ros6z!..issai, 133 feltilvetes (45
milvelesm6dokat (131 kontroll, T32 vegetztiv
cm-es lazit6ssa1), B4 eijratelepites (60 cm-nel melyebb lazit6ssai) alkalmazva.
A silokukorica klserleteket negy ktilonViz6 hibriddel (Pioneer 3965 A MTA es 3732
BEMA 210TC es zDC-488) tillitottnk be
A gyepek energiatartalmftnak jellemzesenel csak a takarm5nyozzisi szempontb61 ertekes
resit vettak figyelembe. Mindket novenynel az iisszehasonlita.s. amp a letfenntartashoz
szukseges NEm-hozam mennyisege volt.
Az eredrnenyek ertekelese, osszehasoniNsa
A mez6gazdasagi teriiletek Idhaszmiltsfiga szempontj-Thel lenyeges, bogy egysegnyi
terilleten mennyi NEm-hozam aliitlrato eli5. Kezismart, hogy a gyepteriiletek
rngvel6sre egy6.1tal6n nem, vagy csak iitmenetileg alkalmasak. Ertnek ellenere fontos lehet
azoknak a kbrilImenyeknek az ismerete, amelyek alapgn ni5veihet6k a hektkonkenti
NEm-hozamok, ugynnis ezaltal jelent6s teriiletti sz6las- es tOrnegtakarmanyt terrni5
szfint6fcipid takarithato meg.
Az alrtlabi tiblizatban mavelesmedonkent feltEintemm az otimElis NPK-adaggat kezelt
gYepek, es 35-40% sztirazanyngtartalom mellett betakarftott max. NE rn-hozammal
rendelkeze; silokakorien hibridek legfonicsabb energetikai szlimaclatait,
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A vizsgalt silokukorica hibridek es gyepek NE rn-hortu-nai
Gyepkisk1et
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A silakukorica hibridek NErn-hozamai
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A t5hiazathol megaIlapfthat6, hogy hasonl6 j5kolOgiai, adottsagok meilett a silOkukorica
hibridek hektaronkint a nlilvelesmGd n6110.11i (Bi) es a csak vegetattv rnOdon fehijitott
(BD gyepekhez kepest 8-10-szeres, a feliiiveteses 033, Bs), illetve az fijratelepitett (B4,
B6) gyepekhez viszonyftva mar csak 2--4-szeres NE rn-hozamot produkilnak.
Termeszetesen az egyoldal6 energetikai osszehasonlitis mellett fontos kihangsiiiyozni a
gyepek talaj• 6s karnyezetved5 szerepet, tovibbS 6lettani jelent6seget (gyeSgynavenyhat6s,
6svanyianyag pOtlis, letfontossag6 feh6rjek biztositsa, stb.).
a=efoglakis
Hason16 iikolOgiai korilimenyek 'cozen eisszehasonlitottuk az e1teri modon mtTvelt
gyepek es k11115nbi5zei silokukorica hibridek hektaronkenti NE m-hozamait Megillapftottuk,
hogy sil6kukorica.b6I a gyepekhez k6pest mtivelesm6dt61 ftigg6en - 2-10-szeres NE rn
hozamok &het& el.

Trod alum
I3

SKI, T.; 1985. Szakszerti tapanyagellitds gyepeken. Magyar Mezeigazdasag. 40.
6vf. 20, sz. p: 13.

KAKUK, T. - SCHMIDT, J.: 1988, Taka.rmayozistan, 3ez5gaalasigi Kiado. Budapest
V1NCZEFFY, 1.; 1991. A Iegeltetes hatisa a szarvasmarhatart6s kiiitsegeire. A legelei as
emberiseg szolgalataban. Tudomanyos es Tertne1esi Tart acskozas. Debrecen.
p: 337345.

