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Gyepek hasznos energiatartalma

Pilinkas I. - Szties I. - Liebmann L.
God6115i Agrirtudomanyi Egyetern. Mezeigazdasigi F5iskolai Kara, Gyongyos

Az 6.11ati tarrnek
kbltsegeinek jelent6s hiinyaci6t - mitnegy 60-707o-it - a
takarrna'ayoza5i raorditiisok teszik ki. Neal lenyegtelen tehit, bogy az allatok altal
megetetett takarminyt milyen energia riiforditassal lehet el6iillitani. (LIEBNIANN et al.
1992; VINCZFFY 1985).
A tiimegtakannanyok kozott kiilonleges helyet foglal el a gyep, mivel takarmanyozasi
szemporitb-61 jelent5s energiatartalommal rendelkezik.
A kiilonbiii6 gyepek. illetve Iege161 osszes gyephozamanak energiata.rtalmit, jgy
fillateltart6 keriesse'get nagyon sokat vizsgalltak, i11ctvi elemeztel. )(•/6s azonban az oIyan
publilcaciok sterna, amelyekben neon az Osszes fLitermes energiatartalmdval, hanem csak
annak aeon reszevel fogIalkozik a szerz5, amelyet a legeF6 Oat tenylegesen elfogyaszt.
A gyepeken inegtaltilhatei niivenyek takarmanyozzlsi szempontb61 lehetnek ertekesek,
melyeket az fillatok joiztien lelegglnek, 6s lehetnek 611ekteienek., tnivel ezel et az fillakk
ta11-1 liern fOgyasztanak el. (BARCSAK 1985, 1989:
ne'n sziveSen, Vagy
V1NCZEFFY 1991). A keri5dz5 eillatok ezen sz.elektalo, valegat6 tulajdonsi'igdnak.
kovetkezteben a lege15 nOvenyzete neni teijes egeszeben hasznosul, azaz jelen5s
energetikai vesztesegek keletkezhetnck, igy a legelO allateltart6 kepessege alapvet5en
megvaltozik. (BARCSAK-KERTESZ 1954; KADAR 1980; LIEBMANN et at 1992:
VIN(2EFFY 1990).
A tOrnegtakariminy ellata meg napjainkban sem kielegit5, ez6rt lenyegesek azok
kutatisok, are el
a legkedvez6bb energiahasznositasil, kornyezetkime16, (SZABO
1994.a, 1994.1,, MARCZ1N-SZABO 1994) ezaltal az un. "fenntarthat6 mez5gazdasiigi
feil6deS" modellienek is megfele16 novenytenrnesztesi technologia kidolgoz6is'dra
Anyag es modszer

A gyepkisRleteket 1980-86. kiizott vegeztiik az eszak-magyarorszagi koz6phegyseg,
e zen baltil a IvIfitra-videk regiojaban azza I a cilia', bogy tobb ev viszonylataban
megismerjak a kiiIi5nboz6 mtitrSgyaadagok, v alarnint elesm6dok hatkisiit a
tzikarma. nyoz6si szernpon#b61 irtekes gyepterm6s nett6energia-hozamana1; (Nern)
mennyisrege're.
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TakarmAnyozisi szernpontb61 e'rteketnek tekintettiik azokat a gyeFinovenyeket, zmeiyeket
k6r6dz5 'inatok szSyesm elfogyasztjak, nun toxikusak, nem szen -6sak, tiiskEsek, Paz
mechanikusan nem settik az 1.1atot.
A kisErieteket agyagbemos6disos barna ertl6talajon allitottuk be, attoi viltoz6kent
zerepett a Ingirkya mennyisege (mint "No tinye,z(1), valamint a mavelestrikl (mint "B"
tenyez6). HektironkEnt 0-300kg N-hat6anyag rnennyiseget Liiirnolva 1:9,4:0,4 NM arAny
rnellett 66.szesere 7 egymdsr151 eltEt6 kezelEst alkalmaztank,
A rntrivelEsm6clokat ("B" tinyezol) a k6vetkezoigppen hatiroza rneg:
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k-oritroll

B2 - tazit6 reveres egyir6nyd targamissal, Osszel
B3 - lathe) univeles egyiranya nyitott tiires assai 65szel
,

B4 - lazit6 a-lave/8s egyiAnyii ta'rzoz,i3snl jsszel es tavasszal
Es - lazito nitivelds egyira.'nyti nyitott tziresizissal, i5sszel es ravasszal.
A gyepnovery2et fe3vEtelezEse alkalmaval Osszesen 112 fai volt megsz6mlnlhat& A
kezdeti 112 fajb6l 27 volt az ertEkes (ehbal W elsorendu, 6 db Triasocirend6, I I
pillang65vir6g0 Es 85 az 6rtektzien (ebbeil a kii1;5n4sen karos, szuros es rnergez6 i3) fajok
szania..
A felvitele-zes alapjan titlagosars mintegy 42.,0% volt az e1s6,- .e's a roSsodrenchl fir-Thick 6%
a pillang6sok és 52% a gyonl (ebb6.1 50%-ot tesz ki a Itarmadrendti fufEiek, illetve a
kikerribbs gyornok, valaraint 0,3%-ot a sztireps, rnergezci Rifajok) boritotts5ga.
Mive] a vizsgiUtok fei celkittizest a gyepek takarrna"nyozCisi szempontb6I tort6n6'
energetikai vizszfiltta volt, ktil6n-kUltin ert ke3tiik az ErtEkes

