
KAPOSVÁRI EGYETEM 
Állattudományi Kar 

Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszék 

 

A doktori iskola vezetője 

HORN PÉTER 
akadémikus 

 

Témavezető 

DR. DÉR FERENC 
mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

 

 

 

MŰTRÁGYÁZATLAN ÉS MŰTRÁGYÁZOTT GYEP 

KÉMIAI ÖSSZETÉTELE, TÁPLÁLÓÉRTÉKE, HOZAMA ÉS 

HÚSLÓ ELTARTÓ KÉPESSÉGE 

 

 

 

Készítette 

SZATAI ZSUZSANNA 
 

 

 

 

 

KAPOSVÁR 

2007 



TARTALOMJEGYZÉK 

 
1. BEVEZETÉS ........................................................................................................1 
2. CÉLKITŰZÉSEK.................................................................................................6 
3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS .................................................................................8 

3.1. Gyepek a világban..........................................................................................8 
3.2. A gyep szerepének változása..........................................................................8 
3.3. A gyep szerepe Magyarországon .................................................................10 

3.3.1. Természetvédelem és környezetvédelem a gyepgazdálkodásban..........11 
3.3.2. A gyephasznosítás kérdései ...................................................................13 
3.3.3. A gyep szerepe a nemzetgazdaságban ...................................................17 
3.3.4. Ökológiai adottságok .............................................................................18 
3.3.5. A gyepek termőképessége .....................................................................19 

3.3.5.1. Gyepek táplálóértéke.......................................................................22 
3.3.6. A (mű)trágyázás hatása a gyep hozamára és tápértékére.......................25 

3.3.6.1. Viták a műtrágyázás körül ..............................................................26 
3.3.6.2. A legeltetés hatása a talaj és a gyep termőképességére...................27 
3.3.6.3. A műtrágyázás hatása a gyep növényállományára..........................28 
3.3.6.4. A műtrágyázás és elhagyásának hatása a gyep termőképességére..29 
3.3.6.5. A műtrágyázás hatása a gyep hozamára..........................................32 
3.3.6.6. A műtrágyázás hatása a gyep tápanyagtartalmára...........................34 

3.3.7. A gyep fejlettségi állapota és ennek hatása a termésmennyiségre és 
táplálóérték változásra .....................................................................................37 

3.4. Legeltetéses állattartás..................................................................................39 
3.4.1. A legeltetéses állattartás fejlesztésének lehetőségei és irányai..............41 
3.4.2. Gyephasznosítás különböző állatfajokkal és hasznosítási típusokkal....43 

3.5. A legeltetéses húslótartás indoklása .............................................................44 
3.6. A ló legelési sajátságai .................................................................................46 
3.7. Hazai eredmények a legeltetéses húsló tartásban.........................................48 
3.8. Jelentősebb értékmérő tulajdonságok a lóhús-termelésben..........................51 

3.8.1. Szaporaság .............................................................................................51 
3.8.2. Tejtermelés, csikónevelő képesség ........................................................52 
3.8.3. Súlygyarapodás választásig ...................................................................53 

3.9. Lóhústermelés és -fogyasztás .......................................................................54 
3.10. A húsló tartás és lóhús fogyasztás etikai kérdései......................................55 

4. ANYAG ÉS MÓDSZER ....................................................................................57 
4.1. Talajvizsgálatok ...........................................................................................58 



4.1.1. Mintavételezés .......................................................................................58 
4.1.2. TVG- soros vizsgálatok .........................................................................58 
4.1.3. Talajviszonyok.......................................................................................59 

4.2. A gyep termésének vizsgálata ......................................................................59 
4.2.1. Mintavétel ..............................................................................................59 
4.2.2. Termésmennyiség meghatározása .........................................................62 
4.2.3. Legelőfű táplálóanyag tartalmi vizsgálata weendei analízis alapján .....62 

4.3. Vizsgálatok az állatállományon....................................................................63 
4.3.1. A kísérleti állomány létszáma, összetétele és a szaporítás technológiája
.........................................................................................................................63 
4.3.2. Tartási körülmények, takarmányozás ....................................................64 
4.3.3. Az egy hektár legelőterületre jutó lóhústermelés meghatározása..........65 

4.4 Egyéb vizsgálatok és adatgyűjtések ..............................................................65 
4.4.1. Időjárás ..................................................................................................65 
4.4.2. Növényösszetétel ...................................................................................67 

4.5. Az adatfeldolgozás és a statisztikai értékelés módszerei..............................67 
5. EREDMÉNYEK.................................................................................................68 

5.1. A talajvizsgálat eredményei .........................................................................68 
5.1.1. Műtrágyázatlan területek tápanyagtartalmi jellemzése 1999- ben.........68 
5.1.2. Műtrágyázott területek tápanyagtartalmi jellemzése 1999- ben ............69 
5.1.3. Műtrágyázatlan területek tápanyagtartalmi jellemzése 2000- ben.........69 
5.1.4. Műtrágyázott területek tápanyagtartalmi jellemzése 2000- ben ............71 
5.1.5. Műtrágyázatlan és műtrágyázott talajok tápanyagtartalmának 
összehasonlítása 1999- 2000 ben.....................................................................71 

5.2. Növényösszetétel..........................................................................................73 
5.3. A gyep termőképességének vizsgálati eredményei 1999-ben ......................75 

5.3.1. Műtrágyázott és műtrágyázatlan gyepek termőképessége, és termésének 
táplálóértéke.....................................................................................................75 

5.3.1.1. Az anyanövedékek táplálóanyag tartalma 1999-ben.......................75 
5.3.1.2. Az anyanövedékek termésmennyisége1999- ben ...........................79 
5.3.1.3. A sarjúnövedékek táplálóanyag tartalma 1999- ben .......................81 
5.3.1.4.  A sarjúnövedékek termésmennyisége 1999- ben ...........................83 
5.3.1.5. A gyep táplálóanyag tartalmának és termőképességének vizsgálati 
eredményei valamennyi növedék átlagában 1999-ben.................................84 

5.4. A gyep termésének értékelése az előállított állati termék – mint a gyep 
végterméke – alapján 1999- ben..........................................................................87 
5.5. A gyep termőképességének vizsgálati eredményei 2000-ben ......................89 



5.5.1. Műtrágyázott és műtrágyázatlan gyepek termőképessége, és termésének 
táplálóértéke.....................................................................................................90 

5.5.1.1. Az anyanövedékek táplálóanyag tartalma 2000- ben......................90 
5.5.1.2. Az anyanövedékek termésmennyisége 2000-ben ...........................93 
5.5.1.3. A sarjúnövedékek táplálóanyag tartalma 2000- ben .......................94 
5.5.1.4. A sarjúnövedékek termésmennyisége 2000- ben ............................96 
5.5.1.5. A gyep táplálóanyag tartalmának és termőképességének vizsgálati 
eredményei valamennyi növedék átlagában 2000- ben................................98 

5.6. A gyep termésének értékelése az előállított állati termék – mint a gyep 
végterméke – alapján 2000- ben........................................................................101 
5.7. A műtrágyázatlan és műtrágyázott gyep táplálóanyag tartalmának és 
termésmennyiségének összehasonlítása 1999-2000- ben..................................103 
5.8. Műtrágyázott és műtrágyázatlan területen legeltetett csikók és kancák 
gyarapodásának összehasonlítása 1999-2000- ben ...........................................111 

6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ........................................................116 
7. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK.....................................120 
8. ÖSSZEFOGLALÁS .........................................................................................121 
9. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ..........................................................................127 
10. IRODALOMJEGYZÉK..................................................................................128 
11. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK .....151 
12. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉN KÍVÜLI PUBLIKÁCIÓK....................153 
13. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ............................................................................154 
MELLÉKLETEK..................................................................................................155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. BEVEZETÉS 

 

A gyep nemzetgazdaságon belüli súlya és szerepe koronként változott. 

Magyarországon a gyepek területe 20 év alatt megközelítőleg 200.000 

hektárral csökkent, jelenleg nagysága 1,015 millió ha, a mezőgazdasági 

területen belüli aránya 17,4 % (KSH, 2006).  

A gyepkezelés és fenntartás nehézségei csak részben szakmai eredetűek. 

Sokkal súlyosabbak a gazdasági és társadalmi problémák, amelyek a gyepre 

alapozott állattenyésztés szerepének jelentős csökkenésével, a 

népességváltozás sajátosságaival, a terület- és tájhasználat megváltozásával 

függenek össze (Szabó, 2003). Az 1990-es évek végére hazánk állatlétszáma 

történelmi mélypontra süllyedt. A tömegtakarmányt fogyasztó ágazatokban 

ma csupán 30-35%- át használjuk ki annak a termelési kapacitásnak, 

amelyet Magyarország a XX. században már többször elért. A gyepet 

hasznosító állatállományok létszámának csökkenése következtében 

drasztikusan visszaesett a gyepek hasznosítása. Gyepeink nagy részén 

minimálisra csökkent a ráfordításszint, a gazdálkodás döntően csak a 

hozamok egy részének begyűjtésére korlátozódik, a minőségi kérdések 

háttérbe szorulnak. 

A gyephasznosítással kapcsolatos eddigi gyakorlat átértékelésre szorul, a cél 

nem csupán a művelési ág fenntartása, a feladat rendkívül összetett. Mivel a 

gyepgazdálkodáson a talaj, a gyepnövényzet és az ezt hasznosító állatfajok 

szerves egységét értjük, ezért helyzetértékelés során e három tényezőt 

együttesen, egymással összefüggésben érdemes csak vizsgálni.  

Felmerül a kérdés, hogy a kedvezőtlen csapadékviszonyok, és a gyakran 

gyenge minőségű talajok miatt lehet- e hatékony és gazdaságos 
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gyepgazdálkodásra számítani a jelenlegi színvonalon felül – a betakarított 

gyepek termésátlaga 2006- ban 1324 kg/ha volt (KSH, 2006).  

Gyepgazdálkodásunk jövőbeni stratégiájának kidolgozása előtt indokolt az 

Európai Unióban érvényes és várható szabályzók, kutatási prioritások és 

gyakorlati módszerek tanulmányozása, ugyanis gyepgazdálkodásunk jövője 

szempontjából a legjelentősebb gazdasági-társadalmi feltételnek az EU 

tagságból eredő lehetőségeket kell tekintenünk. 

Az Európai Unió gyepgazdálkodást érintő jelen és jövőbeni agrárpolitikája 

az intenzíven művelt, nagy adagú műtrágyával kezelt, nagy termőképességű 

gyepek helyett a közepes intenzitással művelt gyepterületeket részesíti 

előnyben, és azokat támogatja. Várhatóan az ebbe a kategóriába sorolható 

gyepeknél hazánkban is célszerű lesz a termesztés során a felhasznált 

műtrágya mennyiségének minimális szintre történő csökkentése, esetenként 

teljes elhagyása.  

Mindezek mellett tény, hogy elsősorban a gazdasági kényszer hatására az 

elmúlt időszakban a gyepeknek csak 2%- át műtrágyázták (KSH, 2003). 

Tamás (2003) szerint „Szegénységben csak az extenzív gazdálkodás 

lehetséges”. A műtrágyázás minimumra csökkentése számos olyan 

következménnyel jár, amelyeket nem ismerünk kellő mértékben. Tápanyag 

visszapótlás hiányában csökkennek a fűhozamok, csökken a gyep 

állateltartó képessége, fokozódik a termésingadozás, megváltozik a gyep 

táplálóanyagtartalma, kedvezőtlenül változik a növényállomány összetétele, 

erőteljesebbé válik a gyomosodás. A műtrágya-felhasználás csökkentését 

tévedés lenne azonban olyan hatásként értékelni, ami a termelést 

egyértelműen az extenzívnek értékelhető kategóriába juttatja. Ezeknél a 

gyepeknél korszerű agrotechnikai és gyephasznosítási  technológiákat kell 

alkalmaznunk azért, hogy az ennek eredményeként jelentkező terméstöbblet 

részben kompenzálja a műtrágyázás csökkenése, vagy elhagyása miatt 
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jelentkező terméscsökkenést (Dér és mtsai, 2003). A korszerű 

gyeptermesztési és hasznosítási technológiák alkalmazásával olyan közepes 

termőképességű, biztonságos termést adó gyepek alakíthatók ki, amelyek 

reálisan tervezett állatsűrűség mellett képesek kielégíteni a legelőre 

alapozott állattenyésztési ágazatok igényeit.  

Az extenzív és félintenzív jellegű gyepek hasznosításának alapvető formája 

a legeltetés, melyben a mezőgazdasági termelésen belül talán a legtöbb 

tartalék rejlik. Nem vitatható, hogy az állati termék előállításnak ez a 

leginkább költségtakarékos módja. Szakemberek egyöntetű véleménye 

szerint a gyepre alapozott állattartásnak komoly jövője van az Európai Unió 

fenntartható, környezetkímélő mezőgazdasági modelljének keretei között.  

Gyakran felmerül a kérdés, hogy a gyepterületeket hogyan hasznosítsák. 

„Kiindulópontnak tekintendő, hogy minden gyeptípuson olyan állatfajt 

(fajtát, típust, korcsoportot) indokolt tartani, amelynek biológiai igényeit az 

adott gyep még kielégíti, másrészt az előállított termék piacképes és 

elfogadható jövedelmet ígér” (Stefler-Vinczeffy, 1998). A helyes döntés 

előfeltétele az adottságok (gyep, piac, árak, jövedelem) alapos mérlegelése. 

Mivel a SAPS támogatások nincsenek állattartáshoz kötve, és a húsmarha-

tartásban is fellendülés tapasztalható, egyre inkább hiány van a 

vehető/bérelhető gyepterületekben. Mindezek mellett a fenntartható 

mezőgazdasági termelés keretei között a  húslótartásnak jelentős szerepe 

lehet. 

A húsló a gyephasznosító állattenyésztési ágazatok egyik alternatívája. A 

vágóló - ezen belül különösen a pecsenyecsikó - az unikális termékek közé 

tartozik, melyekre vonatkozóan az Európai Unióban kvótaelőírások 

nincsenek, a termelést a piac, mindenek előtt a fogyasztás szabályozza. Az 

egészséges táplálkozás iránti igény fokozódása folytán a kereslet növekszik, 

a termék a magasabb árfekvésű állati termékek kategóriájába tartozik. Az 
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elmúlt években a húsló exportálása jelentős árbevételt jelentett 

Magyarországnak. 

A világpiacon, főként Olaszországban, Franciaországban, Belgiumban és 

Japánban nőtt a vágóló iránti kereslet, a világszerte csökkenő lóállomány 

selejt vágólóként hasznosítható hányada sokkal kevesebb a felmerülő 

igénynél. Ezt a megnövekedett keresletet az amúgy is kis létszámú 

lóállományunkból jelentkező selejt vágóló révén hazánkban sem tudjuk 

kielégíteni.  

Célszerűnek tűnt tehát kifejezetten erre a célra legelőn tartott 

lóállományokat kialakítani. E témával kapcsolatban lassan két évtizede 

folynak kutatások a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán (és annak 

jogelődjén). 

A lovak értékmérő tulajdonságaira vonatkozó szakirodalom főleg a 

hagyományos tartási (ménesbeli, igáslótartás ill. sportlótartás) viszonyok 

mellett meghatározott ismeretanyagot foglalja össze. Ezek csak megfelelő 

ellenőrzések után képezhetik az alapját a gyepre alapozott, kifejezetten 

hústermelési célú lótartásnak.  

A húsmarhához hasonló feltételek mellett, megfelelő minőségű és 

mennyiségű legelőn a magyar hidegvérű ló sikeresen tartható és 

tenyészthető (Gulyás, 1996). A tenyészállatok (kancacsikók, kancák) 

kedvező áron értékesíthetők. A továbbtenyésztésre alkalmatlan egyedek 

vágóállatként is megfelelő hasznot hoznak. Az ország bármelyik, a 

gyeptermesztéshez megfelelő ökológiai adottságokkal rendelkező 

tájegysége alkalmas lehet hidegvérű lótartásra. 

A hidegvérű lovak kiváló nevelőképességgel rendelkeznek, gyephasznosítás 

tekintetében pedig alig maradnak el a húsmarhától. A nagy hústermelő-

képességgel rendelkező, mindenek előtt hidegvérű kancákat tavasztól őszig 

legeltetik, télen színszerű épületekben, olcsó tömegtakarmányokon teleltetik 
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át. A tavaszi ellésből származó csikókat őszi választás után - rövidebb-

hosszabb feljavítást követően- vágóra értékesítik.  

 

Összességében a hidegvérű ló legeltetéses tartását, és vágólóként történő 

hasznosítását a rendelkezésre álló gyepterületek mellett a kedvező ár, és a 

stabilan jelentkező külpiaci igények indokolják.  
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

A bevezetésben vázolt összefüggések és ágazatpolitikai elképzelések 

összességében olyan jövőképet vázolnak, amelyben a környezetkímélő 

gyepgazdálkodásnak, ezen belül a legeltetéses állattartásnak jelentős szerepe 

lesz, és ahol a gyepre alapozott húslótartás egy ígéretes, önálló 

állattenyésztési ágazatként jelenhet meg. 

Vizsgálatunk során elsődlegesnek tekintettük a témánkhoz kapcsolódó 

üzemi termelési tényadatok megismerését és megismertetését, ugyanis az 

állattartók szempontjából ezt tartjuk az egyik legfontosabb kiindulási 

alapnak (a piac és a támogatások folyamatosan változnak, itt csak 

tendenciákat lehet előre jelezni). 

Egyrészt az Európai Uniós elvárások figyelembevétele, másrészt a 

környezet- és költségkímélő gazdálkodás iránti igény Magyarországon is a 

gyeptermesztés során felhasznált műtrágya mennyiségének csökkenését 

eredményezi. Mivel a műtrágyázás elhagyásának a gyep termőképességére 

gyakorolt hatásáról – azonos ökológiai körülmények és egyforma 

gyeptípusok esetén – üzemi körülmények között mért eredményei a hazai 

szakirodalomban alig találhatóak, ezért a témával kapcsolatban kísérletet 

állítottunk be. 

A vázolt alapelveknek megfelelően a következő vizsgálatok elvégzését 

tűztem ki célul: 

1. A műtrágyázás elhagyásának vizsgálata a gyeptalaj tápanyag (makro és 

mikroelem) tartalmára 

2. A műtrágyázatlan és a műtrágyázott területek gyeptermésének 

összehasonlítása a következők szerint 

- a gyep kémiai összetétele 
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- a hektáronkénti termésmennyiség zöldtömegben, illetve 

szárazanyagban kifejezve 

- hektáronkénti táplálóanyagban (nyersfehérje, emészthető energia) 

kifejezett termés megállapítása 

3. Összefüggés keresése a termésmennyiség, a gyep táplálóanyag tartalma 

és az egységnyi területen lehetséges állati termék előállítás volumene 

között 
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

3.1. Gyepek a világban 

Világszerte gyepnek nevezik az olyan növényi ökoszisztémákkal borított 

területeket, ahol a fűfélék dominanciája érvényesül (Coupland, 1979; 

Breymeyer és Van Dyne 1980). A gyepek ökológiai amplitúdója/valenciája 

minden más vegetációnál szélesebb. A gyep a második legfontosabb 

földhasználati  mód a Földön. Összes területe 3,354 milliárd hektár, amely a 

szárazföld 25%- át foglalja el (World Resources, 1996). A világ gyepeinek 

5/6- a gyengén, vagy egyáltalán nem kezelt természetes (extenzív) 

kategóriába esik. 

 

3.2. A gyep szerepének változása 

Évszázadokon át Európa sok országában a gyepgazdálkodás legfőbb 

célkitűzése a gazdaságilag hatékony, jó minőségű szálastakarmány 

előállítása volt. Ennek a tevékenységnek az eredményeként az állatok 

teljesítménye és a területegységen megtermelt állati termék mennyisége 

nőtt. Azonban ez gyakran együtt járt a természetes flóra és fauna 

diverzitásának csökkenésével, a tájkép gyengülő vonzerejével (Green, 

1990). Mára a gyephasználat filozófiája árnyaltabbá vált. 

A gyepek multifunkcionális szerepe állandóan fejlődik, amint újabb 

társadalmi igények és új technológiák lesznek elérhetőek (Nan, 2001). 

Ehhez politikai támogatásra és a gazdálkodók veszteségeit kompenzáló 

támogatási rendszerre van szükség. 

Szakmai körökben egyöntetű vélemény, hogy a természeti erőforrások, 

köztük a gyep fenntarthatóságát veszélyezteti a globális gazdaságpolitika, a 

világkereskedelem és a pénzügyi támogatások rendszere, mivel ezek csak a 
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gazdaságosságot veszik figyelembe, így egyoldalúan hatnak a 

földhasználatra és nem számolnak a következményekkel (Hadley 1993; 

Hodgson, 2001). 

Meg kell állapítani azonban, hogy az elmúlt negyed században a 

mezőgazdaságra, ezen belül a gyepgazdálkodásra fordított kutatási források 

mennyisége világviszonylatban is csökkent (Alston at al., 1998). A 

gazdasági hatékonyság javítása szempontjából elengedhetetlen a K+F 

tevékenység támogatása.  

A közeljövő a mérsékelt égövi országok gyepgazdálkodásának fejlődésében 

(is) kétirányú lesz (Hodgson, 2001).  

Egyrészt az eddig intenzíven használt gyepeken a félintenzív gazdálkodás 

irányába hat a túltermelés kezelése és a mezőgazdasági környezetterhelés 

jogszabályokban előírt csökkentése (Lowe, 1995). Másrészt az olyan 

kedvezőtlen adottságú területeken, ahol a szántóföldi művelés nem 

lehetséges, a legeltetéses állattartás marad a nagy értékű humán táplálékok 

termelésének egyetlen módja (Hodgson, 2001; Pistrup-Andersen és 

Pandaya-Lorch, 1999). 

