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A gyep jelenIegi - nagyreszben kalterjes rniWelesil - aIlapotaban 1,63
tlba szenatermosevel osszesen tObb mint 2 wink) tonna takarmanyt ad, amely
a hazai takarraanybitzisnak 35 %-at jelenti. Ez a termestOmeg az, amely
megadja es bizonyitja a gyepjavitas szuksegessegdt, men a gyepekben oriasi
potencialis energia van. A tOmegtakarmanybazist vizsgalva meggliapithato,
hogy
- annak tnegkozelitoen 113-at a gyep,
• egy masik harmadit a szint6foldi takarmanyneivenyek, elsdsorban a
pillangosok teszik ki,
mig a harmadik ariinyos reszet a szintofoldtin termesztett silOkukorica
es az egy eves takarmanyok adjak.
a mostoha viszonyok kozOtt
A gOdo1161 gyepjavit*si raunkik
eItert1O hegy-videki es sikvideki gyepekre, azok gazd_asigos gyepjavitisira
iranyultak. A borsodi, hevesi, nOgradi es pest rnegyei dombvidelci legelak,
az alfoldi sovany csenkeszes legelak .tavitisit tazta ki eetal, es erne
iranyitottuk kutatisainkat. Celkitilzesank az volt, bogy egyszeri)
gyepjavitisi rnodszerekkel, az adott Okologiai felteteleket figyeletnbeveve, a
termeszetes csapadekot es termeszetes gyepaliornanyt alapulveve talaljuk
meg a gazdasigos gyepjavitisi mOdszereket, amelyek ezeken a teruleteken
ga.idasigosan Enegvatosithatok is az illattenyesztisi igazatoknak tiszben
vagy teljes egeszeben biztositja a ttimegtakarmanyt. A tab evtized6i
gyepgazdaIkodassal kapcsolatos kutatomunkink a kOvetkezo terdletekre
terjedtek ki.

I. A gyepek gyonanovenyei es a gyomirtis
Megallapitottuk - min.tegy 2000 legelo a.datfelvetelezese alapjan, bogy legelaink igen nagymertekben gyommal fertozottek, mivel a
megtermett terrnes 34 %-a gyomb61 all. Termeszetesen vanrxak olyan legela
is, ahol a veszedelmes, sziiros, thskes gyomnovenyek 50-60 %-ban is
boritanak.
A szOras es tfiskes gyomnovenyeket, valamint a mergez5 gyomokat
mindenkeppen irtani bell, ezert az ide saroiando fajokat abszolirt
gyornoknak, raig a takarmanyozis szempontjab61 esetenkent legeltetheto
novenyeket relativ gyomnOvenyeknek hivjuk, ahova a leveles, koros gyomok
nagy csoportja tartozik. Ezeket fiatal korban az aHat is szivesen legeli, mart
igen j6 az isvanyianyag tartalrnuk, 8,z etvagyat eldsegitik, vagy eppen
erositti, gyogyitO hatisuk van. Szamos noveny ornberi felhasznalisra (tea,
gyegyffi stb.) is alkalmas, ezert irtasuk nem engedelyezett,
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A gyomirifis kompiez rendszerenek a1apveto feltetele a rendszeres
tragyizis as a rendszeres szaksxszos iegeltetes bevezetese es alkalmazitsa.
A gyomos lege1okon egyetlen, de hatasos vegyszeres gyomirtis ,az
evenkenti rendgzeres nitrogen tragyizis es a szakaszos legeltetes bevezetese titan nines lehetosege a talajban levo ertektelen gyornoknak, a
tOvises iglicenek es a rnezei iringonak olyan mertekben elszaporodni, hogy a
vegyszeres gyomirtast iijra alkalmazni kelljen.
A kdzvetett gyomirtisi madszereket, mint a trgyazast, a
vizrendezest, vagy eppen az ontazest, szakseges a gyepgazdalkodis swan
messzemenoen figyelembe venni.
2. A godollai tipanyaggazdalkadisi medszer
A godO116i: gyeprnfitragykzasi mOdszer kialakitasa saran a gyepek
termeszetes termokepessegebel, a sokevi addigi ittlagos termestOmegebol
indultunk ki, amt minder beavatkozis nelktil, a termeszetes tapanyag
feltarodits nyomin a helyi viszonyoknak megfelelepen rnegterern, Mindezek
alapjan a legfontosibb termest Ineshatirozo tenyeza alkalinazisival, vagyis
a N tragyivar termestObbIefef ken kialakitani es errs a termettobbletre
celszetti -a gyepet miltragyazni.
A godO1151 tipanyaggazdilkodisi modszert tehit - a gyepek
okolOgiai felteteleit messzementoen figyeiembe veve tikonomiai alapokra
Mewhilspitottui ogyanis, bogy
a gyepek
t erro esz et es
termokepesseget az illand6 kaltseggel, vagyis tobb evre sz616
munkamtiVeletekkel (vizrendezes, meszezes) lehetett kialakitani_
A termestiibbletet alapvetoen es elsOsorban a tragyazas es ezen belul
is a N fragyazis alakJtja ki. Az evenkenti gyepre forditott koltseg nagyrosze
a N tragyazassal kifejezhetO, vagyis a viltoza koitsag ieszukitheto a N
tragyftra. Ennek alapian megailapitottuk, bogy a vaitozo kOltseget, vagyis a
tragyizasi kOltseget addig erdemes noveini, amig a •altozO ktiltsegben
tOrteno riforditas a termostObblet ertekeben megteral es a gyeptermesztes is
gazdasigos lest,
A mOdszer lenyege tehat az, bogy a gyepre forditott illaudo koltseg
a gyepek termeszetes turtles& hatirozza meg, mug a viltozo kOltsig, amit
elsosorban N tragyaban adunk ki, a terraistobbletet determinatja.
Nagy szaim'r kiserleti es tizerni adat alapja.n megallapitottuk azt, hogy
az optimilis nitrogenadag (N hatoanyag) kisz6risa eseten 1 kg N Wan 100
kg (0,1 tonal) zoldrit termestobblet vagy megkOzelitoen 25 kg szena,
vagy 20 kg szarazanyag tahblet varhato.
A killotiboz6 gyeptipusokat 2 nagy esoportra szilkitettuk.
Nevezetesen az aprOcsenkeszes gy epekre, ahol az optimalis N trigya dozis
50-100 kg/ha; es a j6 min -Osegil reti perje, reti esenkesz gyepekre, ahol 10000 kg Niha kOrtil gazdasitgos az adagoias. Ez az Osszefugges evi atlagot
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jelent, inert vizsgalataink szeriEtt entOzott. legelokon az 1. filn6vedekben a N
hatis lenyegesen kedvezobb, a nyari id6szakban a ,hatekenysig jelentosen
kisebb.
A N tragya tobb even at egyeldalitan -7 PK tragyazas nelkal - is
kedvezOen baton, de a tipanyag egyensuly fenntartisa is a gyep rninosegi
erteke szerripontjabOl az NEK stripy 1:0,38:0,4S kortil alakuljen.