.s Ert6ktelen gyeptermEs

behartain)i osszetev6it.. A gyepek tape'rtEkEnek jellemzesere az tin. le'tfenntartasi
nett6energia-tartalruat (NE rn) adtuk rneg, rnivel ez - iillattenyesztisi, agazatt61 fligg6en - a
litfenntaaisra fo•ditott takarrnany mintegy 30-75%-th adja az Osszes takarm6nynak.
A kwarasi ereeinthryek ismerroese
1. Az everikenti raiv6nyi feivetelezAs alapj4n tapasztaThat6, bogy - mtivasm6cinkt61
fiigg6en az 6v jitlagaban killon.osen a nagyobb (200-300 kVha) N-adagoknal 3040%-kal kevesebb It az 4rteltelen gyornok - sz6rna, aminek kOvetkeztiben a kezdeti 52%r61 nEhd.ny 6v elteltEvel 15-25%-ra csOkkent ezen novenyek boritottszigi snim.16ka. Ezzel
p6rhuzarriosati hascolo rn6rtikber2 nOvekedeit az ertekes fajok borltottsagi szazaleica,

bizonyitva a N-mikr4gyzik nr,w6nyi iisszetitele't Liefolya's01.6 hatdsa - t.
Mogfigye]rek, bogy a kezdeti 6%-os borltottsagi pillang6s viragtiak jeleniete a kise'letek

befejemEsekor- a 200 kgilia.N.mennyisig felett, szinte

dra csokkent.

A gyepte•tiletre a kiNe'rletek beallit6sakor jellienucl aprocsenkeszes nErvErlyta'rsulLc, 2-3 ev
Lain tObbnyire iiti eesetpiizsitos 1131"(iny16.rsuLiss5 a3:alcalt

2. A taktu-m6Layoza- si szmporith61 e:rueles es it3szcs terrn6s acme' energiabozan-La szoros
kOrtelfiCtht mutatott a szarazanyag-hozarnokkal. A rrititragyizi.s jetertt45 - en novelke a
vizsgkr gyepteraletec 6sszes
ezen beiin a botarlikzi ei=e.tetel ke_avez6 atalalallam
kovetkezt6bon - az e'rteks ntivenyi fajok nett6eriergiv.-hozarnait.
Az evertk6rIti

vailtoz.isok eredrnenyzk6pptn 150-200 kgitta N-mtitr6gya hatoanyag
aikalmazisa mellett az ot6r.lik ev v6g6re a leginkab hatisos egyszeri cgyirdr. zyti nyitott
tircsazan61 (B3, Val.-W*1r kiiSttli. twitinv(Inyito.t tia-csazz
• nut (35) a kezatti tO%-m
ar6nyr6i kozer 80%-ra nova:es:let az e'rt4kes v6vanyek Item -imz.ama_ Optimais
nv:itTagyaz6si szinten - a rraive6s neikiiii gy6pekhez k6pest (26-/8.000 M.Tilia)
icetatekorqrabb
tavanzal 'es 6sszel vegzett egyiranyit nyititt t.iresliz:a (135)
alicalmaz.isakoir az Mlagosart kozel 17.0°0 MJTha (29%-os) vesztes6g riellett 1/14sfaszer
!ebb (40-41000 NiTilla) a takarminyozisi szernpontb61 ertekes nettoenagia-homni (New)
tatat.
3- Az optxnialis nu" rfigvizas jelent6s6get indokoija az a kiselrieti tapasztalat is. hogy az
of eCv sorlin a ni6trigyiizatlan, iDetvc kisadag6 N-miitr5gyaval ke,zelt parcellikon

-

rntivele.'sm6dakt61 fuggetlenEil

e'rtikes gyepnove'rlyelc Ne m hozama k6z6tt nern, vagy
-

csak kism61-16kri szignifikgns kitlEobsggek matatkortak. Ez is igazolja, bogy a ktliOnbea6

trifivelearntSdoknak rnegfeLeliS 14- is mapaciecviszonyok menett els5sorban megbarArozott iniariigyzadag kijuttatgsa eset6n van term6sfokoz6 (Nem-hozam ni5vel) hatdsa,
4. A tritittigyizis hatitsdt regresszoanalftissel vizsg6lva megnapithat6, hogyhat6konysripit tekintve a 230-250 kg/ha-nil ti5bb N-hat6anyag a regtobb mLben
terniscsakken6st Okozott,
dSSZefo g ialas

A Mitra regi6jSban sek6ly terrn5r6tegii tertileten 5 eve- at v6geztiink olyan
- gyepkis6detekct, armlyck saran
NPK affily mellett 0-300 kg/ha 6rtacig
valtortattuk a N-TriCitrigya hataanyag mennyis6get, valamint a rriiivc16m6dokat, s azfA
ftiggvhy4ben cn6rnitic a takarmartyozisi Szempontb6] ertekes gyephozarriokat, illetve a
bedtartalmi iisszetetelt. A vix.sgAI t aciatokb6I. rne Vinap tottn az clipticyce.1iE
matragyarnennyisgckci s valamio ieghat&konyabb Tn5v06smidokat.
Optiniklis Triaragyfithi szintea a mivaid4 ne zi.i gyepekhoz ke'pest (26 23.000 IvIS,rna) a
legintekonyabb a tavasszal es 6zsLel vegzut tgyir6nri ayitott t4rcs5.zis alkairnazCisakor azalaysar. 17_000 NiTaia (29%-os) vesztcseg menett ki5zei rn.6sfils2er tr6bb (40 42.000
MI/ha) a tzkaririanyoz4si szerapontb61 6rrekes 11616energia-hozarn (Nt ri) 6rt.61QP.Acct
mertank.
-

-

-
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