Kétségtelen tény az is, hogy az ökológiai és társadalmi-gazdasági viszonyok 

lokálisan érvényesülnek, de ha a gyepgazdálkodás fejlődésének nemzetközi 

irányait vizsgáljuk nem függetleníthetjük magunkat azoktól a globális 

hatásoktól, amelyek világ-viszonylatban érvényesülnek, és amelyek előbb, 

vagy utóbb éreztetik hatásukat nemzeti szinten is. A világ tudományos 

közvéleménye napjainkban a klímaváltozás hatására, a környezettudat 

társadalmi erősödésével párhuzamosan egyre inkább a fenntartható fejlődés, 

a környezet- és természetvédelem, valamint a minőségorientált 

termékelőállítás irányába mozdult el  (Nagy és mtsai, 2003).  
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3.3. A gyep szerepe Magyarországon 

Hazánk kiterjedt gyepes területekkel rendelkezik, melyek sorsát a gazdasági 

lehetőségek erősen befolyásolják. Gyepgazdálkodásunk fejlődését 

fellendülések és törések egyaránt jellemezték, azonban az utolsó egy-két 

évtizedben jelentősebb változások történtek, mint korábban bármikor. Csízi 

(2001) szerint: „ A hazánkban végbemenő gazdasági változások 

begyűrűztek a gyepgazdálkodási gyakorlatba is. Az ágazati költségek 

növekedése, a gyepről előállított állati termék jövedelmezőségének 

csökkenése miatt egyre inkább az extenzív gazdálkodás kerül előtérbe.” A 

hasznosítással kapcsolatos eddigi gyakorlat átértékelésre szorul, nem elég a 

konkrét gyepkezelési módszer hozzárendelése egy adott területhez. A 

gyepet hasznosító állatállományok létszámának drasztikus csökkenése 

következtében visszaesett a legelők hasznosítása.  A hagyományos 

gazdálkodás teljes felhagyása jelentős veszteséget jelentene mind 

természetvédelmi, mind kultúrtörténeti szempontból, ezért fontos a 

megfelelő gyepkezelési stratégia kidolgozása. A gyepterületek 

termőképességbeli rugalmassága az állattartó számára kellő mozgásteret 

biztosít a piachoz való alkalmazkodásban. A hazai állatállomány által 

okozott környezetterhelés nagyságrendekkel kisebb, mint az EU fejlett 

agrárexportőr államainak nagy részében, ez a tény mozgásterünket 

megnöveli.  A legeltetéses állattartás ösztönzése export-képes árualap 

termelését teszi lehetővé, az Uunió által is preferált környezetkímélő 

módon. Ehhez forrásokat kell rendelni (1944/2006 EK rend.). A területalapú 

támogatáson kívül (150/2004 FVM r, 28/2007 FVM r, 32/2007 MVH Közl.) 

önkéntes környezetgazdálkodási többlet vállalások esetén gyepekre 

legfeljebb 450 euro/ha támogatás adható, továbbá 2009- től Natura 2000 

területekre 200 euro/ha igényelhető. Szükség van/lenne differenciált 
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gyeptámogatásra, ráadásul erre uniós jogszabály (1782/2003 EK) is 

lehetőséget ad. 

 

3.3.1. Természetvédelem és környezetvédelem a gyepgazdálkodásban 

Napjainkban sok olyan szempont vetődik fel az állattenyésztésben, amely 

nem magyarázható szigorúan a közgazdaság, a pénz törvényeivel. Az 

európai országok egyre jobban felismerik a termelésnövelés ökonómiai 

felfogásának etikai és biológiai korlátait, és ma már engedményeket tesznek 

az állatnak, mint árutermelő lénynek a javára (animal welfare). Az új 

tartásmódok az állat- és környezetvédelem nyomása alatt fejlődnek, ezt 

azonban olyan folyamatnak kell tekinteni, melynek még csak az elején 

tartunk 

Az agrár-környezetvédelem fokozott megjelenése az EU- ban az 1992. évi 

Európai Közös Agrárpolitika (CAP) reformjához fűződik. A 2078/92 EU 

rendelet ennek kísérő intézkedéseként jelent meg, és szabályozza ezt a 

szakterületet. A szabályozás célja a környezet- és természetvédelem 

követelményeinek megfelelő gazdálkodási módszerek bevezetésének 

elősegítése és támogatása, az intézkedéseket felvállaló termelők 

kompenzációban részesülnek a jövedelemkiesés egyensúlyozására. A 

2078/92 EU rendelet alcéljainak megvalósításához részletes támogatási 

formákat dolgoztak ki. Az intézkedések menülistájából a tagállamok 

kialakíthatták saját agrár-környezetvédelmi programjukat, az ország 

sajátosságainak megfelelően. 

A Nemzeti Agrár- Környezetvédelmi Program (NAKP) szorosan 

kapcsolódik a környezet védelmének szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

Törvényhez, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvényhez, és az 

agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. Törvényhez. A 
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Természetvédelmi Törvény a gyepet természeti területnek minősíti, ahol 

elsődleges az, hogy a környezet- és tájvédelmi kívánalmaknak 

messzemenően feleljen meg a gazdálkodás formája. Problémát jelent, hogy 

a gazdálkodási előírások és korlátozások miatti jövedelem kiesés nem 

kompenzált. Az állattenyésztés összeomlásával olyan hatalmas területeken 

maradtak a gyepek hasznosítatlanok, amely területekkel a természetvédelem 

pusztán élőhelymegőrzés címén nem tud megbirkózni, és az 

elengedhetetlen, fenntartást célzó műveleteket folytatni (Sz. Tóth, 2001). A 

felhagyott gyepek sorsa jobb esetben a természetes beerdősödés, rosszabb 

esetben a gyomok, tájidegen, inváziós fajok betelepedése miatti leromlás 

(Margóczi, 2003).  

Alapvető különbség a mezőgazdasági és a természetvédelmi szemlélet 

között az is, hogy míg a gazdálkodó számára a legelő állat a legfontosabb és 

a legelő elsősorban a takarmányozást szolgálja, addig a természetvédelem 

számára a legelő a fontos és a legelő állat csak egy eszköz ennek 

fenntartásában. Amennyiben a cél az adott legelő természetvédelmi 

értékeinek, biodiverzitásának megőrzése, másként kell az optimális 

legeltetési intenzitást (legelőterhelést) meghatározni. Ilyenkor nem a 

nagyobb gazdasági haszon elérése a cél. Sokatmondó tény, hogy 

gyeptársulásainkon fordul elő a védett növényfajok 76%-a, és a védett 

állatfajok 41%- a (Kárpáti, 2006). Természetvédelmi oltalom alatt álló 

gyepeken kerülni kell az öntözést és a műtrágyázást, mert ezek a 

beavatkozások a kompetíciós viszonyok megváltoztatásán keresztül a flóra 

és ezen keresztül a fauna elszegényedéséhez vezetnek. Ilyenkor a kívánatos 

kezelési módszerek a hagyományos használati formákon alapulnak.  

Mindezek mellett Magyarországon a fenntartható fejlődés koncepciójának 

megvalósítása súlyos ellentmondásokkal terhelt. Hazánk területének több 

mint 2/3- a művelt terület, a szántóként hasznosított rész az európai átlag 
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háromszorosa. Mivel a természeti kincseink között a legjelentősebb a 

termőföld, a környezetkímélő mezőgazdaság alkalmazásának egyedülisége 

igen jelentős exportkiesést is jelentene. Stefler (1994) szerint: „A 

mezőgazdasági termelés színvonala mindig legyen összhangban az 

ökológiai adottságokkal. Jobb ökológiai körülmények között, relatíve 

intenzívebb gazdálkodás esetén is kisebb a környezetkárosítás veszélye.” A 

gazdaságosság követelményének figyelembe vétele egyben a környezeti 

terhelés csökkentésének lehetőségét is magában rejti. 

 

3.3.2. A gyephasznosítás kérdései 

Horn és Stefler (1990) különböző minőségű gyepterületek arányáról és 

hasznosítási lehetőségeiről készített felmérést (1. táblázat), amely a 

gyepterületeket intenzív, félintenzív és extenzív gyepekre osztja és ezekhez 

termelőképességük alapján rendeli hozzá a hasznosító állattenyésztési 

ágazatot.  

 

1. táblázat: Különböző minőségű gyepterületek aránya és hasznosítási 
lehetőségei 

Gyep típusának 
jellemzése ill. aránya 

Szénahozam 
t/ha Állattenyésztési ágazat 

Intenzív gyep (5%) 9-15 Tejelő tehenészet, tejelő juhászat, 
intenzív kettős-hasznú juhászat 

Félintenzív gyep (35%) 3-8 Tenyészüsző nevelés, húsmarha, 
húsló tartás 

Extenzív gyep (60%) 1-2 
Húsmarha, húsló, extenzív juhtartás, 

gímszarvas, dámszarvas, 
kecsketenyésztés 

Forrás: Horn – Stefler, 1990 
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Napjainkban a tulajdonviszonyok, a piaci szabályzók és az erősödő 

környezetvédelmi elvárások miatt további szempontok figyelembe vétele 

vált szükségessé. Dér és mtsai (2003) a gyepterületeket a gyeptermesztés és 

hasznosítás alapján a 2. táblázatban bemutatottak alapján csoportosítják. 

A gyepre alapozott állati termék előállítás eredményessége egyrészt a 

gyepen előállított takarmány mennyiségétől, vagyis a gyep 

termőképességétől, másrészt a gyephasznosítás hatékonyságától függ. 

Magyarországon az összes gyepterület több mint fele, és a termelőgyep 

kategóriába tartozó gyep 90%- a közepes termőképességű gyep.  

A gyepterületek termőképességét a termőhely talaj- és éghajlati adottságai, 

és az alkalmazott agrotechnika (kiemelve a tápanyagellátás szintjét) 

határozza meg. 

A továbbiakban csupán a disszertációm szempontjából lényeges „Nem 

műtrágyázott vagy csak kisadagú műtrágyával kezelt közepes 

termőképességű gyepek” kategóriával foglalkozom részletesebben. 
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2. táblázat: Jelenlegi és várható gyepterületeink csoportosítása a 
gyeptermesztés és hasznosítás lehetőségei alapján 

Területnagyság 
(ezer ha) A gyep 

rendel-
tetése 

Kategóriák 
2001. * 

1.061 e ha 
várható ** 
1.403 e ha 

Termő- 
képesség 
t / ha sza. 

Gyeptermesztési és hasznosítási 
módszerek 

Szigorúan védett 
gyepek 3 % 4 % nincs 

adat Nincs beavatkozás 

Nem szigorúan 
védett, egyéb 

természetvédelmi 
gyepek 

15 % 10 % 2-4 

Termesztés: természetes, 
kemikáliák használatát mellőző 

Hasznosítás: korlátozott, 
kaszálórétek szükség szerinti 
kaszálása, őshonos állatfajok 

legeltetéses tartása 
Védett, 

illetve védő 
gyepek 

Talajvédő gyepek 25 % 30 % 1-2 

Termesztés: természetszerű, 
kemikáliák használatát mellőző 

Hasznosítás: a gyep talajvédő 
hatását nem csökkentő 

kiegészítő takarmányforrásként 
szóbajövő extenzív hasznosítás 

Nem műtrágyázott, 
vagy csak kisadagú 
műtrágyával kezelt 

közepes 
termőképességű 

gyepek 

54 % 51 % 3-7 

Termesztés: N-pótlás 
pillangósvirágú növényeken 

keresztül, esetenként kisadagú 
műtrágyával 

Hasznosítás: korszerű 
legeltetési technika alkalmazása 

Állattenyésztési ágazat: 
tenyészüsző nevelés húsmarha 

és húslótartás, juhtartás, gím- és 
dámszarvastenyésztés Termelő 

gyepek 

Intenzíven 
műtrágyázott nagy 

termőképességű 
gyepek 

3 % 5 % 8-14 

Termesztés: intenzíven 
műtrágyázott, lehetőség szerint 

öntözött 

Hasznosítás: szilázs, szenázs és 
szénakészítés, intenzív legeltetés 

Állattenyésztési ágazat: tejelő 
tehenészet, tejelő juhászat, 

intenzív, kettős hasznosítású 
juhászat 

Forrás: Dér F. - Marton I. - Németh T. - Pásztor L. - Szabó J., 2003 

*Magyar Statisztikai Zsebkönyv, 2002. 

** Ángyán és Podmaniczky, 1999. 
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Az Európai Unió a közepes intenzitással művelt gyepterületeket részesíti 

előnyben, illetve azokat támogatja. Célszerű lenne, ha a műtrágya 

felhasználás csökkenésének következtében jelentkező terméscsökkenést 

korszerű gyeptermesztési technológiák alkalmazásával, valamint a 

gyepalkotó pillangós virágú növények N-kötésének minél jobb 

kihasználásával ellensúlyoznánk. 

Az extenzív és félintenzív jellegű gyepek hasznosításának alapvető formája 

a legeltetés. A különböző EU- s támogatások igénybevételéhez be kell 

tartani a „Helyes Gyepgazdálkodási Gyakorlat” előírásait, amely az 

állatsűrűséget nem nitrátérzékeny területen 1,8 állategység/ha; 

nitrátérzékeny területen pedig 1,4 állategység/ha- ban maximálja (156/2004. 

(X.27.) FVM rendelet). A legelők ápolása, gondozása, szakszerű 

hasznosítása költségekkel jár, mely költségek azonban többszörösen 

megtérülnek és eredményesebbé tehetik az állattartók termelési 

tevékenységét (Mucsi, 2003). A nem hasznosított és nem karbantartott 

gyepek növényi összetétele kedvezőtlen irányba változik, a természetes 

szukcesszió leszálló ágába kerülhetnek (Barcsák et al., 1978). Szakszerűtlen 

gyephasználat mellett gyomtengerré válhatnak gyepeink (Vinczeffy, 1993). 

Sok szerző hangsúlyozza a tisztító kaszálások szerepét a 

gyomszabályozásban, a feltétlen gyomok visszaszorításában (Gruber, 1962; 

Baksay-Tóth, 1966; Szabó, 1973, Haraszti, 1977; Barcsák, 1978; Nagy, 

1993). 

Korszerű technológiák alkalmazásával közepes termőképességű gyepek 

alakíthatók ki, amelyek megfelelő állatsűrűség mellett képesek kielégíteni a 

tenyészüsző nevelés, húsmarha- és húslótartás, valamint a juhtartás igényeit. 
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3.3.3. A gyep szerepe a nemzetgazdaságban 

„A legelő a mezőgazdaságnak éppen olyan fontos és szükséges alkotója, 

mint a szántóföld, mert munkára, haszonra, tenyésztésre, egyaránt alkalmas 

állatokat csak a legelőn és pedig a jó legelőn lehet felnevelni” (Tolvaly, 

1944). 

Gyep (1,015 millió ha) az ország összterületének 10,9%- a, a termőterület 

13,2 %- a, a  mezőgazdasági terület 17,4%- a, (KSH, 2006). A gyepek 

területe 20 év alatt megközelítőleg 200.000 hektárral csökkent! Használói 

58%- ban egyéni gazdálkodók, a tulajdonukban lévő gyepek 75%- a kis 

területű, nagysága kevesebb, mint 30 ha. Így a nagyrészt tagolt, szabdalt 

szórványlegelők főleg családi gazdaságok és részmunkaidős vállalkozások 

számára adhatnak kiegészítő bevételi forrást.  

A gyepek ökológiai termőképessége alig 20%- ban kihasznált, mert a 

legelőhasznosító állatfajok száma csekély, a tulajdonviszonyok 

rendezetlenek, alacsony színvonalú a gyepgazdálkodás és gyephasznosítás. 

Az egy hektárra vetített termés nem éri el az 1 t/ha szénatermést; ebben 

jelentős szerepet játszik, hogy a gyepterületek 1/3 részét rendszeresen, 1/3 

részét alkalmanként, 1/3- át egyáltalán nem hasznosítjuk (Vinczeffy, 1999). 

A betakarított gyepterületek nagysága 2005- ben 291 ezer ha, melyek 

termésátlaga 1324 kg/ha volt (KSH, 2006).  

A mezőgazdaságban előállított GDP 1,1 %- a származik a 

gyepgazdálkodásból. A gyepgazdálkodás szerény mezőgazdasági 

szerepének oka, hogy nem produkál közvetlen piacképes terméket, a 

ráfordítás az állati terméken keresztül térül meg, hosszú eszköz lekötést 

igényel, a gazdaságpolitikai intézkedések nem kedvezetek számára, és 

elmaradt a műszaki fejlesztése is. 
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3.3.4. Ökológiai adottságok 

Hazánk három síkvidéki és a négy dombvidéki régiójában összesen 1,015 

millió ha gyep található. A gyepek kétharmada síkvidéki, egyharmada 

dombvidéki gyep. Dér (2006) közlése alapján az ország egészét tekintve 

délről észak felé haladva a gyepterületeknek a mg-i terület százalékában 

kifejezett aránya növekszik (13-26%). Gyeptermő területeink átlagos lejtése 

8%. 

Az uralkodó éghajlati tényezők nagy változatossága az országos 

helyzetképet tükrözi. Az átlagos napi középhőmérséklet 10 C° (6-11,2 C°).  

Az átlagos csapadékmennyiség 574 mm/év, a gyep optimális fejlődéséhez 

számított csapadék szükséglet 730 mm/év lenne, a hiány 156 mm/év 

átlagosan. Klímaváltozás szempontjából az Alföld a leginkább 

veszélyeztetett, itt vélhetőleg további eltolódás következik be a félszáraz, 

mediterrán jellegű klíma irányába (Bartholy, 2004 ). 

Az évi átlagos légpára-tartalom 60%. A klímaindex 0,157 mm / C°, a 

gyepek számára a legkedvezőbb 0,200-0,250 mm / C° lenne (Vinczeffy 1988 

a, Nagy, 1980).  

A magyarországi gyepek talajainak fontosabb tulajdonságait többek között 

Vinczeffy (1988 b) rendszerezte.  

A 32 talajtípus és azok keveréke nagyon változatos képet mutat, 

leggyakrabban a szikes, a réti, az erdő, a vízrendezést igénylő csernozjom, 

és a láp fordul elő. A lejtés mértéke 0-5% a terület 50 %- ában. Talajüdeség 

tekintetében nagyon száraz a gyeptalajaink közül 25%, száraz 25%, közepes 

22%, üde 20%, vizes 8% (Vinczeffy, 2003 ). A talajréteg vastagsága 

kevesebb, mint 50 cm; a humusztartalom  pedig kevesebb, mint 5% a 

területek 70 százalékában. A talajindex (talajtípusindex x üdeségi mutató) 

országos átlaga 64,3%. 
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Természetes gyeptípusaink jellemzői a fajgazdagság (450-500), és az 

alacsony hozam. Legelterjedtebb gyeptípusok az apró csenkeszes gyepek, 

melyek jó minőségűek, de nagyon kis termésűek, és gyenge a műtrágya 

reakciójuk (Vinczeffy, 1993a). 

 

3.3.5. A gyepek termőképessége 

A gyepek termőképességét nagyrészt az ökológiai adottságok és a tápanyag-

gazdálkodás határozza meg.    

A betakarított termés évtizedek óta alig változott, az 1,54 t/ha szárazanyag 

hozam az ökológiailag elérhető 5-8 t/ha szárazanyag termésmennyiségtől 

messze elmaradt (Kovács és mtsai, 1999). 2005- ben a betakarított gyep 

termésátlaga csak 1324 kg/ha volt (KSH, 2006).  

Gyepeink termőképességét a gazdálkodási mód függvényében Láng és 

mtsai (1983), valamint Vinczeffy (1981) ismertetik több évtized, és számos 

szakember kutatási eredményei alapján. A lehetséges termésmennyiségek: 

ökológiailag (természetes körülmények között) 5-8 t/ha szárazanyag; 

szakszerű gazdálkodással az ökológiai potenciál 80%- os kihasználása 

mellett 7,0 t/ha szárazanyag; 60%- os kihasználása mellett 5,25 t/ha 

szárazanyag; csak legelő állat ürülékével 2,23 t/ha szárazanyag; 

természetvédelmi szabályok betartásával: 6,26 t/ha szárazanyag termés 

érhető el. 

Jelenleg még az ökológiai potenciál is kihasználatlan, mert a gyepek egy 

részét egyáltalán nem hasznosítjuk. Következményeként a gyep 

degradálódik, a szervesanyag bomlás lassul, az értékes fajok száma 

csökken. Táplálóanyag ellátás tekintetében a hasznosított gyepeken egyaránt 

gond a műtrágyázás teljes elhagyása, és a szakszerűtlen műtrágyázás. 1996- 

ban az üzemekben csak a gyepek 5,2%-át műtrágyázták, a kijuttatott 
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műtrágya átlagosan 70 kg/ha,  az ország összes gyepterületére vetítve 4 

kg/ha volt (KSH, 1997). Érdekesek a 2003. évi adatok (KSH, 2003), 

amelyek  szerint az összes gyepterületnek csak 2%- át műtrágyázták, 

azonban a hektáronként felhasznált 254 kg műtrágya hatóanyagot a 

műtrágyázott gyepterületre vetítve optimálisnak lehetett tekinteni (Dér, 

2006). 

A legelők növényeinek nagy része májusban virít és nyár elejére érleli 

magjait. Május-október, április - november között 6-8 hónap a gyep termelő 

időszaka.  

Az átlagos napi fűtermés változó, általában 250 kg/ha, azonban a  virágzás 

előtti 2-3 napban ennek 3-4- szeresét is elérheti.  

A különböző gyeptípusok növekedési erélye nagyon változó, a réti 

csenkeszes gyepé a legjobb: 1 t/ha. Nagy és Barcsák (1993) különböző 

gyepnövények termésmennyiségének, minőségének, ezen belül 

energiaértékének megállapítására háromszintű műtrágyázással kezelt, tisztán 

telepített gyepnövényeket vizsgáltak. A legjobb minőséget a réti perje 

biztosította, míg a legnagyobb tömeget és energiát a zöld pántlikafű adta 

egy hektárra számítva. Érdemes tehát megkeresni azt a növényféleséget 

vagy gyepkeveréket, amely a legoptimálisabb, és egyben a 

leggazdaságosabb takarmányt adja. Szűcs és Tóth (2003) szántóföldi 

művelésből kivont területek gyepesítésekor egy fajú fűállomány 

létesítésével 11,7-12,8 t/ha szénatermést takarítottak be. Fűmagkeverék 

alkalmazásával hasonló körülmények között 12,4-13,0 t/ha szénatermést 

értek el, ami összetételénél fogva az állatok számára sokkal értékesebb volt. 

A fű növekedési intenzitása változó, április-májusban a legnagyobb, július-

augusztusban erősen csökken, szeptemberben mérsékelt, októberben ismét 

visszaesik. 
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Lampeter (1963) ismerteti, hogy a gyep 28 (4 x 9) napos regenerációja a 

megerősödés, a növekedés, a tápértékkel telítődés, és az érés fázisából áll. 

Az időszakonkénti termés – az egyes növedékek tömege – függ az első 

hasznosítás időpontjától. Az első növedék hasznosítási ideje befolyásolja a 

többi növedék arányát, ha szárba indulás előtt hasznosítjuk a 2. növedék 

tömege több lesz. A tömegmegoszlás százalékos aránya az egyes növedékek 

között Bánszki (1993) szerint extenzív gyepen 69:21:10, félintenzív gyepen 

43:32:20:6, intenzív gyepen  35:30:22:13.  

Barcsák és Kertész (1986) közlése alapján telepített gyepen az első 

növedékkel az éves termés 43-61%- át lehetett betakarítani, a második 

növedékkel pedig 24-44%- át. Aszályos évben a szárazságot kevésbé tűrő 

fajoknál már a negyedik növedék sem hoz termést, az ötödik pedig egyik 

fajnál sem mérhető (Nagy és Barcsák, 1993). 

Szakirodalmi adatok alapján közepes intenzitású gyepeken az egyes 

növedékek átlagos aránya: I. 39%, II. 30%, III. 21%, IV. 10 %. A víz 

szerepe a növedékek számára döntő. Száraz gyepen 70:30, közepes 

szárazságún 63:20:17, üde gyepen 45:28:18:9 a növedékek aránya 

(Vinczeffy, 1993b). 

A legkedvezőbb esetben, ha a klímaindex 0,20-0,25 mm / C°   hazánkban a 

jó szerkezetű, üde talajon lévő gyep, 10 C° évi átlagos középhőmérsékletre 

vetítve  2,4-2,5 t/ha szárazanyag termelésére képes (Vinczeffy, 1988a;  

Nagy, 1980). 

