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Összefoglalás
Munkánk célja, hogy modellkísérletben összehasonlítsuk az organikus, hagyományos és extenzív gazdálkodási formát.
-1
-1
Az organikus gazdálkodást a hígtrágyás kezelés (30 m3 ha év hígtrágya) a konvencionális formát a mőtrágya (50 kg
-1
-1
ha év N hatóanyag) használata jelentette. Az extenzív gazdálkodási forma esetében nem alkalmaztunk tápanyagutánpótlást. Vizsgáltuk a termésmennyiségek alakulását, a takarmány beltartalmi mutatóit (Weender-analízis), becsült
energiaszintjét és a növényállomány változását. A következı eredményeket kaptuk:
Nem volt szignifikáns különbség a termésmennyiségek alakulásában a hígtrágyás és a hagyományosan kezelt területek
között. Az extenzív parcellák terméshozama a 2. évtıl szignifikánsan csökkent (p<0,05). Az elsı évben nem volt
szignifikáns (p<0,05) különbség a minták beltartalmi értékei között. A becsléseket a Weender-analízis szerint végeztük
el. A nyersrost-tartalom szignifikánsan (p<0,05) magasabb volt az extenzív modellben, míg a nyersfehérje-tartalom
szignifikánsan magasabb(p<0,05) volt a híg- és mőtrágyás kezeléseknél.
Kulcsszavak: gyepgazdálkodás, organikus gyepgazdálkodás, hagyományos gyepgazdálkodás, extenzív
gyepgazdálkodás

Comparison of different grassland management methods
Abstract
The aim of our study is to compare an extensive, organic and a conventional grassland farming method in model
-1
-1
experiment. Treatment with liquid manure formed the basis of the organic model (30 m3 ha year cattle liquid
-1
-1
manure) while artifical fertiliser was used for the conventional one (50 kg ha year nitrogen active substance). In
case of extensive model there wasn’t any nutrient supply given. Quantity and energy value of crop production as well
as other internal content parameters (Weender-analysis) and the change of crop structure were examined.
Our results are the followings:
There was no significant difference between the yields of plots treated with liquid manure and artificial fertilizer
independent from the year (p< 0,05).
Yield of extensive plots started to decrease significantly from the second year (p< 0,05).
In he first year there was no significant difference among the samples estimated energy density values (p< 0,05).
Estimates were based on Weender-analysis.
Crude fibre content was found significantly higher in the extensive model while crude protein content was found
significantly higher in case of treatment with liquid manure and artificial fertilizer (p< 0,05).
Keywords: grassland management, organic grassland farming, conventional grassland farming, extensive grassland
farming
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Irodalmi áttekintés
A gyepes területek nagysága az utóbbi évtizedekben jelentısen csökkent, mivel a jobb minıségő
földeket szántóföldi gazdálkodás foglalta el (Barcsák és mtsai, 1986). A gyenge talajokon található legelık
és kaszálók évente átlagosan 1,5 t/ha szénát szolgáltatnak (Szemán, 1994). A termés mennyiségének növelése
elsısorban mőtrágyázással valósult meg. Barcsák (1981) határozta meg, hogy az NPK arány (1: 0,4: 0,4)
fennállása esetén 1 kg N hatóanyag 20 kg szárazanyag növekedést eredményez. Többen vizsgálták a
különbözı gyepterületek termésének növeléséhez szükséges tápanyag-utánpótlás mennyiségét (Barcsák,
1989, 1991; Nagy, 1989, 1991; Nagy és mtsai, 2006; Opitz és mtsai, 2006; Szemán, 1991a, b, 1994).
A túlzott mértékő mőtrágyázás a termés mennyiségének növelése mellett a talaj degradálódásához
(Gyırffy, 1975; Cowling, 1981; Láng, 1983; Sipos és mtsai, 1975) és a biodiverzitás csökkenéseséhez
vezetett (Müller, 1994). Szemán (1998) megállapította, hogy a nem trágyázott gyepterületen nagyobb
fajszámmal és termésmennyiséggel jelennek meg a pillangósok. A nitrogén tápanyag hatására nı a füvek
nyersfehérje tartalma (Bánszki, 1988; Kota és mtsai, 1974; Szemán, 2003; Vinczeffy, 1964; Várhegyi és mtsai,
1978).
Alternatívaként jelentek meg az új, környezettel harmóniában álló gyephasznosítási módszerek így az
organikus és az extenzív gyepgazdálkodási formák is (Ángyán és mtsai, 1997; Szemán, 2007; Tasi, 2000,
2007).

Anyag és módszer
A kísérlet helyszíne Magyarország középsı részén, Budapesttıl 60 km-re Keletre 250 m tengerszint
feletti magasságon helyezkedik el. Az átlagos évi csapadékmennyiség 250 mm. A parcellák egy 1994-ben
telepített legelın lettek kijelölve. A leromlott gyepterületet három növényfajjal (Lolium perenne, Phleum
pratense, Bromus inermis) vetettük felül 2000 októberében. Kontrollként az eredeti állomány szolgál. Az így
kialakult négy blokkot a különbözı gyepgazdálkodási formákat modellezve (extenzív - nulla trágyázás;
organikus - 30 m3 ha-1 év-1 hígtrágya; konvencionális – 50 kg N hatóanyag ha-1 év-1 mőtrágya) kezeltük (1.
táblázat). A termés betakarítása május második felében történt kézi aratással.
A minták szárítása után Weender-analízissel történt a beltartalmi mutatók meghatározása. A kapott
eredményeket minitab statisztikai módszerrel értékeltük ki.
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1. táblázat: A kísérlet beállítása
Faktor(1)
Felülvetés(3)