3. A gyeravinTek aletegsigf vizsg-iists
A termeszetes gyepekben es a telepitisre ajanlott nov6nYfajek kOzott
elter6 termestomeget ado es elter6 minsegi ertekkel rendelkezo
(beltartalmi ertekil illetve ertergiatartalrnii) nOvonyfajek forduinak el i5. A
terrnes mennyisegi es rninosegi mutatoit sok eve figyelernmel kiserjuk es ez
az alapja a gyepnovenyek rainsite.senek, rangsorelasinak is.
Kutatamunkink sorin a gyeplOvenyek egy eddig kevesb6 ligyelembe
vett tenyezajet az izletesseget, vagy arni ezzel egyertelmil. a iegelesi
sorrendjet kezdtiik el vizsga.lni_ 1980-ban. A teepitesre es feluivetesre
ajanlott l2 legfontosabb neiverly, tisztan vetett gyeRiet ventuk be as
izletessegi vizsgalatba, A legeitetes nagyesopertokkal, ittagosan 100-as
bilsmarha, illetve 400-as juhallernannyat torrent. A szarvasmarhak
legettetese saran etolOgiai vizsgalattal, nevezetesen a naponkenti
harapassziim rdgzitesevel allapitettuk ',leg a legizletesebb„ 'Helve a
legkevesbo kedvelt no venyek terrendjet.
Az izletessegi vizsgalattal az a celunk, bogy a kftiOnbozo allatfajok
gyepjebe azokbol a novenyfajokbel vagy -fajtakbol videgassunk, arnelyek az
Aliatok szamara megfelelei tOmeget, Jo beltartalnil ertekeket.biztositanak, es
ezen tfilmen6en izlik is, vagyis szivesen legelik az allatei. A kapott
eredmenyekr61 a jelen kiadvany tObb dolgezatiban is beszametunk_

4. Egyeb gyepkutatisok
Az .N71 CryepgazdaDcocti si Tanszek&nek xmnikatiasai
es a kutatisi
temainkbez kapeseleda kU1s munkatirsak a kovetkez0 feladatok
megoldisaban vettek reszt:
- gyiirnolcsOsok sorkOzgyepesit6se,
- dumb- es hegyvidoki gyepek javitisanak lebeti3segei,
- a gyepek illateltart6-kepessEgenek yizsgalata,
- hiisrnarhak es MIA tomegtakarmanyozasinak gyepre alapozas a,
- a fasilozas vizsgalata, fejlesztese,
- kornyezetbarai gyepgazdatkodits, biofuel6allitas lehetasegei.