A gyep termésének mérésére közvetlen és közvetett módszerek állnak 

rendelkezésre, melyeket Frame (1981) részletesen ismertetett. A számos 

kidolgozott termésbecslési módszer közül mindenki egyetért a 

próbakaszálás (Klapp, 1956) biztonságával.  

Nagy és Pető (2001) a közvetett termésbecslésen alapuló módszerek közül a 

spektrális analízis és az elektromos kapacitásmérés elvén alapuló 
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módszereket tanulmányozták 1996- tól. Eddigi eredményeik alapján egyik 

módszer alkalmazásával sem becsülhető megbízhatóan a gyepek termése in 

situ. 

 

3.3.5.1. Gyepek táplálóértéke 

Vinczeffy (1991) közlése alapján természetes gyepeinken mintegy 460-500 

növényfaj található, melyek közül gyógy(hatású) 200-240 faj. A legelőfű és 

a belőle készült termékek értéke nagymértékben függ a botanikai 

összetételtől (Haraszti, 1977; Barcsák és Kertész, 1986; Vinczeffy, 1993). 

Annál nagyobb a gyep tápértéke, minél gazdagabb növényi fajokban. Egy-

egy gyeptípusban 40-50 növényfaj él átlagosan (Vinczeffy, 2001). Optimális 

az összetétel, ha az  50-70 % pázsitfűféle mellett 10-30 % pillangós, és 20 

% kétszikű van jelen (Kovács, 1991).  

Gyepeink átlagos, fajlagos nitrogéntartalma 16 g/kg szárazanyag, 

foszfortartalma 2,5 g/kg sza, káliumtartalma 22 g/kg sza (Bánszki, 1993). A 

táplálóanyagtartalom és a tápérték a vegetáció alatt folyamatosan változik, a 

változás dinamikája igen bonyolult.  

A 3. táblázat a gyepeken előforduló 12 legfontosabb fű- és pillangósfaj, 

továbbá 12 vegyes kétszikű faj átlagos táplálóanyag tartalmát mutatja.  

 

3. táblázat: Füvek és kétszikű gyepnövények tápértékjellemzői 

A szárazanyag százalékában NE 
MJ/ kg sza  

Növény 
 

 
Eredeti 
sza % NyF NyR NyZs NyH Nmk

a NEg NEm NEl 

Füvek, pillangósok 26,93 17,18 25,75 3,79 9,96 39,73 5,23 2,83 5,28 

Egyéb kétszikűek 21,51 15,54 22,15 4,11 15,21 45,26 4,97 2,69 5,06 

Összes/átlag 24,22 16,36 23,95 3,95 12,59 42,50 5,10 2,76 5,17 

Forrás: Nagy - Vinczeffy, 1995 
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A gyepek átlagos szárazanyag tartalma 25-40%. Nagy és Pető (2001) 

azonban nyári és őszi vizsgálatsorozatok során több alkalommal 50% fölötti 

szárazanyag tartalmat mért.  

A gyep átlagos nyersfehérje tartalma 17-18% → 1,7 t/ha. Az optimális 

nyersfehérje nyersrost arány 1:2, ez alatt romlik a fehérje emészthetősége. 

Május eleji minták esetén a rosthiány az optimálishoz képest minimum 20% 

(Kota és Vinczeffy, 1992). 

A 3. táblázat adataiból kitűnik, hogy a fűfajokból és pillangósokból álló 

gyep nyersfehérje és nettó energia tartalom alapján 5-10%- kal jobb a 

kétszikű gyepalkotóknál, az utóbbiakban azonban 50%- kal több az 

ásványianyag. 

Kota és Vinczeffy (1993) vizsgálatában dunántúli gyepminták jelentős 

eltérést mutattak aszerint, hogy ugyanannak a gyepnek az üzemi módon 

készített szénájából, vagy saját kaszálású mintavételből származtak. A saját 

mintavételű széna átlagos nyersfehérje tartalma 13,25 % volt, amihez 31,8 

% rost tartozott; míg az üzemi mintákban a nyersfehérje átlaga 67 %- kal 

kevesebb, 8,84 %, a nyersrost pedig 25,98 % lett. 

Mihók (1993b) közlése alapján a nyersfehérje - emészthető energia arány ló 

esetében fiatal gyepnövedékben 15:1 – ig is elmehet, míg elöregedett 

gyepeken 5:1 arány alá is csökkenhet. 

Kota és mtsai (1996) gyepek ásványianyag-tartalmát vizsgálták. Két kiváló 

fűkeverék nyershamu tartalmát 100 %- nak vették, ehhez viszonyítva 12 

kétszikű növény átlagos hamutartalma 153 % volt, öt gyógynövényé pedig 

179 %. Avasi (2001) 42 kétszikű növény ásványianyag tartalmát vizsgálta a 

Dél-Alföldön, eredményei alapján a  makroelem tartalom átlagosan 38,6 

g/kg sza  volt. 
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„A legelő zöldnövényeinek kémiai összetétele és tápértéke azonos 

szárazanyagban jobb és több mint a szénában, vagy különféle szántóföldi 

takarmányokban” (Kovács, 1991). Nagy és Barcsák (1993) vizsgálatában 4 

gyepfaj közül három zöld termésként (legeltetve) adta a legnagyobb 

hektáronkénti tömeggyarapodási nettóenergia értéket.  

Azonban Béri és Nagy (1993) kísérleteiben, ahol a fűszecskát, szénát és 

szilázst hasonlították össze nem volt jelentős eltérés a paraméterek között. 

Az átlagos cukortartalom a gyepekben 8-12% (silózhatósági minimum 6%), 

és mindig este a legtöbb (Vinczeffy, 1993b). A cukortartalom az ízletességen 

keresztül hatást gyakorol az állat által lelegelt zöldfű tömegre. 

A gyepek átlagos emésztési együtthatója számos nemzetközi adat alapján 

67,5% (72%), - az adatok 45%- ában 83,7% - 15-20%- kal jobb, mint a 

szénáé. Az emészthetőséget a növény fejlettsége, a klíma és az agrotechnika 

befolyásolja leginkább (Dér, 1993). A legelő állat a legjobban emészthető 

takarmányokat válogatja ki, ezek átlagos emészthetősége tavasszal 75 %, a 

legeltetési idény közepén 69 %, ősszel pedig 71 %. (Holmes, 1980). Dér 

(2006) saját vizsgálatai alapján a csomós ebír szervesanyagának emésztési 

együtthatója ápr. 24. - jún. 11 között 75,9%- ról 48,4%- ra csökkent.  

Szabó (2001) kimutatta, hogy a lápi legelő különböző táplálóértékkel 

kifejezett hozama nem azonos (húsmarha) létszám eltartását teszi lehetővé. 

Amennyiben az energiahozam alapján eltartható létszámot tekintette 100%- 

nak, akkor a szárazanyag hozam alapján 32,8%- kal kevesebb, fehérjehozam 

alapján pedig 28,4%- kal több tehén  lett volna eltartható. 

Az takarmányfelvételt (ízletesség) tekintve megállapítható, hogy sem a túl 

öreg, sem a túl fiatal füvet nem szeretik az állatok.  

Minden időszakban szívesen legelik a szarvaskerepet, a gyepkeveréket; 

korai időszakban a csomós ebírt; idősebb korban a réti csenkeszt; soha nem 

kedvelik a zöld pántlikafüvet és a  nádképű csenkeszt (Barcsák, 1993a). 
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A gyepnövények kedveltségéről a hazai szakirodalomban főleg juhokkal és 

szarvasmarhával kapcsolatban olvashatunk, a témát több szempontból 

Barcsák (1994) dolgozta fel.  

Arra vonatkozóan, hogy a lovak mely gyepnövényeket kedvelik, inkább 

csak megfigyeléseket végeztek (Mihók, 1993a, 1996). Benyovszky és mtsai 

(2001) vizsgálata alapján legelőn tíz gyepnövény közül a lovak az angol 

perjét, a magyar rozsnokot, és a taréjos búzafüvet kedvelték legjobban. 

A gyepek nitrát- N tartalma maximumát általában a 2-3. növedékben éri el. 

Ez 0,25 %- tól toxikus, mely érték hazánkban nem jellemző. A nitrát 

tartalom nő N- műtrágyázás, nyári - őszi klíma hatására; csökken P és K 

trágyázás, öntözés, fenofázisos öregedés esetén.  

 

3.3.6. A (mű)trágyázás hatása a gyep hozamára és tápértékére 

A gyep trágyázása jelentősen különbözik a szántóföldi növényekétől. A 

művelt gyep gyökértömegének fele évente elpusztul és humifikálódik, így a 

talajban állandóan halmozódik a szervesanyag.  

A gyepben, amely füvek, pillangósok és kétszikű növények 

növénytársulása, a felsorolt gyepalkotók más-más tápanyagigénnyel 

rendelkeznek. A füvek elsősorban nitrogént, míg a pillangósok foszfort és 

káliumot igényelnek. A tápanyag-gazdálkodás feladata a talaj természetes 

tápanyag-ellátottságának maximális kihasználása, pillangósok útján fokozott 

légköri N felhasználás, a tervezett fűtermés és tápérték szerinti műtrágyázás. 

Műtrágyázáskor figyelembe kell venni a talaj-növény-állat-ember 

táplálékláncot és a környezetvédelmet. Bánszki (1993) közlése szerint egy 

tonna szárazanyag-termés előállításához N=30 kg, P2O5=6,5 kg és K2O=20 

kg szükséges. A tápanyagigényt befolyásolja a termésszint, és a  hasznosítás 

módja. 
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3.3.6.1. Viták a műtrágyázás körül 

Az 1970- es évektől hazánkban a gyepterületek táplálóanyag 

visszapótlásában a műtrágyázás játszotta a legjelentősebb szerepet. A 

műtrágya felhasználás növekedésével annak környezeti kárai is 

megjelentek.  A műtrágyázással kapcsolatban a műtrágyázás kezdete óta - 

mintegy évszázada - folynak a különböző szemléletet és tapasztalatot valló 

szakemberek között a viták.  

Az intenzív gyepgazdálkodást a fenntarthatóság szempontjából számos 

ponton támadják.  

A talajra helytelen adagban és időben kijuttatott műtrágyák egy részét a 

növényzet nem hasznosítja, hatásukra savasodás következik be, másrészt a 

nitrátok kimosódása okoz környezetszennyezést (Láng és Szabó, 1989). 

Kádár (1992) rámutat, hogy a kemikáliák használatáról nem kell lemondani, 

ugyanakkor több tucat példán mutatja be káros hazai hatásait. Szovátay 

(1993) a túlzott műtrágyázás állategészségügyi vonatkozásait tekinti át.  

A legelő jószág ürülékének tápanyagvesztesége legfeljebb 10-15 %, a 

műtrágyáké pedig 25-55 % (Bánszki, 1993), 45 % (Pető, 2001). Ugyanakkor 

Barcsák és munkatársai (1978) szerint az érett istállótrágya hatékonysága 

messze elmarad a N-műtrágyákétól. 

Aarts és munkatársai (1988) ismertetik, hogy a műtrágya N- 

transzformációja állati termékké rendszerint kisebb 20%- nál, a többi a 

környezetet terheli. Vizsgálatukban hasonló arányban hasznosultak más 

tápanyagok is.  

Hazánkban szintén erre a megállapításra jutott Nagy (1992), aki szerint a 

kijuttatott műtrágyának kevesebb, mint 20 %- a hasznosul a tej-, vagy 

hústermelésben. Kísérletében a hígtrágyákból kb. a N 70%- a veszett el.  

 Vinczeffy (2001) három termelési módot tart indokoltnak: a kemikália 

menteset, az ökológiailag elérhető termés 15%-át biztosító kiegészítő 
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műtrágyázást, és a természetes vízkészlet kihasználásáig adott műtrágyázást.  

Az ökológiailag kívánatos trágyázás alatt nem a kisadagú trágyázás, vagy 

annak teljes elhagyása értendő, de szakítani kell az értelmetlen 

túltrágyázással (Kádár, 1992). A környezetbarát termelésben jelentős 

szerepet játszanak a pillangósok, melyek N kötése Frame (1973) szerint 

100-120 kg/ha/év.  

A pillangósok N kötése intenzív gazdálkodási színvonalon igen jelentős, 

150-200 kg is lehet, így a fű-pillangós keverékek közel annyi hektáronkénti 

állati terméket adhatnak, mint az intenzíven műtrágyázott gyepek (Bax és 

Schils 1993; Mould et al.,1993). Vallis (1976) vizsgálatában a  füvek azonos 

termésmennyiséghez és minőséghez pillangósokkal keverékben termesztve 

75%- át vették fel az önmagukban telepített füvek N szükségletének.  

Debreczeni (1990) és Máté (1989) véleménye alapján a túltrágyázás és a 

vele kapcsolatos környezetszennyezés nem általánosítható országos 

jelenség, csupán lokálisan fordul elő a szakszerűtlen műtrágyázási gyakorlat 

eredményeként. 

 

3.3.6.2. A legeltetés hatása a talaj és a gyep termőképességére 

Egy számosállat naponta megközelítőleg 10 kg szárazanyagnak megfelelő 

füvet legel, és 50 kg ürüléket termel, amiben jelentős a hatóanyagtartalom – 

N: 260g, P: 80g, K: 260g (Vinczeffy et al, 1993).  Csak a legelő jószág 

ürülékével 5 éven belül elérhető országosan 4,5 t sza/ha gyeptermés. Ez a 

mennyiség 1,05 számosállat évi takarmányát biztosítja, ami a jelenlegi 0,3 

számosállat/ha- nak a háromszorosa (Vinczeffy, 2001).  

Lavadó és munkatársai (1996) kísérletében a talaj ásványi N-tartalma és a 

növények által felvehető foszfor mennyisége csökkent a legeltetés hatására.  
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Berg és mtsai (1997) szerint viszont már a közepes állománysűrűséggel 

legeltetett gyepterületeken a talaj összes N mennyisége növekedést mutatott. 

Czeglédi és munkatársai (2003) a Hortobágyi Nemzeti Park területén 

vizsgálták az 1991 óta szabadon legeltetett szarvasmarha állomány 

legeltetésének hatását a talaj néhány paraméterére. A gyep talajában 

tapasztalt tápanyagtartalmi változások nem mutattak egységes képet. A 

legelt fű nitrogénjének 70-80%- a visszakerült a gyepre Whitehead (1970) 

közlése szerint, de jelentős volt az ürülékkel visszajutó kálium és foszfor is. 

Williams és Haynes (1995) kimutatta, hogy a szarvasmarha trágyája 

viszonylag lassan bomlott le, és a trágya által befedett területen csökkent a 

termés, azonban a környező részeken növekvő szárazanyag-hozamra 

számíthatunk. Kijuttatása után egy évvel növelte a talaj nitrát-, foszfor- és 

szervesanyag mennyiségét.   

Vinczeffy (1992) elemzése szerint ha legeltetéssel hasznosítjuk a gyep évi 

termésének a felét, akkor a gyepre visszajut a kívánt termésszinthez 

szükséges összes K, a P 60 %- a, és a N 65 %- a.  

Nagy és Vinczeffy (1996) közli, ha az állatokat a legelőn tartják, akkor a 

gyepre kerülő ürülék hatására négy év alatt háromszorosára növekszik a 

gyep termése és állateltartó képessége, de ennek eléréséhez talajlazítást 

szükséges végezni. 

 

3.3.6.3. A műtrágyázás hatása a gyep növényállományára 

A műtrágyázás megváltoztatja a füvek, pillangósok, gyomok és borítatlan 

területek arányát.  

A nitrogén hatására a füvek, gyomok és borítatlan részek területe nő, a 

pillangósoké csökken. A fajok száma csökken a füveknél, pillangósoknál, 

gyomoknál; akár gyeptípus váltás is bekövetkezhet a vezérnövény 
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cseréjével (Bánszki, 1993). Barcsák és mtsai (1993) két évtized különböző 

dózisokban adagolt műtrágyázásának hatását elemezték természetes gyepen.  

Hosszútávon a 30-120 kg N/ha mennyisége nem befolyásolta károsan a 

gyepek növényi összetételét, a nagyadagú műtrágyázás (240-420 kg N/ha) 

viszont igen: a területen előforduló 40-60 növényfaj 4-6 fajra csökkent; a 

takarmányozás szempontjából értéktelen növényfajok mellett az értékesebb 

pázsitfűfélék is kiszorultak a gyepből; a pillangósvirágúak teljesen eltűntek 

az állományból; a réti ecsetpázsit és a tarackos búzafű nagymértékben 

elterjedt. Pálinkás (1997) vizsgálatában nagy műtrágya adagokat alkalmazva 

(200-300 kg N/ha) öt év átlagában 30-40 %- kal lett kevesebb az értéktelen 

gyomok száma, ezzel párhuzamosan növekedett az értékes fajok 

borítottsága, a pillangósok viszont kiszorultak a gyepből.  

A gyepterületre jellemző aprócsenkeszes növénytársulás 2-3 év után 

többnyire réti ecsetpázsitossá alakult át. Műtrágyázás hatására a fajok száma 

csökken, de ez kedvez az értékesebb növényeknek (Balázs, 1961). 

A fajszám 3 év múltán szignifikánsan csökkent, ha 100 kg N/ha – nál több 

műtrágyát használtak (Wilkins et al., 1989). 

Pálinkás (1993) különösen nagy N- műtrágya hatóanyag alkalmazása során 

évenként értékelve a fajok számát, az értékes és az értéktelen növények 

esetén is 40-50 %- os csökkenést tapasztalt. Az újonnan telepített fűfajok 2-

3 év alatt kiszorultak a gyepből, és ismét megjelentek a korábban már 

jelenlévő fajok 

 

3.3.6.4. A műtrágyázás és elhagyásának hatása a gyep termőképességére 

Tóth (2001) kimutatta, hogy a műtrágyázás minimumra csökkentésével 

csökkennek a fűhozamok, csökken a gyepek állateltartó képessége, az állati 

termék termelése, a melléktermék (szervestrágya) előállítása, drágul a 
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gyeptakarmány és az előállított állati termék. Más részről kedvezőtlenül 

változik a fűállomány összetétele, romlik a talajélet feltételrendszere, a talaj 

vízgazdálkodása, és ezáltal a gyepek talajvédő képessége.  

Csökken a déli kitettségű lejtős gyepek szárazságtűrése, fokozódik a 

termésingadozás, ami kizárja a tervszerű gyephasznosítást.  

Bánszky (1990) eredményei szerint a kaszálások száma 89 %, a N-műtrágya 

adag 11 %- ban határozta meg a termésmennyiséget az általa végzett kísérlet 

átlagában. Ezen belül a kaszálások száma határozta meg döntően a termés 

mennyiségét, a gyep tápelemtartalmát és hozamát, valamint a növényfajok 

arányát. Szemán (1996) újratelepített gyepen vizsgálta a műtrágyázás és 

talajelőkészítés hatását. A talajelőkészítési műveletek már műtrágya 

kiegészítés nélkül is növelték a termést, azonban a művelés és 

talajelőkészítés csak 18 %- ban, a műtrágyázás pedig 82 %- ban határozta 

meg a termés alakulását. Ugyanakkor több évtizedes gyepgazdálkodási 

kutatások (Szendrő, Albert-major, Putnok) bebizonyították, hogy az 

ősgyepek felújítás nélküli trágyázása nem hozott megfelelő eredményeket 

(Szűcs – Tóth, 2003).  

Bánszky (1989, 1997) több év során vizsgálta az eltérő műtrágyaadagok és a 

különböző regenerációs idő hatását telepített legelőn.  

A rotációkban a növekvő N adag és a hosszabb regenerációs idő növelte a 

termést. A nyersfehérje-tartalom a nagyobb N- dózisoknál és a rövidebb 

regenerációs időnél volt a magasabb. 

Pálinkás (1997) szerint a műtrágyázatlan és a kisadagú műtrágyával kezelt 

parcellákon /művelésmódtól függetlenül/ az értékes gyepnövények Nem – 

hozama között nem, vagy csak kismértékű szignifikáns különbségek 

mutatkoztak. Vetett gyepen (ahol élénkebb a talajélet) 70-100%- kal több N 

hasznosul, mint a természetes gyepeken. 
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Liebman és munkatársai (1993) 10 év eredményei alapján 

hatékonyságvizsgálatot végeztek különböző szintű műtrágyázás (N: 0-250 

kg) és különféle talajművelés esetén. Hat művelési módból öt esetében a 

N100 P40 K40 műtrágyaadag eredményezett maximális hatékonyságot. 

Műtrágyázatlan és művelés nélküli gyepeken a legaszályosabb és a 

legnedvesebb év állateltartó képességében mintegy kétszeres különbség volt 

tapasztalható. 

Szűcs és Liebman (1992) vizsgálatai alapján a magasabb ráfordítási szinttel 

nem járt együtt arányos hozamnövekedés, sőt a kísérleteik végére egyes 

technológiáknál a termelési eredmények mérséklődése is bekövetkezett.  

Látható volt ugyanakkor, hogy alacsonyabb ráfordítás és hozamszint mellett 

is lehetséges eredményes tevékenység. A legjobb műtrágya-hasznosulást 

biztosító művelések között kifejezett hatékonyságbeli eltérést jobbára az 

alacsonyabb ráfordítási szinteken (N: 70-100 kg) lehetett kimutatni.  

Több száz nagyüzemi és kisparcellás gyepkísérlet esetében megállapítást 

nyert, hogy az optimális műtrágya dózis természetes gyepekre 100-110 

kg/ha nitrogén, telepített gyepeken 110-140 kg/ha nitrogén, ahol a N : P : K 

arány 1 : 0,38 : 0,45 legyen, amennyiben talajvizsgálati eredménnyel nem 

rendelkezünk, és azok nem módosítják ezt a szükségletet (Barcsák -  

Kertész, 1986).  Általános megfogalmazás szerint a terméssel kivont 

tápanyagot kell a talajba visszajuttatni. Minden 100 kg zöldtermésre egy kg 

N hatóanyagot, és ehhez átlagosan P2O5- ból és K2O- ból is 0,4-0,4 kg- ot 

adagoljunk. Átlagos hazai talajadottságainknál az NPK megfelelő aránya 

1:0,4:0,4 (Barcsák és mtsai, 1978). Ugyanakkor Szabó és Kovács (1969) 

szerint a N és a kapcsolódó műtrágyák aránya nem általánosítható. A 

szuszpenziós műtrágyák termésnövelő képessége a szilárd műtrágyák 

hatékonysága alatt maradt (Szopkó és Barcsák, 1993). Kasza (1993) 
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kísérletei alapján viszont a folyékony N- műtrágya hatékonysága 33 %- kal 

volt jobb, mint a szemcsés műtrágyáé. 

 

3.3.6.5. A műtrágyázás hatása a gyep hozamára 

Gyephozam tekintetében extenzívnek minősül egy gyepterület, ha 

hozamszintje 5,35 t/ha szárazanyag alatt marad (Szűcs- Tóth, 2003).  