Trágyázás(4)
Idı(8)

Kezelés(2)
Lolium perenne
Bromus inermis
Phleum pratense
Kontroll
0 trágyázás(5)
hígtrágyázás (30 m3 ha-1 év-1)(6)
mőtrágyázás (50 kg N hatóanyag ha-1 év-1)(7)
2001
2002
2003

Table 1. Experimental setup
3
-1
1
Factor(1), treatment(2), overseeding(3), fertilization(4), no fertilization(5), liquid fertilization (30 m ha year )(6),
-1
-1
chemical fertilization (50 kg N active substance ha year )(7), time(8)

Eredmények és értékelés
A 2001-ben betakarított minták beltartalmi vizsgálatának eredményét a 2. táblázat mutatja. Ennek
alapján megállapítható, hogy a hígtrágyás és a mőtrágyás kezelések hatására a nyersrost-tartalom alapján
becsült energiaértékek között nincs szignifikáns különbség (p<0,05). A nem trágyázott parcellák alacsonyabb
energiaértékét a magasabb nyersrost- és alacsonyabb nyersfehérje-tartalom okozta.
2. táblázat: A Weender-analízissel meghatározott beltartalmi mutatók és a nyersrost-tartalom alapján
becsült energiaértékek (2001)
Vizsgált
komponens(1)

Mértékegység(2)

Nulla(3)

Hígtrágyás
kezelés(4)

Mőtrágyás
kezelés(5)

SD

Szárazanyag(6)
Nyersfehérje(7)
Nyerszsír(8)
Nyersrost(9)
Nyershamu(10)
N-m.k.a.(11)
Energiaérték(12)

g*kg-1 takarmány(13)
g*kg-1 sz.a.(14)
g*kg-1 sz.a. (14)
g*kg-1 sz.a. (14)
g*kg-1 sz.a. (14)
g*kg-1 sz.a. (14)
MJ ME*kg-1 sz.a.

922
70
18
367
67
479
8,7

920
107
31
321
75
462
9,4

919
122
26
302
83
468
9,4

2,3
28,9
5,9
52,6
110,9
82,1
0,7

Table 2. Internal content parameters determined with Weender-analysis and estimated energy values based on crude
fiber content
Observed component(1), unit(2), no fertilization(3), liquid fertilization(4), chemical fertilization(5), dry matter(6),
-1
crude protein(7), crude fat(8), crude fibre(9), crude ash(10), N-free extracts(11), energy value(12), g*kg

feed(13), g*kg-1 dry matter(14)
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Mőtrágya (3)
Hígtrágya

0
Kontroll

0 trágya
Phleum

0 trágya

Bromus

(2)
(1)

Lolium

Hígtrágya

Mőtrágya

1. ábra: Átlagtermés alakulása a kezelések függvényében (2003)
Figure 1. Mean crop production in correlation to the treatment
No fertilization(1), liquid fertilization(2), chemical fertrilization(3)

A parcellákról betakarított zöldtömegek alakulását a 3. táblázat mutatja. A kontroll állományon kívül
nem mutatható ki szignifikáns különbség a hígtrágyás és a mőtrágyás kezelések a termés mennyiségére
gyakorolt hatása között. A Lolium perennevel, Bromus inermissel és a Phleum pratensevel felülvetett legelı
ugyanúgy reagál a konvencionális tápanyag-utánpótlásra, mint a környezetbarát hígtrágyás kezelésre.
A fajok terméshozama alapján a Lolium perenne (8,53 t/ha) és a Bromus inermis (8,26 t/ha)
szignifikánsan nagyobb termést adott, mint a Phleum pratense (6,94 t/ha) és a nem felülvetett Kontroll (5,98
t/ha) állomány (1. ábra). A Lolium teljesítményét az agresszív növekedési mutatói magyarázzák, a Bromus
inermis pedig a jó szárazságtőrése miatt produkálhatott szignifikánsan nagyobb eredményeket. A
nedvességkedvelı Phleum pratense teljesítménye a legelı száraz fekvése és az aszályos idıjárás miatt maradt
el a vártaktól.
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3. táblázat: Zöldtömeg alakulása a felülvetés és a trágyázási módok függvényében (2003)
Kezelés(1)
A
Kontroll
Phleum pratense
Bromus inermis
Lolium perenne

B
F1
F2
F3
F1
F2
F3
F1
F2
F3
F1
F2
F3

Átlaghozam(2)
t*ha -1
%
4,5
100
8,0
179
5,4
121
6,0
134
7,1
159
7,7
172
6,7
149
8,6
191
9,6
213
5,6
124
10,9
243
9,1
204

Többlettermés(3)
t*ha -1
%
3,6
79
1,0
21
1,5
34
2,7
59
3,2
72
2,2
49
4,1
91
5,1
113
1,1
24
6,4
143
4,7
104

Regressziós egyenlet és
együttható(4)
y = -0,477x + 6,9417
r2 = 0,0672
y = -0,843x + 8,6353
r2 = 0,9638
y = -1,4355x + 11,136
r2 = 0,9709
y = -1,7895x + 12,111
r2 = 0,4343

Table 3. Average green mass according to overseeding and the used fertilization method
Treatment(1), average yields and relativity(2), extra yields(3), equation and correlation of regression(4)

Következtetések és javaslatok
Az eddigi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a Bromus inermissel és a Lolium perennével
felülvetett, hígtrágyával kezelt parcellák jó minıségő és mennyiségő termést adtak. A modellezett extenzív
gazdálkodási forma mennyiségi mutatói csekélyebbek, alacsonyabb állateltartó-képességrıl árulkodnak
felülvetett gyepek esetében is.
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