Nagy és Barcsák (1993) tisztán telepített 12 fajt vizsgált két évig a 

Hortobágyon. Az alkalmazott műtrágya mennyiség N 0-100-200kg volt. 

Eredményeikben a negyedik és az ötödik növedék  alacsony hozama miatt 

az állatok igényét nem tudták a korábbi növedékekkel azonos területen 

kielégíteni, így lehetőség szerint a terület növelését javasolták a szükséges 

takarmány, ill. az állateltartó képesség biztosításához.  

Minél mostohább a talajviszony, annál kifejezettebb a N- műtrágya hatás. A 

hatékony műtrágyázás alapelvének tekinthető a Barcsák és Kertész (1986) 

által kidolgozott, ill. ismertetett gödöllői tápanyaggazdálkodási eljárás 

kimondja, hogy minden kiadott egy kg nitrogén hatására foszfor és kálium 

műtrágyával együtt 100 kg zöldfű terméstöbblet várható.  

Szűcs és Tóth (2003) tíz év kísérleteit értékelte különböző művelési módok 

és műtrágyaadagok hatásának elemzése szempontjából közepes termőrétegű 

talajon. Eredményeik alapján a felújításban nem részesített közepes 

termőrétegű gyep 100 kg nitogén + 40 kg foszfor + 40 kg kálium hatására 

még mindig extenzív maradt 4,3 t/ha, illetve 4,9 t/ha szárazanyag terméssel. 

Természetes gyepen öntözés és műtrágyázás hatására (Barcsák-Kertész, 

1989) a termés többszörösére emelkedett. Legkedvezőbb eredményt 278 

kg/ha nitrogén adagolásakor kapták, 11,65 t/ha (237%-os növekedés) 

szénatermést. Foszfor- és kálium- műtrágyázás hatására a gyep termése csak 

kis mértékben, együttes alkalmazásukkor 72%-kal növekedett. 
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Szűcs és Liebman (1993) szerint a műtrágyázás művelés nélkül is jelentős 

termésnövelő tényező. Az abszolút kontrollhoz képest az N100 P40K40 

műtrágyázás 3,2-szeres hozamnövekedést eredményezett talajművelés 

nélkül is öt év átlagában. 

Nagy és Barcsák (1992) 12 tisztán telepített növényen háromszintű 

műtrágyázást vizsgált:  

0 kg N/ha, 100 kg N/ha, 200 kg N/ha volt a kijuttatott mennyiség, az N:P:K 

arány pedig 1:0,38:0,45 volt. 100 kg N/ha műtrágya a kontrollhoz 

viszonyítva 50-150%- kal növelte a termést. Szopkó és Barcsák (1993) 

közleményükben különböző műtrágyaformák és az érett istállótrágya hatását 

ismertetik nádképű csenkeszes gyepen vizsgálva. A nitrogén műtrágyák 

hatására 1,5-3,5-szeres termésnövekedés jelentkezett, a dózisok emelésével 

a hatékonyság csökkent. A 20 t/ha-os szervestrágya mennyiség 

termésnövelő hatását tekintve közel 50 kg/ha dózisú szilárd műtrágyával 

volt egyenértékű, míg 40 t/ha szervestrágya 100 kg/ha N műtrágyának felelt 

meg. 

Skolimowski és munkatársai (1989) különböző hatóanyag mennyiségek és 

kombinációk hatását vizsgálták két éven át a Visztula völgyében. 

Termésnövelés szempontjából a nitrogén volt a leghatékonyabb műtrágya 

hatóanyag, P és K trágyázás hatására a termésmennyiség nem nőtt 

jelentősen.  

Pamo és Yonkeu (1989) 0-250 kg/ha N trágyázás hatását vizsgálták 

természetes gyepen. A legnagyobb szárazanyag termést 6,03 t/ha-t 200 kg N 

alkalmazásakor kaptak, ez 153% növekedést jelentett a kontrollhoz képest. 

Kádár (2006a) kísérletében olyan területen, ahol 29 évig műtrágyázási 

tartamkísérlet folyt vizsgálta az eltérő N, P, K ellátottsági szintek és 

kombinációk hatását (64 kezelés) réti csenkesz vezérnövényű pillangós 

nélküli gyepkeverék két évvel korábban telepített termésére és 
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elemtartalmára. Döntőnek a N- trágyázás bizonyult, amely a 

szénaterméseket ötszörösére növelte. 100 kg/ha/év N-adagnál 1 kg N-re 129 

kg fű vagy 48 kg széna, 200 kg/ha/év N-adagnál 42 kg fű vagy 11 kg széna, 

míg 300 kg/ha/év N-adagnál 19 kg fű vagy 4 kg széna többlettermés jutott. 

A P-hatások csak az 1. kaszálásban tükröződtek, míg a K- ellátás a termés 

tömegét érdemben nem befolyásolta. 

 

3.3.6.6. A műtrágyázás hatása a gyep tápanyagtartalmára 

Nitrogén műtrágyázás hatására nő a nyersfehérje %, a nitrát-N %, az 

aminosavak összes mennyisége, néha a K koncentrációja; csökken a 

nyersrost % és cukor %, a P-, Ca-, Cu-, Zn-, Mn- tartalom. A növekvő N 

adagok hatására sajnos nem az esszenciális aminosavak mennyisége 

növekszik a gyepnövényekben. Foszfor és kálium műtrágyázás hatására nő 

a P és K tartalom; csökken a N , a  nitrát-N %, a Ca-, Mg-, cukor- és 

aminosav tartalom (Bánszki, 1993).  

Kádár (2006b) kísérletében a N-kínálattal nőtt a széna nyersfehérje-, 

valamint mérséklődött a nyersrost-, összes cukor- és nyershamu tartalma. A 

P-hatások nem bizonyultak következetesnek, míg a K-trágyázás 15-20%- 

kal emelte a széna nyershamu készletét. 

Lazenby (1983, 1992) szerint akkor hasznosul jól a N-műtrágya, ha 1 kg 

hatóanyag 22-25 kg 

szárazanyag termést, vagy 3 kg nyersfehérje termést eredményez. Hasonló 

eredményről számol be hazai körülmények között Barcsák (1986, 1988a) is. 

A közölt megállapítást Szűcs (1988) ökonómiailag is igazolta. A témában 

számos technológiai változat részletes vizsgálatára került sor az elmúlt 

évtizedekben (Vinczeffy, 1985; Szűcs, 1988, 1993, 1998; Szemán, 1992; 

Barcsák, 1993; Pálinkás és mtsai, 1996; Liebmann és mtsai, 1996, 2003 ). 

34 



 

Nagy (1991) extenzív, közepes adagú és nagy műtrágya adaggal kezelt 

gyepek táplálóanyagtartalmát és táplálóérték tömegét hasonlította össze  

(4. táblázat). 

 
4. táblázat: Különböző gyepek szárazanyag termésének beltartalma és 

táplálóérték tömege 

 Extenzív 
természetes 

Félintenzív 
természetes 

Intenzív 
felülvetett 

NYF 10,0 13,87 15,44 
NYZS 1,51 2,73 2,79 
NYR 30,24 30,18 28,73 
NYH 6,31 6,90 9,28 
Nmka 46,44 40,13 37,52 
Nem 5,67 5,73 5,5 
Neg 4,00 4,07 3,12 
Nel 5,62 5,66 5,5 

*Extenzív 1,42 t sza/ha, félintenzív 4,9 t sza/ha, intenzív 12,8 t sza/ha 

Forrás: Nagy, 1991 

 

Általánosan az extenzív gyephez képest a félintenzív 30%- kal, az intenzív 

50%- kal több nyersfehérjét tartalmaz, a nyershamu tartalom tendenciája 

hasonló, a N- mentes kivonható anyag az intenzitással csökken. Ásványi 

anyagok tekintetében: minél intenzívebb a talajélet, annál több a növényben 

az ásványianyag. 

Nitrogén műtrágyázás hatására nő a gyep nyersfehérje szolgáltató képessége 

(Goff et al., 1989). 

Szopkó és Barcsák (1993) műtrágyázási kísérletében nyersfehérje tartalom 

tekintetében a N- tartalmú műtrágyák hatására növekedett a legjobban a 

nyersfehérje tartalom. A szervestrágya nyersfehérje növelő hatása 

valamennyire elmaradt attól, mint amennyit a termésnövelés alapján vártak. 

Az energiatartalom elemzésénél az egységnyi termésben lényeges 
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különbség nem mutatkozott. 100 kg/ha N hatóanyaggal történt kezelés a 

nyersfehérje hozam 1,5-2- szeres, 200 kg/ha N hatóanyag pedig 2,5-3-

szoros növekedését eredményezte (Barcsák-Kertész, 1986).  

Barcsák és Kertész (1989) kísérleteiben az N- adagok növelésével 

egyidejűleg jelentősen nőtt a gyep nyersfehérje tartalma, de nagy nitrogén 

adagok alkalmazásakor az esszenciális aminosavak csökkenését 

tapasztalták. 

Pálinkás (1997) adatai azt igazolták, hogy a művelési módtól függetlenül a 

kezelésenként alkalmazott 50 kg/ha N- többlet átlagosan 5-6%- kal növelte 

a nyersfehérje-tartalmat, ugyanakkor 2-3%- kal csökkentette a nyersrost 

tartalmat, rontva az ideális 1:2 arányt. A műtrágyázás jelentősen növelte a 

fajok nettóenergia hozamait. 

A ME mintegy 50%- kal nőtt, amikor a N hatóanyagot 0 kg- ról 200- kg-ra 

növelték (Wilkins et al., 1989). 

Szűcs és Tóth (2003) hat év időtartam alatt végeztek kísérletet különböző 

művelési módok és műtrágyaadagok hatásának elemzésére sekély 

termőrétegű talajon. A javuló hasznos zöldtermés arány szárazanyag termés 

csökkenési tendenciával párosult. A növekvő műtrágyaadagok 

csökkentették a zöldfűtermés szárazanyag tartalmát. A műtrágyázás 

egyértelműen növelte a fehérjetartalmat, ugyanakkor csökkentette a 

nyersrosttartalmat.  

Kiss (1993) vizsgálatában a szálkásperje N-tartalmára legnagyobb 

mértékben az N- ellátás hatott. A növények P- tartalmát a P- pótláson túl a 

növekvő N- adagok is növelték. A növények K- tartalmát elsősorban a K- 

pótlás emelte. A N- adagolás a K- tartalmat csernozjom talajon 

csökkentette. 

P és K trágyázás hatására a termésmennyiség nem nőtt jelentősen, de a 

kémiai összetétel javult. A P trágyázás jelentősen növelte a gyepek 
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ásványianyag tartalmát (Skolimowski és mtsai, 1989).  Hernandez és Mesa 

(1989) vizsgálatában növekvő P műtrágya adagok a szárazanyag termést 

nem növelték, csak a növények foszfortartalmát növelték. 

Tölgyesi és Barcsák (1997) a növényfaj, a nitrogéntrágyázás és a fejlődési 

állapot hatását vizsgálta a gyep ásványianyag-összetételére. Vizsgálatukban 

200 kg/ha nitrogéntrágyázás hatására az AL kivételével valamennyi elem 

koncentrációja csökkent. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy ebben a kérdésben 

a szakirodalmak alapján nem lehet egységes álláspontot kialakítani. 

 

3.3.7. A gyep fejlettségi állapota és ennek hatása a termésmennyiségre és 

táplálóérték változásra 

A növények fejlettségi állapota /kora/ az egyik legjelentősebb faktor, mely 

hatást gyakorol a kémiai összetételre. A kémiai összetételben bekövetkező 

változások az első növedékben a leggyorsabbak, mert ekkor a 

legkedvezőbbek a feltételek a gyep gyors növekedéséhez. 

A fű öregedésével járó jelentősebb táplálóanyag-tartalmi változások: a 

sejtfalat alkotó frakciók és a sejtfal összes mennyisége nő (35% → 60%), nő 

az inkrusztáló anyagok pl lignin mennyisége is (Holmes, 1989).  

A sejttartalomban a szárazanyagra vonatkoztatott fehérje, lipid és 

ásványianyag csökken, az oldható szénhidrátok mennyisége nő, 

összességében a sejttartalom csökken (65% → 40%) (Holmes, 1989).  

A fű és herefajok kémiai összetételében a különbség azonos fejlettségi 

állapotban lényegesen kisebb, mint azonos fajnál különböző fejlettségi 

állapotokban. 

Vinczeffy és munkatársai (1991) évtizedes vizsgálataik alapján 

megállapítják, hogy az évjáratnak nagyobb hatása van az egyes növedékek 
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beltartalmának alakulására, mint a növedékek sorrendjének, esetleg 

számának. 

A hozam és a táplálóérték változásának ismerete különösen az első 

növedékben bír nagy jelentősséggel, hiszen a hazai jól kezelt gyepeink éves 

termésük 35-65 %- át az első növedékben adják. Ilyenkor a túl korai 

betakarítás jelentős termésveszteséget, a megkésett hasznosítás pedig 

tetemes táplálóérték veszteséget eredményez (Dér, 1989). Jelentősebb 

takarmány pázsitfüvek táplálóértékének változását értékelte Dér (1988). 

Eredményei alapján május eleje és június eleje között a nettó energia 45-

68%- ra csökkent, a nyersfehérje pedig az egy hónappal korábbi érték 56%- 

a volt július elején.  

Rutkowska és mtsai (1989) közlése alapján az első legeltetés idejének 

hatása van a további növedékekben a minőségre és a nyersfehérje 

összetételre. 

Kota és Vinczeffy (1992) 10 fű és két pillangós első növedékének 3 

fejlődési fázisában határozta meg a táplálóanyagtartalmat. 20 nap alatt a 

szárazanyag tartalom 38%- kal nőtt, a nyersfehérje tartalom 21%- kal 

csökkent, a nyersrost tartalom 34%- kal nőtt. Bár a cukortartalom szoros 

korrelációban van a virágzással, 18-19%- kal ennek értéke is növekedett. A 

fehérje : rost  arány május közepére közelíttette meg az optimális 1:2 

értéket. 

A szárazanyag százalékában kifejezett nettóenergia a korai fejlődésű 

fajoknál gyorsabban, a késői fajoknál lassabban csökken (Dér, 1997). 

A különböző időpontokban vett műtrágyázott gyepminták nyersfehérje 

tartalma lassabban csökkent, mint a műtrágyázatlané, a nyersrost viszont 

hasonló mértékű emelkedést mutatott (Golob és mtsai, 1989).  

Az első növedék korai időszakában mért emészthetőségi értékek jobbak, 

mint a nyári vagy az őszi sarjúban (Várhegyi et al, 1978), de az első 
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növedék utáni növedékekben az emészthetőség csökkenésének az üteme 

lassúbb (Holmes, 1980). A különböző pázsitfű fajták táplálóértékben 

kifejezett termése a virágzat megjelenésének időpontjában a legtöbb. 

Gyakori hasznosítás hatására kedvezőbb a gyeptakarmány nyersfehérje 

tartalma, emészthetősége (Barcsák és Kertész, 1986; Dér, 1987), 

ugyanakkor kevesebb a szárazanyag termés (Mc Feely, 1978; Kreil és mtsai, 

1978). 

Gyakori hasznosítás mellett a füvek nagyobb mennyiségben tartalmaznak 

makroelemeket, egymáshoz viszonyított arányuk azonban nem optimális 

(Mc Feely, 1978). 

Tasi (1992) kísérletében különböző időpontokban végzett első kaszálást. A 

szárazanyag hozam a legkorábbi kaszálásnál volt a legkevesebb; a 

nyersfehérje tartalom az idősebb fűben erősen csökkent, és ezt a 

szárazanyag hozam növekedése nem tudta kompenzálni.  

A szárazanyagban kifejezett makro- és mikroelem tartalom a növény 

öregedésével csökkent. Szűcs és Tóth (2003) kísérletének éveiben az első 

növedék fűhozamának magas fehérjetartalma minden esetben meghaladta a 

következő növedékekét. 

A szakirodalom szerint a füvek öregedésével szűkül a Ca:P arány,  Tasi 

(1992) vizsgálataiban is ez a tendencia volt mérhető. 

 

3.4. Legeltetéses állattartás 

Hazánkban a legelőgazdálkodás méltánytalanul háttérbe szorult, aminek oka 

a gyepgazdálkodási ismeretek általános hiánya (Vinczeffy, 2003a).  

A legeltetéses állattartásban a mezőgazdasági termelésen belül talán a 

legtöbb tartalék rejlik. 
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A meglévő és a jövőben várhatóan bővülő gyepterületek hasznosításában ez 

kínálja a legészszerűbb, és az össztársadalmi célokhoz leginkább illeszthető 

megoldást. A magyar agrárgazdaság csúcsidőszakában, a nyolcvanas évek 

közepén számosállatban kifejezve szinte ugyanaz volt az állatsűrűség 

hazánkban, mint 1935-1938- ban, vagy 1911-ben. Ezek a számok mutatják, 

hogy hazánk állateltartó képessége e határérték körül határozható meg 

anélkül, hogy az állattartás környezetterhelése megközelítené számos fejlett 

európai országét (Horn, 1997).  

A legeltetés az egyik leggazdaságosabb takarmányozási mód. A legelőn 

ugyanannyi szárazanyagban több táplálóanyagot és ásványianyagot kap az 

állat, mint amennyi a szénában vagy a különféle zöld tömegtakarmányokban 

van. A legelőt egyrészt a legkedvezőbb takarmánybázisnak, másrészt 

élettani szempontból a legkedvezőbb tartózkodási helynek, környezetnek 

kell tekinteni, amely mindenekelőtt az állat anyagcseréjére, ezen keresztül 

konstitúciójára hat előnyösen (Kovács, 1975).  

Az egyéni tulajdonra alapozott gazdálkodás fogékonyabb kell, hogy legyen 

a gyepen termett olcsó takarmányra, és a legolcsóbb takarmányozási módra, 

a legeltetésre. A gyakorlat részéről először a legeltetéssel elérhető 

költségmegtakarítás igénye vetődik fel (Nagy, 1994). A tervszerű és 

hatékony legeltetés szervezéséhez (bármelyik legeltetési eljárás esetében) a 

legelő termésének megfelelő mennyiségét, tápanyag-tartalmát és 

fűmagasságát szükséges biztosítani az adott időszakban, illetve 

kiegyenlítetten az egész legeltetési idényben.  

A fűtermés mennyiségét és minőségét leginkább a regenerációs idő 

hosszának megválasztásával és N műtrágyázással lehet befolyásolni, az állat 

létszám alapján számított szükséges fűmennyiséget pedig a terület 

módosításával lehet biztosítani. 
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3.4.1. A legeltetéses állattartás fejlesztésének lehetőségei és irányai 

Az ország neves szakembereinek bevonásával MTA kiadvány készült 1999- 

ben a legeltetéses állattartás lehetőségeiről. Kutatóink előrejelzései a 

gyepterületeink nagyságát és a legelő állatok létszámát tekintve 

optimistának bizonyultak akkoriban, 2007- ben a helyzet sokkal rosszabb, 

mint azt korábban feltételezték. Az 1999. évi becslések alapján a  

területváltozás várható mértéke nagy bizonytalansággal volt 

prognosztizálható, Kovács és mtsai (1999) 10 éven belül mintegy  500.000 

ha szántó átminősítését és nagy részének gyepesítését várta.  

Mivel a gazdasági környezet inkább az extenzív gyepek használatára, vagy a 

hasznosítatlan területek termelésbe vonására ösztönöz, nem pedig az 

intenzitás növelésére, a gyepgazdálkodás színvonalának növekedése aligha 

várható. A hektáronkénti 1,3 t sza (KSH, 2006) tényleges termés országos 

átlagban nem fogja elérni az ökológiailag lehetséges 5 t sza / ha termést. A 

nagygazdaságokban a legeltetés alkalmazása továbbra sem várható, esetleg 

gyepről származó kaszált szálastakarmányra lehet igény. A földkárpótlás 

kapcsán fellépő szálastakarmány termőterület hiányát a gyepek hozamának 

növelésével mérsékelhetik.  

A jövő szakszerű legeltetési módja a korszerű legelő-berendezésekre 

alapozott adagolt legeltetés lesz. 

Agrárstratégiánk fontos eleme a kérődző ill. gyephasznosító állatfajok 

létszámának növelése, melynek főbb okai: az ökológiai adottságok 

/biomassza/ jobb kihasználása, a táj- és környezetvédelmi szempontok 

érvényesítése, az exportképes árualap bővítése /marha, bárány/, a különleges 

minőségű termékek előállítása, a vidékfejlesztési, foglalkozáspolitikai célok 

érvényesítése. 

A legeltetéses állattartás fejlesztését differenciáltan, az ökológiai adottságok 

figyelembevételével és a piaci viszonyok tükrében kell megvalósítani, ahol 
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a súlypont a juh-, és a húsmarha tartás (5. táblázat). A két kiemelt terület 

párhuzamos gyarapítását a gyepadottságaink nem korlátozzák. A 

fejlesztések által a gyepek kihasználtsága növekedhet. 

 

5. táblázat: Gyepterületek állateltartó-képessége különböző állatfajokkal 

Húsmarha Megnevezés 
 
 
 

Juh 
Növendék-

marha 
(tenyészüsző) kistestű Közép-

nagy testű 

Húsló Szarvas Kecske 
(hús) 

Eltartó-
képesség* 
anyaállat + 

szaporulat/ha 

2-3 1,5-1,8 1-1,2 0,8-1 0,7-0,9 3-3,5 3-4 

Saporulati 
arány % 

 
90-100 - 80-85 70-80 70-80 80-90 160-180 

Választott 
szaporulat 

(db/ha) 
3,5-3,8 - 0,8-0,9 0,7-0,8 0,6-0,7 2,7-3 4,8-5,5 

Választási 
átlagsúly 15 (26)** - 160-

180 190-220 280-300 65-75 30-35 

Élősúly 
termelés 
(kg/ha) 

55 (90)** 160-180 180-
200 170-190 180-200 200-220 150-160 

értékesítési 
biztonság ++++ ? + ++ ++ ++ ? 

Legelőlekötés 
(ezer ha) 250-300 100-110 10-15 15-20 5-7 1-2 1-2 

Fejlesztési 
lehetőség +++ + +++ +++ + + ? 

*Július-augusztus hónapokban 10-15% szántóföldi takarmány-kiegészítéssel 
számolva (20) 

**Pecsenyebárány, cca 100 kg/ db abrakigény (21) 

Forrás: Dér-Stefler,2003 
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A legeltetéses állattartás fejlesztésének területi megoszlásában differenciált 

támogatás szükséges. Az egyes tájkörzetek nem elsősorban a termelési 

szerkezetben, hanem a gazdálkodás eredményességében és színvonalában 

különböznek egymástól. Gyakran igaz, hogy ahol több a gyepterület, ott 

alacsonyabb a gyephasznosítás színvonala. 

A piac egyöntetű, azonos minőségű árut és folyamatos ellátást igényel, ami 

koordinálatlan kistermelőkkel nehezen valósítható meg. Az OECD szerint 

Magyarország területének közel 85%- a vidéki jellegű, ahol a lakosság 

helyben tartása és az életszínvonal növelése a legfőbb cél. Az EU és az 

OECD kiemelt fontosságot tulajdonít a vidékfejlesztésnek (1698/2005/EK 

rendelet), a vidéki (természeti és társadalmi-közösségi) értékek 

megőrzésének. A legeltetéses állattartás fejlesztése több szálon is hozzájárul 

ezeknek az általános céloknak a teljesítéséhez.  

A legeltetett gyepek hozzájárulnak a táj- és környezet kultúrállapotának 

megőrzéséhez, az esztétikus környezet megteremtéséhez, a falusi turizmus 

fejlesztésével a gazdaság élénkítéséhez. Nagy (1999) szerint: „a legelő csak 

állattal együtt fejleszthető, csak így szolgálja a térség társadalmi helyzetét, 

így tehető vonzóvá a falusi élet és így építhető be a vidékfejlesztésbe”. 

 

3.4.2. Gyephasznosítás különböző állatfajokkal és hasznosítási típusokkal 

A gyephasznosítás révén az a cél, hogy a biológiai, ökológiai és ökonómiai 

szempontok összhangba kerüljenek (Stefler-Vinczeffy, 1998). Az 

állattenyésztési ágazatok fejlesztési stratégiájának kialakításakor két nagy 

ágazatcsoport határozott elkülönítése szükséges (Horn, 1999, 2000): Az első 

csoportba azon ágazatok tartoznak, amelyek elsődleges célja a minőségi 

tömegtermelés. A másik csoportba a nem közvetlenül a versenyszférába 

sorolt ágazatok tartoznak Ezek vagy hungarikumok, vagy fejlesztésük során 
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környezetgazdálkodási, tájgazdálkodási, turisztikai, foglalkoztatási, 

vidékfejlesztési, illetve olyan ágazati mellékhatások is lényegesek, melyek 

nem részei közvetlenül egy adott termék versenyképességének. E második 

csoportba tartozik többek között a hidegvérű ló legeltetéses tartása, és 

vágólóként történő hasznosítása, amely ágazat fejlesztését a kedvező 

értékesítési ár és a stabilan jelentkező külpiaci igények is indokolnak. A 

lóhús és a lótej tipikusan olyan különleges termék, amely speciális 

igényeket elégít ki, nem tömegtermék, de betölthet piaci rést. 

 

3.5. A legeltetéses húslótartás indoklása 

Napjaink megmaradt lóállományának hasznosításában jelentős szerephez 

jutott a hústermelés, ami főként egyes nyugat-európai országokban (Francia-

, Olaszország, Belgium), illetve Japánban kialakult, lóhús iránti keresleten 

alapszik. Ennek következtében az említett országok némileg hullámzó, de 

hosszú távon ígéretes felvevő piacot jelentenek a magyar vágóló számára. A 

megnövekedett exportlehetőségek következtében Magyarországon 

nagyszámban, sokféle lovat adtak le vágásra. Mára nem a selejt vágóló, 

hanem egyre inkább a jó minőségű lóhús iránt mutatkozik kereslet, amely a 

húshasznú állomány növelésével valósítható meg. Mivel Magyarországon 

nincs hagyománya a lóhús fogyasztásának, a hidegvérű lovat kizárólag 

munkalónak tenyésztették.  

Célszerűnek tűnt tehát kifejezetten hústermelési célra legelőn tartott 

lóállományokat kialakítani. E témával kapcsolatban lassan két évtizede 

folynak kutatások a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán. Tartási, 

takarmányozási téren a húshasznú szarvasmarhatartás tapasztalatait 

adaptáltuk, illetve fejlesztjük. A húsmarhatartás számára kifejlesztett 

technológiai berendezések (kerítések, itatók, egyéb legelőberendezések) a 
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húslótartásban is jól alkalmazhatóak, és az egyéb igények (épület, tőke, 

takarmány, munkaerő) terén is nagyfokú hasonlóság figyelhető meg. A 

jövőben a nyilvánvaló analógiák mellett természetesen az eltérő faji 

sajátosságokra is figyelemmel kell lenni, melyek esetleg a technológia 

továbbfejlesztésének is irányt szabhatnak. 

A hazai húslótartás döntően hidegvérű fajtákra alapozódik. Elsősorban a 

Magyar Hidegvérű fajta adja az alapját, de az import tenyészanyag 

felhasználása is jelentős. A hidegvérű lovak kiváló nevelőképességgel 

rendelkeznek, gyephasznosítás tekintetében pedig alig maradnak el a 

húsmarhától. Az ország bármelyik, megfelelő gyepterületekkel rendelkező 

tájegysége alkalmas lehet hidegvérű lótartásra.  

A húsló-tartás a nagy egyedi értéket képviselő anyai állományból kiindulva 

jelentős befektetést igényel, a legeltetéssel azonban a tartási költségek 

minimalizálhatóak. A megtérülési idő minimum másfél év. Kitanics és mtsai 

(2003) környezetbarát vágóállat-termelési technológiák ökonómiai 

elemzését végezték el POINTER programmal. Eredményeik alapján a Dél-

Dunántúl legelőterületeinek hasznosításában kisebb jövedelmet produkál, de 

jól alkalmazható a hidegvérű lovak tartása. A lótartó gazdaságoknak meg 

kell felelniük a „gazdaságilag életképes üzem” kritériumainak, valamint az 

állategységben meghatározott maximális állatszámnak, mert meghatározott 

támogatási jogcímekre csak így pályázhatnak.  

Fontos megjegyezni, hogy a húslótartás gazdaságosságának biztonságát 

nagy mértékben veszélyezteti a szervezetlen piac. Sem a pecsenyecsikókra, 

sem a vágólovakra nincs folyamatosan hazai kereslet, selejt lovat is nehéz 

eladni. Az állatok döntő többsége közvetítőkön keresztül exportra kerül. Az 

exportárak a vágómarha ára közelében mozognak. A termelők kénytelenek 

elfogadni a felvásárlók alacsony árait, hiszen mint exportőrök a felvásárlók 

vannak monopolhelyzetben. Ördögi kör alakult ki: a potenciális felvásárló 

45 



 

csak akkor kötne szerződést, ha a gazdák garantálnák a folyamatos ellátást, 

a gazdák pedig a folyamatos piac hiányában nem mernek nagyobb 

volumenben termelni. Többször felmerült a szándék egy értékesítési 

szövetkezet létrehozására, míg 18 taggal (termelő-kereskedő-feldolgozó) 

megalakult a Lóker Szövetkezet (Ilonka, 2004, 2005). Évente átlagosan 10 

kamionnyi élő lovat szállítanak elsősorban Olaszországba, Franciaországba 

és Belgiumba. Kimutatásuk szerint Szabolcs Szatmár Bereg, Békés és 

Somogy megye adja a legtöbb vágólovat. Megoldást jelenthetne egy 

exportvágóhíd. Rövid ideig működött egy svájci érdekeltségű próbavágóhíd 

Gyöngyösön, de bezárt, mert a működéséhez szükséges heti 50-60 lovat 

nem tudták beszerezni. 

A nagyszámú selejt ló értékesítési lehetőségeit felmérve az a következtetés 

vonható le, hogy közösen, a minőségi terméket jelentő húslovakkal 

megjelenve az exportpiacokon az eddigieknél kedvezőbb versenyhelyzetbe 

kerülhetünk. Összességében a húsló a gyephasznosító állattenyésztési 

ágazatok egyik ígéretes alternatívája, melynek fejlesztésére a jövőben 

kiemelt figyelmet kell szentelni. 

 

3.6. A ló legelési sajátságai 

A ló számára a legelő elsődlegesen élettér, takarmányforrásként szerepe 

másodlagos. A lófélék természetes tartásának legfontosabb követelménye 

Ócsag (1992) szerint, hogy az állat szabadon mozoghasson, ne tehessen kárt 

magában, levegőn, napfényen legyen, kellő legeléshez jusson.  

Lólegelőnek legkedvezőbbek a száraz, kalciumban gazdag, jó vízáteresztő 

talajon termő, közepes termőképességű gyepek A lónak tömegéhez 

viszonyítva kicsi a gyomra, egyszerre kevés takarmányt tud felvenni, 

46 



 

sokszori kisadagú takarmányfelvétel jellemzi. Legelési időtartama 12 – 15,5 

óra naponta (Meyer, 1986; Dér és mtsai, 1993). 

Bőhozamú legelőn a ló kb 50 kg füvet eszik naponta (szárazanyag felvétel a 

testsúly 3%- a), tehát a 8-10 MJ DE / kg takarmány szárazanyag tartalmú 

legelő már megfelelő számára (Mihók, 1993a). A vemhes kancák 

tápanyagszükségletére vonatkozóan Meyer (1986) megállapította, hogy az a 

vemhesség utolsó három hónapjában lényegesen nő. Doreau és munkatársai 

(1990) szerint a kancák létfenntartásához, és tejtermeléséhez 500 kg 

testsúlyre számítva naponta átlagosan 110 MJ emészthető energia (DE) 

szükséges. 

Erős munkát végző lovaknál a legeltetés nem elegendő, plusz 

takarmányozás szükséges. Kizárólag legeltetett állományoknál lényeges 

kérdés az ásványianyag ellátottság. Kora tavasszal, vagy elöregedett gyepen 

szűkös lehet a kalcium és magnézium ellátottság.  

Laktáló kancák kalcium szükségletét a fiatal legelőfű nagyon ritkán fedezi.  

Nagy figyelmet érdemel még a Ca:P arány. Tavasszal legyen a legelőn jó 

minőségű szalma, vagy gyenge széna, hogy az állatok a szükségletüknek 

megfelelő mennyiségű szárazanyaghoz juthassanak. Ugyancsak ügyelni kell 

arra, hogy fokozatosan szoktassuk őket a legelőhöz.  

Fontos a folyamatos vízellátás, friss 10 fokos vízből a fogyasztás 30-50 l 

állatonként naponta. Ócsag (1993) szerint lényeges, hogy az állat éhesen 

menjen a legelőre, és ne az emberek munkaidejéhez igazítsuk a legeltetés 

időszakát. A szopóscsikót hosszasan, 5-6 hónapig szoptassuk, mert a tej a 

legtermészetesebb táplálék és a legolcsóbban állítja elő a kanca. (Ócsag, 

1992).  

A választási csikókat egy idősebb kancával tartsuk, így könnyebben 

vészelik át anyjuk hiányát. Az esőtől ne féltsük a lovakat, csak mozgásukat 

ne korlátozzuk. Dér és mtsai (1993) megfigyelték, hogy a lovak 
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megközelítőleg 10 %- kal több időt fordítottak legelésre, mint a 

szarvasmarhák. A legelésre fordított több idő több takarmányfelvételt 

eredményezett. A lovak a legelőn többet is mozogtak, mint a 

szarvasmarhák, így alattuk a gyep kipusztulása fokozottabb volt.  

 

3.7. Hazai eredmények a legeltetéses húsló tartásban 

A hazai húslótartásnak elsősorban a Magyar Hidegvérű fajta adja az alapját. 

A mintegy 66 ezres (KSH, 2006) lóállományon belül Gulyás és mtsai (2007) 

közlése szerint a kancaállomány 20%- a hidegvérű, és körülbelül 30%- a 

sodrott, amelyeket jórészt hidegvérű ménekkel fedeztetnek. A fajtafenntartó 

szervezet, a keszthelyi székhelyű Magyar Hidegvérű Lótenyésztők Országos 

Egyesülete 2006- ban 658 fajtatiszta kancát, és 262 tenyészmént tartott 

törzskönyvi nyilvántartásban. 

 A hidegvérű lovak legeltetéses tartásának vizsgálata az 1980- as években 

kezdődött hazánkban, ezek eredményeiről Bodó és mtsai (1991), Stefler 

(1991, 1992), Dér és mtsai (1992), Dér (1995), Makray és mtsai (1995, 

2001), Gulyás és mtsai (1998, 2001), számoltak be.  

A tapasztalatok alapján a legeltetéses húslótartás a húsmarhatartás 

technológiai elemein alapul. Watson és mtsai (2001) szerint lovanként álljon 

rendelkezésre minimum egy ha szakaszolható legelőterület. Makray és mtsai 

(1997) vizsgálatában 1-1,5 ha gyepterület volt elegendő egy hidegvérű 

kanca és csikója eltartásához legeltetési idényben, ez az érték az 

évjáratonként különböző időjárás miatt változott. 

Vágócsikónak legjobban beváltak a hidegvérű sodrott, nóniusz, tömeges 

magyar ló kancáinak zömök, széles formát mutató, hidegvérű mén után 

nevelt csikói. A hidegvérű csikókkal napi 1-1,5 kg, a melegvérűekkel 0,7-1 

kg súlygyarapodást lehet elérni (Ócsag, 1971). 
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Makray és Stefler (2004) szerint a kezdeti nehézségekkel küzdő, nagyfokú 

heterogenitást mutató húslovaknál az állomány stabilizálása az egyik 

elsődleges cél.  

Az 1000 g- ot meghaladó napi élősúly-gyarapodás, illetve az 1500 g- ot 

meghaladó napi élősúly termelés imponálóak, és arra utalnak, hogy a 

hidegvérű ló napi növekedési erélye valamennyi gazdasági állatfaj között a 

legnagyobb. A napi súlygyarapodás születéstől választásig vizsgálva 

egyöntetűen 1450-1550 g/nap a hazai szerzők szerint. Dér és mtsai (1992), 

Gulyás (1995, 1996a), Gulyás és Gaál (1998, 2001), Makray (1997), Stefler 

(1991), Stefler és mtsai (1993).  

Makray és mtsai (2001) három éven keresztül mérték húsmarhák és 

hidegvérű lovak nevelőképességét. A hidegvérű lovak súlygyarapodás és 

választáskori élősúly vonatkozásában a húsmarhákénál jobb értékeket 

mutattak, viszont egységnyi legelőterületre vonatkoztatva a húsmarhák 

hústermelése volt a kedvezőbb.  

Makray és Stefler (2004) kutatásában, a termelékenységben egy állatra 

vetítve a húsló 20-25%- kal, területegységre számítva 15-20%- kal a 

húsmarha az eredményesebb. 

Dér és munkatársainak (1992) vizsgálata alapján a hidegvérű lovak 600 

g/nap élősúly-gyarapodása elmaradt a húsmarháknál tapasztalt 772 g/nap 

gyarapodástól. Ez ellentmond korábbi saját vizsgálataiknak (Stefler, 1991), 

valamint a korábban felsorolt kutatók eredményeinek is. Ennek oka, hogy 

korábbi vizsgálataikat választás előtti állományon végezték, míg jelen 

esetben 430 kg fölötti választott csikókon és 270 kg feletti növendékbikákon 

mérték, amely súlycsoportban a napi tömeggyarapodás intenzitása a 

fiatalabb állatokhoz képest kevesebb. 

A kancák kiváló nevelőképessége feltehetően a jó tejtermelő-képességgel és 

kedvező anyai tulajdonságokkal van összefüggésben. A közleményekből 
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kitűnik, hogy a hidegvérű kancák napi tejtermelése jelentősen meghaladta a 

kisebb testsúlyű, melegvérű fajták teljesítményét. A laktáció általában 5-7 

hónap, és csak egészen extrém esetben hosszabb ennél.  

A napi tejtermelés 15-20 kg (Oettingen, 1918 cit.), a laktációs tejtermelés 

rendszerint 1.500-2.500 kg közötti tartományban alakul. Számos utalás van 

arra, hogy az elméletileg meghatározott tejtermelésnek csak mintegy 30-40 

%-át lehet kinyerni, és nem sikerült a kancák tejtermelését fenntartani, ha a 

csikókat elválasztották tőlük (Csapó és mtsai,  1993).  

Stefler és mtsai (1993) kutatásában a laktáció alatt kifejt tejmennyiség - 

nagy egyedi eltéréseket regisztráltak – 162 – 436 liter között mozgott. A 

kifejt tej mellett a csikók zavartalanul fejlődtek, tehát itt a többlet tej 

kinyeréséről volt szó. 187 napos laktáció alatt kancánként átlagosan 315 

liter tej nyerhető a csikó szoptatása mellett (Dér, 1994). 

Kulisa (1977) és Boulot (1987) a fajta hatását tanulmányozva a tej 

összetételére nem tudott érdemleges befolyásról beszámolni, bár Neseni et 

al (1958) úgy találták, hogy a hidegvérű lovak kolosztrumának nagyobb a 

fehérjetartalma. 

További lehetőség a gyepre alapozott állati termék előállításának a lótej 

termelés. A kozmetikai ipar és a humán egészségügy egyre gyakrabban 

keresi a lótejet.  

A lótej fogyasztását szintén elsősorban a táplálékkal való ésszerű 

gazdálkodás indokolhatta, de meg kell említeni az erjesztett lótej élvezeti 

értékét is. Duisembaev (1989) szerint a kumisz különféle betegségek 

kezelésére alkalmas, benne allergiaellenes és meszesedés elleni ágensek 

találhatók. 
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3.8. Jelentősebb értékmérő tulajdonságok a lóhús-termelésben 

A gazdaságos lóhús-előállítást a korai tenyészérettség, a termékenység, a 

csikózási arány, a kanca tejtermelése és csikónevelő képessége, valamint a 

csikók testsúlygyarapodása döntően meghatározza (Gulyás, 1996b). Ahhoz, 

hogy a hústermelő állományunk gazdaságos legyen, a következő értékmérő 

tulajdonságokat kell feltétlenül figyelembe vennünk: 

 

3.8.1. Szaporaság 

Minden állatfaj esetében kritikus pont a szaporaság. Különösen igaz ez a 

nagy egyedi értéket képviselő, hosszú generációs intervallumú, unipara 

gazdasági állatok esetében.  A húslótartás jövedelmezősége alapjának a jó 

reprodukciós eredményeket tekintjük. A termékenyülés örökölhetőségi 

értéke rendkívül alacsony h2=0,032, kis ismételhetőséggel (Bodó, 1998). Az 

ellések száma is rosszul öröklődő tulajdonság, h2=0,05-0,19. Az egyhasznú 

húsló állományokra vonatkozóan Káldi (1991) induló kancára 

vonatkoztatott 75-80% csikószaporulatot tekint kritikus értéknek.  

Gazdasági számítások szerint fogatolás esetén 66%- ot, az egyhasznú 

húslótartásban pedig  legalább 75-80 %- ot kell elérni az induló 

kancalétszámra számított leválasztott csikószaporulatnak ahhoz, hogy a 

tevékenység nyereséges legyen (Gulyás, 1996b). Bodó és Hecker (1998) 

több évre vonatkozó kimutatása szerint a nyolcvanas években a hidegvérű 

lóállomány esetében egyszer sem érte el a csikózás az 50 %-ot. 

Természetesen ilyen körülmények között tenyésztést gazdaságosan nem 

lehet folytatni, legfeljebb más haszonvételre alapozni (sport, igaerő). Takács 

(1994) egy franciaországi hidegvérű állományban szerzett tapasztalatai 

szerint 62-80 % közötti a választott csikószaporulat. Gulyás (1995, 1998b) a 
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bogyiszlói tenyészetben az első hat év átlagában 72,7%, míg 8 év alatt 

82,1% -os választási eredményt regisztrált. 

Makray (2000) vizsgálatában hét év adatai alapján /36 kancát kísérletbe 

vonva/ a vemhesülés 81,9%, a hasznos szaporulat 67,7% volt.  

Ócsag (1995) véleménye szerint a "belga vér" rosszabb termékenységet 

okoz. Ugyanitt olvashatjuk, hogy Magyarországon a kancáknak csak 10-13 

%-a ellik meg évente.  

A szakirodalom szerint a hidegvérű kancák már kétéves korban tenyésztésbe 

vehetők ugyan, de ennek gyakran a rövidebb tenyésztésben eltöltött idő az 

ára. Bodó és Hecker (1998) húsló állományoknál, megfelelő tartási és 

takarmányozási körülmények között elfogadja a kétéves kancák 

termékenyítését. Szerintük ez a technológia előbb-utóbb olyan vonalakat 

eredményez, amelyek károsodás nélkül elviselik ezt a terhelést.  

Mások ugyanakkor a túl késői tenyésztésbevétel veszélyeire is felhívják a 

figyelmet (Pál és Váradi, 1980; Pethe, 1814). Horn és mtsai (1995) szerint a 

hidegvérű kancák vemhesülése a 6. és a 9. év között a legjobb, felső 

határnak a 18-20. életévet tekintik. Makray (2000) disszertációjában 

bemutatja, hogy a kancák életének első 10 évében e téren nem tapasztalható 

lényeges eltérés. A 10 éves és ennél idősebb kancáknál a hasznos szaporulat 

lényegesen csökkent, az átlagnál több mint 15%-kal kevesebb volt. 

 

3.8.2. Tejtermelés, csikónevelő képesség 

Nagyon fontos, genetikailag meghatározott tulajdonság, amely a 

hústermelésre jelentős hatást gyakorol. Az egyszerű számításokban, a 

szoptatási periódusban 10 kg tej = 1 kg súlygyarapodás egyenértékkel 

számolnak. A csikó optimális gyarapodását figyelembe véve napi 15-20 kg 

tejtermelést kell feltételeznünk. A csikónevelő képesség szempontjából 
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nemcsak a tej mennyisége, hanem annak összetétele is számít, a 

nevelőképesség legjobb mérőszámának az első két hónapban elért 

súlygyarapodást tartják. 

 

3.8.3. Súlygyarapodás választásig 

Törvényszerűség (Bodó, 1991), hogy a kifejlett kori testsúly szoros 

összefüggésben van a születéskori és az elválasztásig elért gyarapodással.  

Az 1000 g- ot meghaladó napi élősúly-gyarapodás, illetve az 1500 g-ot 

meghaladó napi élősúly termelés arra utalnak, hogy a hidegvérű ló napi 

növekedési erélye valamennyi gazdasági állatfaj között a legnagyobb (Dér 

és mtsai, 1992;  Gulyás, 1995, 1996a; Gulyás és Gaál, 1998; Makray, 1997; 

Stefler, 1991).  

Makray (2000) hét év adatai alapján bemutatja, hogy a hidegvérű csikók 

átlagos élősúly termelése 1711 g/nap, élősúly gyarapodása pedig1318 g/nap 

volt.  

Szintén Makray és mtsai (2001) egyik három éves vizsgálatukban 1087 g- 

nak mérték az egy életnapra jutó élősúlytermelést. Gulyás és Gaál (2001) 

180 napos korig vizsgálta a csikók átlagos súlygyarapodását, ami 1988- ban 

1452 g/nap, 1998- ban pedig1563 g/nap értéket mutatott. 

Drkakupov és Asylbekov (1985) kísérletében a napi gyarapodás növekedése 

nem a takarmányfogyasztás mértékére, hanem a takarmány energia- és 

fehérjetartalmának növekedésére volt visszavezethető.  

A tenyésztés eredményességét nagyban befolyásolja az, hogy milyen a 

nemesítés színvonala. Ezen belül a tenyészértékbecslés rendszere, a 

tenyésztés szervezeti keretei fontosak.  

A BLUP, illetve az egyedmodell bevezetését a sportlovak 

tenyészértékbecslésére már 1986-ban javasolták. Bár ez a 
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sportteljesítmények kapcsán hangzottak el, nyilván hasznos lehet a 

hidegvérű ló tenyésztésében is. Ugyancsak lényeges Szabó (1986) ajánlása a 

heterózishatás kihasználására, elsősorban a reprodukció terén - a húshasznú 

szarvasmarha tenyésztés mintájára. 

 

3.9. Lóhústermelés és -fogyasztás 

A ló termékeinek hasznosítása nem a mai időkből származik. A lóhús 

omlós, sovány, kalóriaszegény, kicsit édeskés. A lóhús táplálóanyag 

összetétele a 6. táblázatban látható. 

 

6. táblázat: A lóhús táplálóanyag-összetétele 

 Komponens 

 Víz g/100g Fehérje 
g/100g 

Zsír 
g/100g 

N-mentes 
ext. 

g/100g 

E 
kcal/100

g 
Rossier-Berger, 1988 - cit. 
Bodó, 1992 

73-75 21-23 1-3 2.4 - 

Makray, 2000 69,6 +-3,3 21,2+-1,5 7,8+-4,2 0,65 - 

Bíró Gy - Lindner K, 1995 70 21,5 2,5 0,9 113 

 

Lóhúsból Magyarországon keveset fogyasztanak. Sokan kifejezetten 

undorodnak tőle, másoknak a második világháború éhínségét idézi. Egyes 

nyugat-európai országokban (Franciaország, Olaszország, Belgium), illetve 

Japánban azonban kialakult a lóhúsfogyasztás tradíciója, ami a jelenlegi 

lóhús-exportunk bázisává vált. 

Rossier (1984) felmérése alapján a  lóhúsfogyasztás Franciaországban évi 

84.100 t, vagyis 2,3 %-a az összes húsfogyasztásnak, ezzel szemben a 

termelés 16.800 t. A lakosság 40 %-a eszik lóhúst, az ő fogyasztásuk 5-6 kg 

évente. Faucon (1984) szerint Franciaországban a hazai termelés 22 %-ot 
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fedez. Lopes-Braga (1983) közlése szerint 1981-ben Franciaország, 

Olaszország, Belgium-Luxemburg, Hollandia, NSZK, Japán, és Svájc 

importálta az összes lóhús 97 %-át. Catalano et al. (1983) kimutatása 

alapján Olaszország lóállománya bár mintegy 300.000-re tehető, de emellett 

jelentős importra kényszerül, melynek 80 %-a vágásra kerül. Az említett 

adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a fő lóhúsfogyasztó országokban a 

belső termelés nem fedezi a fogyasztást. 

A hazánkhoz közeli országok ló-exportjáról kevés adat áll rendelkezésre, de 

érdemes megemlíteni, hogy Sukalic et al (1985) ismertetik, hogy 

Jugoszláviában 1972-ben 1,015 millió ló élt, amelyek száma 1985- re 464 

ezerre csökkent. 

 

3.10. A húsló tartás és lóhús fogyasztás etikai kérdései 

"Omnis nobilitas ab equo” - Minden nemesség a lótól származik.   

Az ember azt eszi, amit a környezete, a vallása és a társadalom 

évszázadokon át a tányérjára tett, és amit a meggyőződése megenged. 732-

ben III. Gergely pápa megtiltotta a lóhús fogyasztását, ezzel kimondta az 

egyetlen olyan étkezési tilalmat, amelyet a kereszténység ismer (kivéve a 

böjti időszakot). 

Magyarországon kevesen és kevés lóhúst fogyasztanak, ezt támasztja alá 

saját megkérdezéses vizsgálatom is (7. táblázat). 

 

7. táblázat: Fogyasztana-e Ön lóhúst? 

 16-30 év (fő) 31-60 év (fő) 61-80 év (fő) 
 férfi nő férfi nő férfi nő 

igen 1 0 8 5 1 0 
nem 8 10 19 21 5 8 

Forrás: saját vizsgálat 
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„A hazai lovas szakemberek és lószeretők körében egészen a közelmúltig 

nem volt szalonképes a lovak húsirányú hasznosításáról beszélni” (Makray, 

2006). A kérdés a szakembereket és a laikusokat igazság szerint ma is 

megosztja. Lovas berkekben a témának egyaránt vannak elismert támogatói 

(Bodó, Gulyás, Makray, Ócsag, Stefler) és ellenzői. „Kannibál, aki a társát 

megeszi.” (Hecker, 1994); „Miért? – Azt hitted vágóhídra küldjük őket?” 

(Lázár, 2001). 

A kérdésben elsősorban érzelmi és gazdasági szempontok ütköznek. 

Tény, hogy a lóhús olyan unikális termék, amelyre a piacon van kereslet, és 

ezáltal a húslovak tartása tisztes megélhetést biztosít számos tenyésztőnek. 

Ugyanakkor a sport- és kedvtelésből tartott lovak jelentős része is 

vágóhídon végzi.  

Az állatvédő- és zöld szervezetek a lovat elsősorban társ-állatnak tekintik, és 

elfogadhatatlannak tartják annak élelmezési célú elpusztítását, különös 

tekintettel a vágóhídra történő élőállat szállítás és a vágás körülményeire, 

amelyben nagyon gyakran megsértik az Állatvédelmi Törvény (9/1999.; 

13/1999.; 32/1999. FVM rendelet) vonatkozó előírásait!  

 

Végezetül fontosnak tartom leszögezni, hogy a disszertációm megírásához 

szükséges kísérletek elvégzése miatt egyetlen ló sem végezte vágóhídon. 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

Vizsgálatainkat a Kaposvári Egyetem Tan- és Kísérleti Üzem telepített 

gyepterületén végeztük 1999-2000. évben. A kísérletbe a tanüzem D1 (32 

ha), és D2 tábláját (25 ha) vontuk be. A terület egy részét (14,6 

ha)műtrágyáztuk, a kontroll terület (26,4 ha) műtrágyázatlan maradt. A 

műtrágyázott területre hektáronként évi 100 kg N, 40 kg P és 40 kg K 

műtrágya hatóanyagot juttattunk ki. A nitrogén műtrágya (34%-os 

ammóniumnitrát) mindkét évben március elején, a foszfor- (18%-os 

szuperfoszfát) és káliumtrágya (60%-os KCl) novemberben került 

kiszórásra. A kísérletet megelőző három évben szintén az előzőekben 

megadott mennyiségű műtrágyát juttatták ki a gyepekre. 

A legeltetési szezon kezdetekor szabványban rögzített módon talajmintákat 

vettünk, melyekből a teljes fizikai és kémiai talajanalízist - TVG soros - 

elvégeztük. 

Mind a műtrágyázott, mind a műtrágyázatlan területet műveleti egységekre 

alapozott legeltetéssel hasznosítottuk, húshasznú lóállománnyal. Az első 

növedék egy részét kaszálással takarították be, melynek célja a legeltetéshez 

szükséges fűmennyiségen felüli többlettermés megfelelő minőségben 

történő hasznosítása volt. 

A gyep hozamának és táplálóértékének megállapítását szolgáló mintavételek 

a lovak új szakaszra hajtása előtt történtek.  

A hektáronkénti zöldtermésből és a gyep szárazanyag valamint táplálóanyag 

tartalmából számítottuk ki a hektáronkénti szárazanyagban, nyersfehérjében, 

és emészthető energiában kifejezett termésmennyiségét. 

A kancák és csikók súlyát a legeltetés megkezdésekor és befejezésekor 

mértük, és a mérlegelés eredményéből számítottuk ki az egy hektár 

legelőterületre jutó tömeggyarapodást. 
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4.1. Talajvizsgálatok 

4.1.1. Mintavételezés 

A vizsgálatba vont gyepterület talajviszonyainak megismeréséhez egy 

alkalommal, 1999. márciusában szelvénymintát vettünk a „Talajszelvény 

kijelölése, feltárása és leírása MSZ- 08 0203: 78” szabvány alapján.  

A talaj tápanyagtartalmának meghatározásához a műtrágyázatlan és a 

műtrágyázott területről 1999 és 2000. április első dekádjában vettünk 

mintákat. A mintavételezés a Helyszíni mintavétel mezőgazdasági célú 

talajvizsgálatokhoz: MSZ-08 0202 – 77 alapján történt. A gyeptalaj 

mintavételezésekor a szántóföldi kultúráknál előírt szabályok az irányadóak. 

A mintavételi egységek meghatározásához 1:10.000 térképet használtunk. 

Mindkét évben a műtrágyázatlan területről 4-4, a műtrágyázottról 3-3 

átlagmintát vettünk kétátlós párhuzamos módszerrel. Egy átlagminta 

legalább 30 részmintából állt. 

A mintavételt standard kézifúróval végeztük 0 – 10 cm mélységben. Az 

átlagminták képzése előtt a pontmintákból a 0-2 cm- es gyepréteget 

eltávolítottuk. 

 

4.1.2. TVG- soros vizsgálatok 

Talajok kémiai analízisét az MSZ 08 – 1722/ 1 – 3 : 1989 szabvány szerint 

végeztük. 

A laboratóriumban előkészítés során a mintákat szárítottuk, daráltuk.  

A talajanalízis során szabványban rögzített módon meghatároztuk a talaj 

kémhatását, higroszkóposságát, Arany-féle kötöttségi számát, szervesanyag-

tartalmát, oldható tápelem- tartalmát (P, K, Na, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn, 

Mo, B), nitrát-, nitrit – nitrogén tartalmát.  
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Az oldható tápelemtartalom mérése Spectrolame ICP spektrofotométerrel 

történtek, szimultán méréssel. 

 

4.1.3. Talajviszonyok 

A kísérletbe vont gyepek talaja típusát tekintve Ramann-féle barna 

erdőtalaj, fizikai tulajdonságok tekintetében vályog. Kémhatása semleges. 

Mésztartalma a felső rétegben alig kimutatható, 80 cm alatt a CaCO3 

tartalom 22%. A humuszos réteg vastagsága közepes (60 cm), míg a 

humusztartalom gyenge volt. Vízgazdálkodás szempontjából a talaj jó 

víznyelő és vízvezető képességű. A talajvíz terepszinthez viszonyított 

mélysége a felvételezés idején 2 méter alatt volt. 

 

4.2. A gyep termésének vizsgálata 

4.2.1. Mintavétel  

A mintavételeknél az Ipari (zöld) takarmányok mintavétele MSZ 6962 : 

1984 szabvány volt irányadó. 
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8. táblázat: A gyep mintavételek ideje és a legeltetés ütemezése 1999- ben 

  
Anya-

növedék 
1.mintav. 

Anya-
növedék 
2.mintav. 

Sarjú 1. 
növedék 
1.mintav. 

Sarjú 1. 
növedék 
2.mintav. 

Sarjú 1. 
növedék 
3.mintav. 

Sarjú 1. 
növedék 
4.mintav. 

Kezelés Műtrágyázatlan Műtrágyázatlan Műtrágyázatlan Műtrágyázatlan Műtrágyázatlan Műtrágyázatlan 

mintavétel ideje 1999.05.03 1999.05.26 1999.06.17 0999.07.06 1999.07.19 1999.08.10 

Táblajel D1/Ia D1/Ic D1/Ia D2/Id D1/Ib D1/Ic 
Tábla nagysága 
(ha) 6 7 6 8,4 5 7 

Legeltetett idő 
(nap) 23 22 19 13 22 19 
        

Kezelés műtrágyázott műtrágyázott műtrágyázott műtrágyázott műtrágyázott műtrágyázott 

mintavétel ideje 1999.05.03 1999.05.26 1999.06.17 0999.07.06 1999.07.19 1999.08.10 

Táblajel D1/IIa D1/IIb D2/IId D1/IIa D1/IIb D1/IIc 
Tábla nagysága 
(ha) 4,5 5,5 3,6 4,5 3,5 3 

Legeltetett idő 
(nap) 23 22 19 13 11 18 

       

  
Sarjú 2. 
növedék 
1.mintav. 

Sarjú 2. 
növedék 
2.mintav. 

Sarjú 2. 
növedék 
3.mintav. 

Sarjú 2. 
növedék 
4.mintav. 

Sarjú 3. 
növedék 
1.mintav. 

Sarjú 3. 
növedék 
2.mintav. 

Kezelés Műtrágyázatlan Műtrágyázatlan Műtrágyázatlan Műtrágyázatlan Műtrágyázatlan Műtrágyázatlan 

mintavétel ideje 1999.08.29 1999.09.08 1999.09.22 1999.10.06 1999.10.18  

Táblajel D1/Ia D2/Id D1/Ib D/Ic D1/Ia  
Tábla nagysága 
(ha) 6 8,4 5 7 6  

Legeltetett idő 
(nap) 10 15 13 13 12  

        

Kezelés műtrágyázott műtrágyázott műtrágyázott műtrágyázott műtrágyázott műtrágyázott 

mintavétel ideje 1999.07.29 1999.08.29 1999.09.07 - 1999.09.03 1999.10.06 

Táblajel D2/IId D1/IIb D1/IIabc - D2/IId D2/IId+ 
Tábla nagysága 
(ha) 3,6 3,5 11 - 3,6 12 

Legeltetett idő 
(nap) 12 5 26 - 5 12 

 

A kísérlet célkitűzéseinek megfelelően a gyep hozamának és 

táplálóértékének megállapítását szolgáló mintavételek a lovak új szakaszra 

hajtása előtt történtek (8-9. táblázat). A műtrágyázott és műtrágyázatlan új 

szakaszokon 10-10 helyről véletlenszerű mintavétellel 0,5 x 0,5 m- es 

dobókeret és gyepnyíró olló segítségével vettük a részmintákat, a talaj fölött 

60 



 

kb 3 cm tarlómagasságot hagyva. A mintavételeket mindig ugyanaz a két 

személy végezte. 

 

9. táblázat: A gyep mintavételek ideje és a legeltetés ütemezése 2000- ben 
 

Anyanövedék 
1.mintavétel 

Anyanövedék 
2.mintavétel 

Anyanövedék 
3.mintavétel 

Sarjú 1. növedék 
1.mintavétel 

Kezelés Műtrágyázatlan Műtrágyázatlan Műtrágyázatlan Műtrágyázatlan 

mintavétel ideje 2000.04.26 2000.05.20 2000.06.10 2000.06.26 

Táblajel D1/Ia D1/Ib D1/Ic D1/Ia 
Tábla nagysága 
(ha) 6 5 7 6 
Legeltetett idő 
(nap) 24 20 16 11 
     
Kezelés műtrágyázott műtrágyázott műtrágyázott műtrágyázott 
mintavétel ideje 2000.04.26 2000.05.20 2000.06.10 2000.06.26 
Táblajel D1/IIa D1/IIb, D2/ IId D1/IIc D1/IIa 
Tábla nagysága 
(ha) 4,5 7,1 3 4,5 
Legeltetett idő 
(nap) 24 20 16 14 
 

 
Sarjú 1. növedék 

2.mintavétel 
Sarjú 1. növedék 

3.mintavétel 
Sarjú 2. növedék 

1.mintavétel 
Sarjú 2. növedék 

2.mintavétel 

Kezelés Műtrágyázatlan Műtrágyázatlan Műtrágyázatlan Műtrágyázatlan 

mintavétel ideje 2000.07.07 2000.07.16 2000.09.17 2000.10.05 

Táblajel D2/Id D1/Ic D1/Ia D1/Id 
Tábla nagysága 
(ha) 8,4 7 6 5 

Legeltetett idő 
(nap) 9 9 18 14 

     
Kezelés műtrágyázott műtrágyázott műtrágyázott műtrágyázott 

mintavétel ideje 2000.07.10 2000.07.20 2000.09.18 2000.10.05 

Táblajel D1/IIb D1/IIc, D2/ IId D2/IIa D1/IIb 
Tábla nagysága 
(ha) 3,5 6,6 4,5 3,5 

Legeltetett idő 
(nap) 10 5 17 14 
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4.2.2. Termésmennyiség meghatározása 

Mintavétel után a mintákat azonnal laboratóriumba szállítottuk, ahol első 

lépésként azok súlyát lemértük, majd előszárítás beiktatásával 

meghatároztuk a szárazanyag tartalmat. 

A műtrágyázatlan és műtrágyázott területek egy hektárra vetített 

zöldtermését a minták zöldsúlyából számoltuk ki.  

A hektáronkénti zöldtermésből és a gyep szárazanyag valamint táplálóanyag 

tartalmából számítottuk ki a hektáronkénti szárazanyagban, nyersfehérjében, 

és emészthető energiában kifejezett termésmennyiségét. 
 

4.2.3. Legelőfű táplálóanyag tartalmi vizsgálata weendei analízis alapján 

A táplálóanyagtartalom vizsgálat a „Legelőfű és egyéb takarmányok kémiai 

analízise” MSZ  

6830, az Ásványianyag tartalom vizsgálat MSZ ISO 6490 szabvány alapján 

történt. 

A minták táplálóanyag-tartalmi analízisét legelőszakaszonként 5- 5 

átlagminta képzése után, azok párhuzamos vizsgálatával végeztük a Bóly Rt 

Élelmiszeripari és Szolgáltató Üzem Laboratóriumában.  

A mintáknak mértük a friss és légszáraz tömegét 60 C0- on történt szárítás 

után, majd finomra őröltük azokat. Az analízis során meghatároztuk a 

nedvességtartalmat, nyershamutartalmat, a sósavban oldhatatlan 

hamutartalmat /homoktartalom/, a nyersfehérjét, nyersrostot, nyerszsírt, 

nitrogénmentes kivonható anyagokat, ásványi anyagokat, a toxikus és 

nehézfémeket.  

A kémiai analízis eredményei alapján az emészthető energiatartalmat (DE, 

MJ/kg) a Harris- képlettel számoltam ki. 
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4.3. Vizsgálatok az állatállományon 

4.3.1. A kísérleti állomány létszáma, összetétele és a szaporítás 

technológiája 

A Kaposvári Egyetem húsló állományának kialakítása magyar hidegvérű 

kancaállománnyal indult, amely állomány fedeztetésére a későbbiek során 

magyar hidegvérű és francia import méneket használtak. Így a 

kancaállomány összetétel a kísérlet időszakára a következő genetikai 

háttérrel rendelkezett: 50% magyar hidegvérű, 25% magyar hidegvérű x 

percheron F1, 25% nagyobb francia vérhányaddal (percheron, breton, 

boulonnais) rendelkező kanca. A műtrágyázott és műtrágyázatlan 

területeken legelő kancacsoportokat úgy állítottuk össze, hogy a korábban 

bemutatott genetikai hátterű állományból mindegyik kísérleti csoportban 

azonos számú egyed szerepelt. 1999-ben a műtrágyázatlan területre 26 lovat 

és csikóját osztottuk be, a műtrágyázott területre pedig 20 kancát és csikóját. 

2000- ben a műtrágyázatlan területen 22 lovat és csikóját, míg a 

műtrágyázott területen 20 kancát és csikóját vontuk be kísérletünkbe. Az 

állománysűrűség (1 ha- ra jutó kanca és csikója) a két területen különböző 

volt. Az eltérő telepítési sűrűség alpjául az szolgált, hogy a kancák a 

műtrágyázatlan és a műtrágyázott gyepen megközelítőleg azonos 

mennyiségű legelőfűhöz jussanak. Kiindulópontként az előző években 

végzett termésbecslés adatait vettük figyelembe. 

A fedeztetetéshez háremeket alakítottunk ki, így a született csikók 

származása nem lehetett kétséges. A vizsgálat során két ménnel 

fedeztettünk, a ménekhez 20 - 26 kanca tartozott.  

A fedeztetési idény mintegy 3 hónapig tartott. Az ellések kisebb része a téli 

szálláson, míg nagyobb hányada a legelőn folyt le. Az ellésekkel 

kapcsolatos lényeges információkat feljegyeztük. Így rögzítésre került az 
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ellés időpontján túl annak lefolyása, a csikó neme, mértük az anyaállatok és 

utódaik súlyát ellés után és a legeltetési szezon végén, figyelembe véve az 

elhullást, regisztráltuk a veszteségeket. 

 

4.3.2. Tartási körülmények, takarmányozás 

A legeltetéses állattartásban a tartási- takarmányozási viszonyok nehezen 

standardizálhatóak, ugyanakkor hatásuk az állatok termelésére jelentős. A 

környezeti tényezők zavaró hatását oly módon igyekeztünk kiszűrni, hogy a 

kísérleti, illetve a kontroll legelőkön azonos technológiát alkalmaztunk.   

A legelőterületek új-zélandi típusú kerítéssel voltak körülvéve, ami 1,10 m 

magas, vízszintesen 4 szál huzalból álló kerítést jelent, amelyben 4500-5000 

V feszültségű villamos áram van. 1999-ben a kísérleti, és kontroll állományt 

május 3-tól október 19-ig legeltettük. 2000- ben a kizárólag legelőfűre 

alapozott takarmányozás április 26-tól július 25- ig volt lehetséges; ezután- 

mivel a gyep növekedése gyakorlatilag leállt – a kísérleti, és kontroll 

állományok takarmányozását ad libitum etetett rétiszénával oldottuk meg. A 

nyári aszályt követően szeptember közepétől október 19- ig újra 

legeltettünk. A szakaszváltások mindkét évben az időjárási körülmények 

által befolyásolt termésmennyiség függvényében 2-3 hetente történtek (8-9. 

táblázat).  

A legelő állatok folyamatos és zavartalan vízellátása érdekében a 

legelőszakaszokra szinttartós, fagymentesített önitatókat építettünk be.  

A legelési időszakon kívül az állatok abrakot, fűszénát és búzaszalmát 

kaptak. Mivel a kancák és csikók súlyváltozását csak a legeltetési idényre 

vonatkozóan értékeltük, a téli takarmányozás részletezésétől itt eltekintek. 
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4.3.3. Az egy hektár legelőterületre jutó lóhústermelés meghatározása 

Kísérletünk célkitűzéseinek megfelelően a kísérleti és a kontroll területen 

legeltetett kancák és csikók súlyát a legeltetés megkezdésekor, valamint 

befejezésekor mértük. A mérlegelés eredményéből számítottuk ki az egy-

egyedre jutó átlagos élősúly gyarapodást, valamint csikók esetén az egy 

napra jutó súlygyarapodást. Ezek az egyedi alapadatok szolgáltak a 

statisztikai értékelés alapjául. Végezetül meghatároztuk az egy hektár 

legelőterületre vetített, kanca élősúlyváltozással korrigált csikó élősúly 

gyarapodást a legeltetési idény alatt. 

4.4 Egyéb vizsgálatok és adatgyűjtések 

4.4.1. Időjárás  

A vegetáció fejlődését, az adott legelőterület állateltartó-képességét 

lényegesen befolyásoló fő klimatikus tényező a hőmérséklet és a csapadék. 

Az 1999- ben mért időjárási adatok átlagosnak tekinthetőek. A  

10. táblázaton a kaposvári meteorológiai mérőállomáson rögzített adatok 

láthatók. 

 

10. táblázat: Időjárási adatok 1999 (Kaposvár) 
Meteorológiai adatok Kaposvár 1999            

Hónap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Évi összes 

1999 25,0 65,0 24,0 72,0 69,0 165,0 70,0 60,0 48,0 25,0 108,0 70,0 801,0 
Csapadék összege 

(mm) 
50 éves 42,0 41,0 44,0 59,0 77,0 76,0 66,0 63,0 61,0 72,0 64,0 50,0 715,0 

1999 -3,3 2,6 7,1 8,8 17,4 20,1 22,4 20,3 14,6 10,4 7,2 -0,1 10,6 
Havi 

átlaghőmérséklet 
50 éves -1,0 0,7 5,7 10,5 15,4 18,6 20,7 19,5 15,8 10,8 5,4 1,3 10,3 
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Mivel 2000- ben a csapadék mennyisége jelentősen kevesebb volt, mint a 

sokévi átlag, és ennek következtében július végétől a gyep fejlődése leállt, 

fontosnak tartom az extrém hőmérsékleti adatokat részletesebb bontásban 

bemutatni (11. táblázat).  

 

11. táblázat: Időjárási adatok 2000 (Kaposvár) 

Meteorológiai adatok Kaposvár 2000            

Hónap  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Évi összes 

Csapadék összege 
(mm) 2000 15,6 30,8 39,6 41,7 80,5 21,9 59,4 22,7 44,4 34,2 66,9 50,2 507,9 

 
50 éves 42,0 41,0 44,0 59,0 77,0 76,0 66,0 63,0 61,0 72,0 64,0 50,0 715,0 

Havi 
átlaghőmérséklet 2000 -1,2 4,0 6,7 13,8 17,7 21,8 21,3 23,6 16,4 12,8 8,8 2,7 12,4 

 
50 éves -1,0 0,7 5,7 10,5 15,4 18,6 20,7 19,5 15,8 10,8 5,4 1,3 10,3 

Hőmérséklet 
maximum havi 

átl
2000 1,3 8,5 11,4 19,6 25,1 29,8 28,2 33,0 23,0 18,6 13,1 5,6 18,1 

 
50 éves 5,9 5,4 10,1 14,6 21,9 23,5 24,4 23,7 21,6 14,7 11,9 5,5 15,3 

30 °C feletti 
maximum 

hőmérsékletű 
napok száma 

2000     6 16 14 23 1    60 

32 °C feletti 
maximum 

hőmérsékletű 
napok száma 

2000      12 9 18     39 

34 °C feletti 
maximum 

hőmérsékletű 
napok száma 

2000      7 3 11     21 

36 °C feletti 
maximum 

hőmérsékletű 
napok száma 

2000      6 3 10     19 

38 °C feletti 
maximum 

hőmérsékletű 
napok száma 

2000       1 6     7 
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4.4.2. Növényösszetétel 

A gyepcönológiai vizsgálatokat a műtrágyázatlan és műtrágyázott 

területeken egyaránt Balázs- féle kvadrát módszerrel végeztük, 

felvételezésenként egyazon napon. 

A növénytársulások vizsgálatához 2x2 m- es mintatereket jelöltünk ki 

(kezelésenként 7-7 darabot), ahol megállapítottuk az előforduló fajokat, 

azok borítását és magasságát. 

 

 

4.5. Az adatfeldolgozás és a statisztikai értékelés módszerei 

Az elsődleges adatfeldolgozást a Microsoft Excel for Windows 95, Version 

8.0 programcsomagjával végeztem, a kísérleti eredmények értékelésére az 

SPSS for Windows,  Version 8.0 szoftvert használtam. 

A statisztikai értékelés során a minták homogenitásáról „Levene” teszt 

segítségével győződtem meg, az adatok normalitás vizsgálatát pedig a 

Kolmogorov-Smirnov teszt segítségével ellenőriztem. 

A kezeléshatások kimutatására t-próbát alkalmaztam. 
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5. EREDMÉNYEK 

5.1. A talajvizsgálat eredményei  

A kísérletbe vont terület általános jellemzését szelvényminta vizsgálata 

alapján az Anyag és módszer c. fejezetben mutattam be. 

Az 1999-ben végzett TVG- soros analízis teljes eredménysorát a  

12. táblázatban ismertetem.  

 

12. táblázat: Műtrágyázatlan és műtrágyázott talajok vizsgálati eredményei 
1999 (Kaposvár) 

Minta Év Kezelés n HYG ARK PHV CAC HUM % NNN ppm P ppm K ppm 

Átlag 1999 Kontroll 4 1,99 38 6,99 0,0 1,55 a 5,5a 316,351 131,732 

Átlag 1999 Műtrágyázott 3 1,98 38 6,69 0,6 1,63b 17,7b 259,741 152,689 

            

Minta Év Kezelés n CA1 ppm Mg ppm S ppm CU ppm ZN ppm MN ppm Fe ppm B ppm 

Átlag 1999 Kontroll 4 2176,446 159,030 8,596 12,924 2,513 315,000 449,138 0,254 

Átlag 1999 Műtrágyázott 3 4088,615 170,745 8,680 3,459 3,275 310,877 355,484 0,283 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

5.1.1. Műtrágyázatlan területek tápanyagtartalmi jellemzése 1999- ben 

A műtrágyázatlan talaj Arany-féle kötöttségét (KA: 38) figyelembe véve 

vályog. A mért pH értékek (7,0) és a CaCO3- tartalom (0%) alapján a talaj 

kémhatása semleges. 

A humusztartalom 1,55 %, igen alacsony; nem éri el még a termőhelyi 

kategóriánál megállapított  „gyenge ellátottság” határértékét, az 1,61%- ot 

sem (Buzás, 1983). 
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A talaj Nitrát-nitrogén tartalma alacsony, 5,5 ppm. 

Könnyen oldható foszfortartalma P2O5 : 316 ppm, ellátottsága igen jó. 

Könnyen oldható káliumtartalma K2O: 132 ppm, ellátottsága gyenge.  

A talaj magnéziummal, mangánnal, rézzel és cinkkel jól ellátott (MÉM, 

1979). 

 

5.1.2. Műtrágyázott területek tápanyagtartalmi jellemzése 1999- ben 

A műtrágyázott talaj Arany-féle kötöttségét (KA: 38) figyelembe véve 

vályog. A mért pH értékek (6,7) és a CaCO3- tartalom (0,6 %) alapján a talaj 

kémhatása semleges, alig karbonátos. 

A humusztartalom 1,63 %, a talaj ellátottsága ebben a tekintetben gyenge 

(Buzás, 1983). 

A talaj Nitrát-nitrogén tartalma 17,7 ppm.  

Könnyen oldható foszfortartalma P2O5 : 260 ppm, ellátottsága igen jó. 

Könnyen oldható káliumtartalma K2O: 153 ppm, káliummal gyengén 

ellátott.  

A talaj magnéziummal, mangánnal, rézzel és cinkkel jól ellátott. 

 

5.1.3. Műtrágyázatlan területek tápanyagtartalmi jellemzése 2000- ben 

A 2000. év talajvizsgálati eredményeit a 13. táblázatban mutatom be. 
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13. táblázat: Műtrágyázatlan és műtrágyázott talajok vizsgálati eredményei 
2000 (Kaposvár) 

Minta Év Kezelés n HYG ARK PHV CAC HUM % NNN ppm P ppm K ppm 

Átlag 2000 Kontroll 4 2,32 40 7,56 0,3 1,93 3,4 a 374,983 158,309 

Átlag 2000 Műtrágyázott 3 2,12 39 6,42 0,6 2,02 13,8 b 334,219 184,404 

            

Minta Év Kezelés n CA1 ppm Mg ppm S ppm CU 
ppm ZN ppm MN ppm Fe ppm B ppm 

Átlag 2000 Kontroll 4 2959,250 182,882 11,550 3,728 1,374 315,000 420,945 0,823 

Átlag 2000 Műtrágyázott 3 3608,000 153,662 11,800 2,495 0,913 295,295 399,155 0,747 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

A műtrágyázatlan talaj Arany-féle kötöttségét (KA: 40) figyelembe véve 

vályog. A mért pH értékek (7,6) és a CaCO3- tartalom (0,3%) alapján a talaj 

kémhatása semleges. 

A humusztartalom 1,93 %, alacsony 

A talaj Nitrát-nitrogén tartalma alacsony, 3,4 ppm.  

Könnyen oldható foszfortartalma P2O5 : 375 ppm, ellátottsága igen jó. 

Könnyen oldható káliumtartalma K2O: 158 ppm, ellátottsága gyenge.  

A talaj magnéziummal, mangánnal, rézzel és cinkkel jól ellátott (MÉM, 

1979). 

Az 1999. évi adatokhoz képest a talaj kémhatása nőtt (lúgosodott). A 

humusz-, foszfor- és káliumtartalma növekedett, nitrogén tartalma csökkent. 

Ez ellentmond Berg és mtsai (1997) közlésének, akik szerint már a közepes 

állománysűrűséggel legeltetetett gyepterületek talajában is nőtt az összes N 

mennyisége. Ugyanakkor Lavado és munkatársai (1996) kísérletében a talaj 

ásványi N- tartalma legeltetés hatására csökkent. 
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5.1.4. Műtrágyázott területek tápanyagtartalmi jellemzése 2000- ben 

A műtrágyázott talaj (13. táblázat) Arany-féle kötöttségét (KA: 39) 

figyelembe véve vályog. A mért pH értékek (6,4) és a CaCO3- tartalom 

(0,6%) alapján a talaj kémhatása semleges, alig karbonátos. 

A humusztartalom 2,03%, a talaj ellátottsága ebben a tekintetben gyenge 

(Buzás, 1983). 

A talaj Nitrát-nitrogén tartalma 13,8 ppm.  

Könnyen oldható foszfortartalma P2O5 : 334 ppm, ellátottsága igen jó. 

Könnyen oldható káliumtartalma K2O: 184 ppm, káliummal közepesen 

ellátott.  

A talaj magnéziummal, mangánnal, rézzel és cinkkel jól ellátott. 

Az 1999. évi adatokhoz képest a talaj kémhatása a műtrágyázás hatására 

csökkent, összhangban a szakirodalmi közlésekkel. A humusz-, foszfor- és 

káliumtartalom növekedett,a  nitrogén tartalma csökkent. A nitrogén 

tartalmának csökkenését az évenként egy hektárra kijuttatott 100 kg N- 

hatóanyag, és a gyep hozamának nagysága (két év átlagában 1615 kg 

sza/ha) nem indokolja, ugyanis Bánszky (1993) közlése alapján egy tonna 

szárazanyag-termés előállításához N=30 kg, P2O5=6,5 kg és K2O=20 kg 

szükséges. 

 

5.1.5. Műtrágyázatlan és műtrágyázott talajok tápanyagtartalmának 

összehasonlítása 1999- 2000 ben 

A kezeléseket két év átlagában összehasonlítva (14. táblázat) 

megállapítottuk, hogy a műtrágyázás elhagyásának következményeként a 

műtrágyázatlan területek nitrogéntartalma (4,5 ppm) jelentősen kevesebb 

volt, mint a műtrágyázott talajé (15,8 ppm). A különbség megközelítőleg 

háromszoros, és szignifikáns. A nitrogéntartalommal összefüggésben a talaj 
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humusztartalma is alacsonyabb volt a műtrágyázatlan területen (1,74%), 

mint a műtrágyázotton (1,83%). Humusz ellátottság tekintetében a 

műtrágyázatlan és a műtrágyázott talaj egyaránt gyenge volt. 

 

14. táblázat: Műtrágyázatlan és műtrágyázott talajok fontosabb 
paramétereinek vizsgálati eredményei 1999-2000 (Kaposvár) 

Minta Év Kezelés n HYG ARK PHV CAC HUM % NNN 
ppm P ppm K ppm 

Átlag 1999 Kontroll 4 1,99 38 6,99 0,0 1,55 a 5,5a 316,351 131,732 

Átlag 2000 Kontroll 4 2,32 40 7,56 0,3 1,93 a 3,4 a 374,983 158,309 

Átlag 99-00 Kontroll 8 2,15 39 7,28 a 0,15 1,74 4,5 a 345,667 145,021 
Átlag 1999 Műtrágyázott 3 1,98 38 6,69 0,6 1,63b 17,7b 259,741 152,689 
Átlag 2000 Műtrágyázott 3 2,12 39 6,42 0,6 2,02 b 13,8 b 334,219 184,404 
Átlag 99-00 Műtrágyázott 6 2,05 39 6,56b 0,6 1,83 15,8 b 296,98 168,547 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

 

Vizsgálataink alátámasztották, hogy a műtrágyázás a talaj PH- ját csökkenti, 

azonban annak mértékletes használata nem okoz káros savasodást. Czeglédi 

és munkatársai (2003) vizsgálatához hasonlóan foszfor- és káliumtartalom 

tekintetében az eredményeink nem mutattak egységes képet. A P2O5 - 

tartalom magasabb volt a kontroll (346 ppm), mint a műtrágyázott (297 

ppm) területen; ugyanakkor a talaj foszfor ellátottsági szintje igen jó volt a 

műtrágyázott, és a műtrágyázatlan talajban egyaránt. Kádár (1992) szerint: 

„A műtrágyázás növelheti a talaj heterogenitását. Az ún. feltöltött talajokon 

a CV értékek is nagyok. Különösen az AL-P tartalom válhat heterogénné, 

mert a foszfor nehezen mozog a talajban” 

A K2O- tartalom 1999-2000- ben a műtrágyázott területen (169 ppm) 

magasabb volt, mint a műtrágyázatlanon (145 ppm); és az évi 40 kg K2O 

hatóanyag /ha kijuttatása mellett a műtrágyázott talaj ellátottsága közepessé 

vált. 
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Mikroelem- tartalom tekintetében a kontroll és a műtrágyázott talaj között 

jelentős különbséget nem találtunk. 

 

5.2. Növényösszetétel 

A nyolcvanas évek elején telepített legelők növényösszetétele időközben 

átalakult, de a legjelentősebb borítási értékeket mindvégig a telepítéskor 

használt két fő faj, a Lolium perenne L. (angol perje) és a Dactylis 

glomerata L. (csomós ebír) adta. Nagy borítási értékeket mutatott még a 

Festuca pratensis Huds. (réti csenkesz) és a Poa pratensis L. (réti perje) is a 

Trifolium repens L. (fehérhere) kíséretében.  

Mivel a gyomok ellen hosszú időn át csak tisztító kaszálással védekeztek, 

így elsősorban az évelő és a tarackoló legelőgyomok tudtak tartósan 

betelepülni, pl. Taraxacum officinale Webb. (pongyola pitypang) ill. a 

Cirsium (acatfélék), Carduus (bogáncsfélék), Rumex (lóromfélék) és Urtica 

(csalánfélék) fajok. 

Az egyéves gyomnövények szintén jelen voltak minden vegetációs 

periódusban, de mind kártételük, mind borításuk csekélyebb volt, mint az 

évelőké; pl. Capsella bursa-pastoris Med. (pásztortáska), Galium aparine L. 

(ragadós galaj), Ranunculus (boglárkafélék) fajok. 

A gyepalkotó növények előfordulásának százalékos arányát a 15. táblázat 

tartalmazza. 
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15. táblázat: A növényállomány összetétele műtrágyázatlan és műtrágyázott 
gyepterületen (Kaposvár) 

Fajok Flóra 
elem

Élet-
forma Borítási százalék 

   Műtrágyázatlan 
terület % 

Műtrágyázott 
terület % 

Angol perje 
Lolium perenne L. Eua H 43,3 42,3 
Csomós ebír 
Dactylis glomerata L. Eua H 7,5 22,5 
Réti csenkesz 
Festuca pratensis Huds. Eua H 3,4 9,7 
Keskenylevelű rétiperje 
Poa pratensis ssp. angustifolia L. Koz H 8 11,3 
Sovány perje 
Poa trivialis L. Koz H + + 

Puha rozsnok 
Bromus mollis L. 

Eua-
M TH 3,2 2,5 

Fehér here 
Trifolium repens L. Eua H 17,1 6,3 
Szarvaskerep 
Lotus corniculatus L. Eua H 3,2 0,1 
Bókoló bogáncs 
Carduus nutans L. Eua Th 0,1 + 
Útszéli bogáncs 
Carduus acanthoides L. Eua TH 0,2 + 
Pongyola pitypang 
Taraxacum officinalis Web. Eua H 1,2 0,3 
Nagy csalán 
Urtica dioica L. Eua H 0,3 0,1 
Mezei acat 
Cirsium arvense (L.) Scop. Eua G 0,4 0,1 

Pásztortáska 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. Koz Th-

Th 0,2 + 

Ragadós galaj 
Galium aparine L. Koz Th 0,1 + 
Réti lórom 
Rumex obtusifolius L. Eua H 0,2 0,2 
Kúszó boglárka 
Ranunculus repens L. Eua H 2,3 + 

Borítatlan terület   9,3 4,6 
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5.3. A gyep termőképességének vizsgálati eredményei 1999-ben 

1999-ben a kísérleti, és kontroll állományt május 3-tól október 19-ig 

legeltettük. A legeltetési idény alatt a korábban már bemutatott (az Anyag és 

módszer c. fejezetben) 8. táblázatban látható időpontokban vettünk mintát a 

gyepről. 

 

5.3.1. Műtrágyázott és műtrágyázatlan gyepek termőképessége, és 

termésének táplálóértéke 

A műtrágyázott és nem műtrágyázott területen termett gyep táplálóérték 

tartalmában mért eltérések a más szerzők által a műtrágyázás hatását elemző 

nagyszámú vizsgálat eredményéhez hasonló tendenciát mutattak. A saját 

vizsgálatok táplálóanyag tartalomra vonatkozó méréseinek célja nem a jól 

ismert tendenciák adathalmazának bővítése volt, hanem a műtrágyázás 

elhagyásának vizsgálata, valamint a műtrágyázatlan és műtrágyázott 

gyepterületek hektáronként táplálóanyagban (nyersfehérje, emészthető 

energia) kifejezett termésének kiszámítását segítették elő. 

A vegetációs időszak alatt a gyep négy növedékét legeltettük. 

 

5.3.1.1. Az anyanövedékek táplálóanyag tartalma 1999-ben 

Az anyanövedék weendei analízisének eredményeit a 16. táblázatban 

mutatom be. 
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16. táblázat: Az anyanövedék táplálóanyag tartalma 1999, Kaposvár 

minta-vétel 
időpontja 

tábla-
jel kezelés n 

Eredeti 
száraz- 
anyag 

% 

nyers- 
fehérje 

% 

nyers- 
zsír 
% 

nyers- 
rost 
% 

nyers-
hamu 

% 

N-mentes 
kivonható 
anyag % 

 

nyersrost 
/ nyers-
fehérje 

DE 
(ló) 

MJ/kg 

     a szárazanyag százalékában   

5. 3. D1/Ia kontroll 5 12,8 19,0 a 3,9 a 22,1 10,5 44,5 a 1,16 10,1 

5. 3. D1/IIa műtrágyázott 5 12,4 22,7 b 2,6 b 22,8 9,5 42,3 b 1,00 10,3 

5. 26. D1/Ic kontroll 5 17,7 13,8 2,5 32,1 8,0a 43,6a 2,33 9,1 

5. 26. D1/IIb műtrágyázott 5 17,9 12,0 2,2 30,3 7,4 b 48,0 b 2,53 9,1 

            

Átlag  kontroll 10 15,3 16,4 3,2a 27,1 9,3 44,1 1,74 9,6 

  műtrágyázott 10 15,2 17,4 2,4b 26,6 8,5 45,2 1,76 9,7 

  műtrágyázott / 
kontroll  0,99 1,06 0,75 0,98 0,91 1,02 1,01 1,01 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

A műtrágyázatlan anyanövedék szárazanyag tartalma május eleje és közepe 

között 12,8 %-ról 17,7 %-ra nőtt.  

A nyersfehérje tartalom a szakirodalomból ismert tendenciáknak 

megfelelően csökkent (Kota – Vinczeffy, 1992); a két mintavétel idején 190 

g/ kg szárazanyag, illetve 138 g/ kg szárazanyag volt.  

A nyersrost tartalom jelentősen megnőtt, 221 g/kg sza-ról 321 g/kg sza-ra. 

A nyerszsír mennyisége 39 – 25 g/kg szárazanyag között változott.  

Nyershamu tartalom tekintetében jelentős csökkenés történt: 105 → 80 g/kg 

szárazanyag; míg a nitrogénmentes kivonható anyag minimális mértékben 

csökkent. 

Az emészthető energia 10,1 MJ- ról 9,1 MJ- ra csökkent, az anyanövedék 

átlagában 9,6 MJ/ szárazanyag kg volt. 

A műtrágyázott anyanövedék szárazanyag tartalmában a két mintavétel 

idején szintén növekedés történt 12,4 %- ról 17,9 % - ra.  
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A nyersfehérje tartalom csökkent, 227 g/ kg szárazanyag- ról, 120 g/ kg 

szárazanyag- ra. Ez az 47 %- os csökkenés jelentősebb számos irodalomban 

közölt adatnál, azonban megközelítőleg egyezik Nagy (2006) vizsgálati 

eredményeivel.  

A nyersrost tartalom megnőtt, 228 g/kg sza- ról 303 g/kg sza- ra. 

A nyerszsír mennyisége 26 –22 g/kg szárazanyag között változott.  

Az ásványianyag ellátottságot mutató nyershamu tartalom 22%- kal 

csökkent. 

A nitrogénmentes kivonható anyag tartalom megközelítőleg 14 %- kal nőtt. 

Az emészthető energia 10,3 MJ- ról 9,1 MJ- ra csökkent, az anyanövedék 

átlagában 9,7 MJ/ szárazanyag kg volt. 

A különböző kezelésekben termett gyepek táplálóanyagtartalmát vizsgálva 

anyanövedékben (16. táblázat) megállapítható, hogy a műtrágyázatlan 

területen termett gyeptakarmánynak minimálisan több a 

szárazanyagtartalma, mint a műtrágyázott területen termett fűé.  

Ugyancsak különbség tapasztalható a műtrágyázott (174 g/ kg szárazanyag), 

és nem műtrágyázott (164 g/ kg szárazanyag) területen termett takarmány 

nyersfehérje tartalmában. 

A nyersrost tartalom vonatkozásában az anyanövedék kezdeti fejlődésének 

időszakában a műtrágyázott gyep termésének nyersrost tartalma, míg a 

fejlődés későbbi időszakában a nem műtrágyázott gyep nyersrost tartalma a 

több. Ez azzal magyarázható, hogy a műtrágyázott területen a gyep kezdeti 

fejlődése gyorsabb, így gyorsabb a növekedéssel járó nyersrost fejlesztés is 

(1. ábra).  

Az első növedék fejlődésének későbbi időszakában ez a folyamat 

megfordul, a nem műtrágyázott gyep hamarabb öregszik, a sejtfalak 

gyorsabban vastagodnak, amely a nyersrost tartalom gyors növekedését 

eredményezi. 
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1. ábra: Anyanövedék nyersfehérje, és nyersrost tartalmának változása 
(g/kg) a mintavételek különböző időszakaiban 1999, Kaposvár 

 

 

Az emésztéshez optimális 2:1 nyersrost:nyersfehérje arányt mindkét 

kezelésben csak a második mintavétel esetén mértük. 

Az anyanövedék első mintavételében a műtrágyázatlan gyep nyerszsír 

tartalma jelentősen meghaladta a műtrágyázottét, a különbség szignifikáns. 

Ez a különbség a további mintavételekben, ill. növedékekben mérséklődött. 

Az emészthető energia vonatkozásában minden esetben a műtrágyázott 

területen termett gyep energiatartalma volt a több a műtrágyázatlanokénál, 

azonban a különbség statisztikailag nem igazolható.  
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A nyershamu tartalom műtrágyázott gyepmintáinkban kis mértékben 

kevesebb volt, mint a műtrágyázatlanokban, ez ellentmond Nagy és 

Vinczeffy (1993) közlésének. 

A nitrogénmentes kivonható anyag tartalom tekintetében a kísérleti és 

kontroll területen termett gyep között a két mintavétel átlagában nem 

tapasztaltunk lényeges különbséget, azonban az első mintavételkor a 

kontroll, míg a második mintavétel esetén a műtrágyázott gyep 

nitrogénmentes kivonható anyag tartalma volt nagyobb. 

 

5.3.1.2. Az anyanövedékek termésmennyisége1999- ben 

A gyepterületek termőképesség értékelésének egyik módszere az egy hektár 

területre vetített zöldtermésben, és táplálóanyag termésben történő 

összehasonlítás.  

Az anyanövedék zöld, és szárazanyag termését a 17. táblázatban mutatom 

be.  

A minták zöldtömegének ismeretében kiszámítottuk az egy hektár területen 

elért zöldtermés mennyiségét. A szárazanyagtermés mennyiségének, 

valamint a táplálóanyagtartalmi értékek ismeretében kiszámítottuk az első 

növedék nyersfehérjében, és energiában kifejezett hektáronkénti 

termésmennyiségét. 
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17. táblázat: Az anyanövedék termésátlaga 1999 (Kaposvár) 

mintavétel 
időpontja táblajel kezelés n zöld termés 

kg/ha 
szárazanyag 
termés kg/ha 

nyersfehérje 
termés kg/ha 

DE 
(MJ / ha) 

5. 3. D1/Ia kontroll 10 14764 1886 358 19049 

5. 3. D1/IIa műtrágyázott 10 17268 2171 488 22361 

5. 26. D1/Ic kontroll 10 16080 2803 389 25507 a 

5. 26. D1/IIb műtrágyázott 10 20540 3687 427 33552 b 

  kontroll 20 15422 a 2345 374 a 22278 a 

átlag  műtrágyázott 20 18904 b 2929 458 b 27957 b 

  műtrágyázott/ 
kontroll  1,23 1,25 1,22 1,25 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

A műtrágyázás elhagyásának következményeként az anyanövedék mindkét 

mintavétele esetén, és az anyanövedékben összességében is a 

műtrágyázatlan területen termett gyep zöldtermése (15422 kg/ha) kevesebb 

volt, mint a műtrágyázotton (18904 kg/ha), a különbség szignifikáns.  A két 

mintavételi időpont közötti termésnövekedés a gyep növekedési 

sajátosságaival magyarázható. 

A hektáronkénti szárazanyag-, nyersfehérje-, és energiahozam tekintetében 

szintén a műtrágyázatlan gyep eredményei voltak gyengébbek, szárazanyag 

hozam esetén a különbség statisztikailag nem igazolható, nyersfehérje 

hozamnál és az energia hozamnál a különbség szignifikáns.  

A hektáronkénti termés mennyiségének ismeretében kiszámítottuk azt, hogy 

egy hektár műtrágyázott területen elért termés előállításához hány hektár 

műtrágyázatlan terület szükséges.  

Anyanövedékben egy hektár műtrágyázott területen előállított zöldtermés 

mennyiségét műtrágyázatlan körülmények között 1,23 hektáron; a 

szárazanyag termés mennyiségét 1,25 hektáron; a nyersfehérje termés 
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mennyiségét 1,22 hektáron; emészthető energia mennyiségét pedig 1,25 

hektáron tudtuk megtermelni. 

 

5.3.1.3. A sarjúnövedékek táplálóanyag tartalma 1999- ben 

1999-ben a gyepnövekedés számára megfelelő ökológiai tényezők 

(hőmérséklet, csapadék) hatására a sarjúnövedékek zavartalanul fejlődtek.  

A műtrágyázatlan és a műtrágyázott területen termett sarjúnövedékek 

táplálóanyag- tartalma összességében az anyanövedékben tapasztalt 

tendenciákat mutatta. 

 

18. táblázat: Sarjú növedékek táplálóanyag tartalma 1999 (Kaposvár) 
növedék kezelés n száraz- 

anyag 

% 

nyers- 

fehérje 

% 

nyers- 

zsír 

% 

nyers-  

rost 

% 

nyers-  

hamu 

% 

N-mentes 

kivonható 

anyag 

% 

nyersrost / 

nyersfehérje 

DE 

(ló) 

MJ/kg 

    a szárazanyag százalékában   

S1 kontroll 20 20,7 17,1 2,6 28,1 9,8 42,4 1,64 9,4 

S1 műtrágyázott 20 18,5 18,2 2,8 26,7 10,1 42,3 1,47 9,6 

S2 kontroll 20 24,7 18,5 2,9 25,0 9,9 a 43,7 1,35 9,8 

S2 műtrágyázott 15 24,0 20,0 2,7 24,9 9,1 b 43,3 1,25 9,9 

S3 kontroll 5 35,1 a 16,5 a 2,8 22,2 12,0 46,8 a 1,35 9,7 a 

S3 műtrágyázott 10 18,7 b 21,9 b 2,9 23,8 10,0 41,6 b 1,09 10,1 b 

 kontroll 45 26,8 a 17,4 a 2,8 25,1 10,6 a 44,3 a 1,45 9,6 a 

Átlag műtrágyázott 45 20,4 b 20,0 b 2,8 25,1 9,7 b 42,4 b 1,27 9,9 b 

 
műtrágyázott / 

kontroll 
 0,76 1,15 1,01 1,00 0,92 0,96 0,88 1,02 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 
 

A sarjúnövedékek közül az első sarjúnövedék (4-4 mintavétel 

kezelésenként) táplálóanyag tartalmi eredményei önmagukban, és a 
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kezelések összehasonlításában is megfelelnek a szakirodalomban (Vinczeffy, 

1993) ismertetettekkel.  

A második és a harmadik sarjúnövedék esetén a nyersfehérje és a nyersrost 

tartalom változásában az elvárthoz képest eltérések tapasztalhatók mind a 

műtrágyázott, mind a kontroll gyepen. A nyersfehérje tartalom 

növekedésének, és a nyersrost tartalom csökkenésének oka elsősorban a 

műtrágyázott és konroll terület közötti eltérő mintavételi időpontokkal 

magyarázható. 

A sarjúnövedékek táplálóanyag tartalmát (18. táblázat) vizsgálva 

megállapítható, hogy a műtrágyázatlan területen termett gyeptakarmány 

szárazanyagtartalma több, (130%-a) a műtrágyázott területen termett 

fűének, a különbség szignifikáns.  

Nyersfehérje tartalom tekintetében a műtrágyázott gyep (200 g/ kg 

szárazanyag) eredményei magasabbak, mint a nem műtrágyázott (174 g/ kg 

szárazanyag) gyepé, a különbség szignifikáns. 

A nyersrost tartalom vonatkozásában a nem műtrágyázott gyep nyersrost 

tartalma több volt az első és a második sarjúnövedék esetén, míg a harmadik 

sarjúnövedékben a műtrágyázott gyep nyersrosttartalma volt magasabb, ami 

az eltérő mintavételi időpontokkal magyarázható. Az emésztéshez optimális 

2:1 nyersrost:nyersfehérje arány egyik növedékben sem valósult meg, 

azonban a műtrágyázatlan gyepek ebből a szempontból megfelelőbbek 

voltak 

Nyerszsír tartalom tekintetében a három sarjúnövedék átlagában a kontroll 

és a műtrágyázott gyepek azonos (28 g/ kg szárazanyag) mennyiséget 

tartalmaztak 

Az emészthető energia vonatkozásában a műtrágyázatlan területen termett 

gyep energiatartalma minden esetben kevesebb volt a műtrágyázottnál, a 

különbség közöttük szignifikáns.  
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Összességében a táplálóanyagtartalomban a kezelések között szignifikáns 

volt a különbség szárazanyag, nyersfehérje, nyershamu, nitrogénmentes 

kivonható anyag és emészthető energia tekintetében, a nyerszsír és nyersrost 

tartalom esetén a kezelések közötti különbség statisztikailag nem volt 

igazolható. 

 

5.3.1.4.  A sarjúnövedékek termésmennyisége 1999- ben 

Az első, második és harmadik sarjúnövedék zöldtermése minden esetben a 

műtrágyázatlan területen volt a kevesebb (19. táblázat), a különbség a 

műtrágyázatlan és műtrágyázott gyepek hektáronkénti zöldtermés és 

szárazanyag termés hozamában szignifikáns. 

Sarjúnövedékek esetén egy hektár műtrágyázott területen előállított 

zöldtermés mennyiségét műtrágyázatlan körülmények között 1,53 hektáron; 

a szárazanyag termés mennyiségét 1,27 hektáron; a nyersfehérje termés 

mennyiségét 1,42 hektáron, emészthető energia mennyiségét pedig 1,3 

hektáron tudtuk megtermelni.  

A különbség a kezelések hektáronkénti hozama között nagyobb, mint az 

anyanövedékben volt. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy az ökológiai 

viszonyok az anyanövedék fejlődésének időszakában kedvezőbbek, ezáltal a 

műtrágya hatása kevésbé jelentős tényező. 
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19. táblázat: Sarjú növedékek termésátlaga 1999 (Kaposvár) 

mintavétel 
időpontja kezelés n zöld termés 

kg/ha 
szárazanyag 
termés kg/ha 

nyersfehérje 
termés kg/ha DE (MJ / ha) 

S1 kontroll 40 7335 a 1512 a 256 a 14220 a 

S1 műtrágyázott 40 10360 b 1848 b 329 b 17658 b 

S2 kontroll 40 3720 a 950 a 166 a 9211 a 

S2 műtrágyázott 30 7673 b 1932 b 365 b 19090 b 

S3 kontroll 10 4040 1248 a 210 12106 a 

S3 műtrágyázott 20 5060 919 b 202 9282 b 

Átlag kontroll 90 5032 a 1237 a 211 a 11845 a 

 műtrágyázott 90 7698 b 1566 b 299 b 15343 b 

 műtrágyázott/ 
kontroll  1,53 1,27 1,42 1,30 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

 

5.3.1.5. A gyep táplálóanyag tartalmának és termőképességének vizsgálati 

eredményei valamennyi növedék átlagában 1999-ben 

A szárazanyag tartalom egyértelműen növekszik a fű öregedésével együtt a 

műtrágyázatlan és a műtrágyázott területről származó gyepben egyaránt  

(20. táblázat). 

A nyersrost/nyersfehérje arány az anyanövedékben közelítette meg 

leginkább az optimális 2:1 arányt. 

Kísérletünkben a műtrágyázatlan és műtrágyázott területek 

gyepnövedékeiben a gyep fejlettségi állapotából következő 

táplálóanyagtartalmi változások több ponton nem egyeznek a 

szakirodalomból megismert tendenciákkal.  

Vizsgálatainkban az anya- és az azt követő sarjúnövedékek között nem 

követhető nyomon a szakirodalom alapján várt (Holmes, 1989) nyersfehérje 

tartalom csökkenése, a nyersrost tartalom növekedése, és az ásványianyag 
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(hamu) tartalom csökkenése. Ugyanakkor Kádár (2006b) vizsgálatának 

eredményei több hasonlóságot mutatnak eredményeinkkel: kísérletében a 

sarjúszéna átlagosan 50-70%- kal gazdagabb volt nyersfehérjében és 

nyershamuban, nyerszsír készlete pedig az anyaszénában mértnek a 

háromszorosát tette ki. A nyersrost/nyersfehérje aránya vizsgálatában a 

sarjúban átlagosan 1,9, míg a gyenge minőségű anyaszénában 4,2 volt.  

 

20. táblázat: Anya, és sarjú növedékek weende-i analízise 1999 (Kaposvár) 

Növedékek kezelés n 
száraz- 
anyag 

% 

nyers- 
fehérje

% 

nyers- 
zsír 
% 

nyers- 
rost 
% 

nyers- 
hamu 

% 

N-mentes 
kivonható 

anyag 
% 

nyersrost / 
nyers-
fehérje 

DE 
(ló) 

MJ/kg 

    a szárazanyag százalékában   

A kontroll 10 15,3 16,4 3,2 a 27,1 9,3 44,1 1,65 9,6 

A műtrágyázott 10 15,2 17,4 2,4 b 26,6 8,5 45,2 1,53 9,7 

S1 kontroll 20 20,7 17,1 2,6 28,1 9,8 42,4 1,64 9,4 

S1 műtrágyázott 20 18,5 18,2 2,8 26,7 10,1 42,3 1,47 9,6 

S2 kontroll 20 24,7 18,5 2,9 25,0 9,9 a 43,7 1,35 9,8 

S2 műtrágyázott 15 24,0 20,0 2,7 24,9 9,1 b 43,3 1,25 9,9 

S3 kontroll 5 35,1 a 16,5 a 2,8 22,2 12,0 46,8 a 1,35 9,7 a 

S3 műtrágyázott 10 18,7 b 21,9 b 2,9 23,8 10,0 41,6 b 1,09 10,1 b 

Átlag kontroll 55 24,0 a 17,1 a 2,9 25,6 10,3 a 44,3 1,50 9,6 a 

 műtrágyázott 55 19,1 b 19,4 b 2,7 25,5 9,4 b 43,1 1,33 9,8 b 

 műtrágyázott / 
kontroll  0,80 1,13 0,94 1,00 0,92 0,97 0,89 1,02 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

1999-ben a műtrágyázott és műtrágyázatlan gyep valamennyi növedékének 

táplálóanyagtartalmi eredményeit összevonva, és összehasonlítva  

(20. táblázat) a kezelések között szignifikáns volt a különbség szárazanyag, 

nyersfehérje, nyershamu, és emészthető energia tekintetében, a nyerszsír, 

nyersrost, és nitrogénmentes kivonható anyag tartalom esetén szignifikáns 

különbség nem volt kimutatható. 
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A Leven- teszt eredményéből azt is leolvashatjuk (melléklet-1. táblázat), 

hogy táplálóanyag tartalom tekintetében a kezelések varianciája 

homogénnek tekinthető, mert a kapott P értékek (sig.: 0,092-0,92) 

nagyobbak, mint 0,05. 

A gyepnövedékek zöldtömegének aránya műtrágyázatlan területen 

50:25:12:13, míg a műtrágyázott gyepeknél 45:25:18:12 volt. Ez 

alátámasztja azt a megállapítást, hogy gyepeink éves termésük 35-65%- át 

tavaszi növedékben adják (Nagy, 1980; Vinczeffy, 1985). A további 

növedékek aránya mérsékelten eltér a Vinczeffy (1993) által közöltektől. 

1999- ben az összes növedék (21. táblázat) figyelembevételével 

megállapítható, hogy egy hektár műtrágyázott területen előállított zöldtermés 

mennyiségét műtrágyázatlan körülmények között 1,38 hektáron; a 

szárazanyag termés mennyiségét 1,26 hektáron; a nyersfehérje termés 

mennyiségét 1,35 hektáron; az emészthető energia mennyiségét pedig 1,28 

hektáron tudtuk megtermelni.  

Hektáronkénti hozam tekintetében a kezelések között szignifikáns 

különbséget mutatott a zöldsúlyban, szárazanyagban, nyersfehérjében és 

emészthető energiában megadott termésmennyiség. 
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21. táblázat: Anya, és sarjú növedékek termésátlaga 1999 (Kaposvár) 

növedék kezelés n zöld termés 
kg/ha 

szárazanyag 
termés kg/ha 

nyersfehérje 
termés kg/ha DE (MJ / ha) 

A kontroll 20 15422 a 2345 374 a 22278 a 

A műtrágyázott 20 18904 b 2929 458 b 27957 b 

S1 kontroll 40 7335 a 1512 a 256 a 14220 a 

S1 műtrágyázott 40 10360 b 1848 b 329 b 17658 b 

S2 kontroll 40 3720 a 950 a 166 a 9211 a 

S2 műtrágyázott 30 7673 b 1932 b 365 b 19090 b 

S3 kontroll 10 4040 1248 a 210 12106 a 

S3 műtrágyázott 20 5060 919 b 202 9282 b 

 kontroll 110 7629 a 1514 a 252 a 14454 a 

Átlag műtrágyázott 110 10499 b 1907 b 339 b 18497 b 

 műtrágyázott/ 
kontroll  1,38 1,26 1,35 1,28 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

5.4. A gyep termésének értékelése az előállított állati termék – mint a 

gyep végterméke – alapján 1999- ben 

A húslóállomány és szaporulata a tavaszi ellés és az őszi mérlegelés között 

eltelt mintegy hat hónap alatt jól fejlődött.  

A kielégítő gyarapodás feltétele a megfelelő mennyiségű és minőségű 

táplálóanyag biztosítása. Az 1999- es évben a kedvező időjárásnak 

köszönhetően mind a műtrágyázott, mind a műtrágyázatlan területen termett 

gyep kielégítette a lovak biológiai igényeit (22. táblázat). Irodalmi adatok 

alapján a ló 100 kg élősúlyra eső átlagos szárazanyag-felvétele 2 kg (Fekete, 

1998). 8-10 MJ DE / takarmány szárazanyag tartalmú legelő már megfelelő 

számára (Mihók, 1993). 
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22. táblázat: Egy egyedre jutó szárazanyag és emészthetőenergia termés 
mennyisége naponta 1999- ben (Kaposvár) 

kezelés 
szárazanya

g termés 
kg/ha 

DE 
MJ/kg 

legeltetett 
napok 
száma 

Tábla 
nagysága 

(Ha) 

összes 
szárazanyag

(kg) 

összes 
DE 

(MJ) 

kancák 
száma 
(db) 

összes 
szárazanyag / 

nap / lovak 
száma (kg) 

DE / nap / 
lovak 
száma 
(MJ) 

kontroll 1514 9,6 168 26,4 10653 101181 26,0 23,6 224,4 

műtrágyázott 1907 9,8 168 14,6 9649 94017 20,0 30,6 300 
műtrágyázott/ 

kontroll 1,26 1,02 1,0 0,6 0,91 0,93 - 1,30 1,34 

 

Csikók esetén az 1000 g- ot meghaladó napi élősúlygyarapodás, illetve az 

1400 g- ot meghaladó élősúly termelés megegyezik a más kutatók által (Dér 

és mtsai 1992, Gulyás 1996a) közölt eredményekkel. 

A 23. táblázatban látható, hogy a műtrágyázatlan gyepen tartott csikók 

testsúly gyarapodása (1085 g/nap) egyértelműen kevesebb volt, mint a 

műtrágyázotton (1184 g/nap) legeltetetteké. 

A kancák testsúlya kis mértékben (átlagosan 21- 26 kg) csökkent, ami 

összefüggésben van jó tejtermelő, és csikónevelő képességükkel. 

Az egy hektár területre vetített évi csikó élősúly változás vonatkozásában a 

műtrágyázott gyepen tartott állatok (271 kg/ha) eredményei meghaladták a 

műtrágyázatlanon tartott csikókét (169 kg/ha), a különbség (P≤0,05) 

szignifikáns.  

Értelemszerűen az 1 hektár területre vetített, éves szinten számított kanca 

élősúly változással korrigált csikó élősúly gyarapodás is kedvezőbb volt a 

műtrágyázott területen tartott állatoknál (243 kg/ha), mint a műtrágyázatlan 

gyepen legelőknél (143 kg/ha) . 

A műtrágyázatlan területen termett gyeptakarmány kedvezőtlenebb 

táplálóanyag tartalmi értéke tehát érezteti hatását mind az egy 

takarmányozási napra jutó csikó súlygyarapodásban, mind pedig az egy 

hektár területen előállított állati termék (lóhús) mennyiségében is. 
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Összességében a csikók és kancák élősúly termelését, ill. változását 

vizsgálva megállapítható, hogy 1 hektár műtrágyázott terület 

lóhústermeléséhez 1,7 hektár műtrágyázatlan terület lenne szükséges. 

 

23. táblázat: Csikók növekedése, és kancák élősúly változása (Kaposvár, 
1999) 

1999 műtrágyázott Műtrágyázatlan 

csikó élősúly gyarapodás a 
legeltetési idényben kg/csikó 233 (n=17) 224 (n=20) 

testtömeg-gyarapodás csikóknál 
g/nap (születési súly nélkül) 1184 1085 

Élősúly termelés csikóknál g/nap 
(születési súllyal) 1509 1417 

kanca élősúly változás a legeltetési 
idényben kg/kanca -21 (n=20) -26 (N=26) 

   
csikó élősúly változás a legeltetési 

idényben kg/ha 271 b 169 a 

kanca élősúly változás a legeltetési 
idényben kg/ha -28 -26 

kanca és csikó élősúly változás a 
legeltetési idényben kg/ha 243 b 143a 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

5.5. A gyep termőképességének vizsgálati eredményei 2000-ben 

A kizárólag legelőfűre alapozott takarmányozás április 26-tól július végéig 

volt lehetséges; ezután- mivel a gyep növekedése gyakorlatilag leállt – a 

kísérleti, és kontroll állományok takarmányozását rétiszénával oldottuk 

meg. A nyári aszályt követően szeptember közepétől október végéig újra 

legeltettünk. A gyeptermés értékelhető időszakában a mintavételeket a  

9. táblázatban (Anyag és módszer c. fejezet) ismertetett időpontokban 

végeztük. 
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5.5.1. Műtrágyázott és műtrágyázatlan gyepek termőképessége, és 

termésének táplálóértéke 

5.5.1.1. Az anyanövedékek táplálóanyag tartalma 2000- ben 

Az anyanövedék fejlődése során a kísérleti, és kontroll területről három 

alkalommal vettünk mintát, amely mintákból meghatároztuk a gyep 

táplálóértékét (24. táblázat).  

A műtrágyázatlan anyanövedék szárazanyag tartalma április 26 és június 10 

között jelentősen megnőtt, 20,1 %-ról 41,7 %-ra.  

A nyersfehérje tartalom a szakirodalomból ismert tendenciáknak 

megfelelően csökkent (Kota – Vinczeffy, 1992); a három mintavétel idején 

175 g/kg szárazanyag, 153 g/kg szárazanyag illetve 96 g/kg szárazanyag 

volt.  

A nyersrost tartalom jelentősen megnőtt, 205 g/kg szárazanyagról  

(2. mintavétel 273 g/kg sza) 328 g/kg szárazanyagra. 

A nyerszsír mennyisége 35 – 32 - 27 g/kg szárazanyag között változott.  

Nyershamu tartalom tekintetében jelentős csökkenés történt: 97 → 66 g/kg 

szárazanyag; míg a nitrogénmentes kivonható anyag tartalom kezdeti 

csökkenés után újra megnőtt. 

Az emészthető energia 10,2 MJ- ról 8,9 MJ- ra csökkent, az anyanövedék 

átlagában 9,5 MJ/ szárazanyag kg volt. 

A műtrágyázott anyanövedék szárazanyag tartalmában a három mintavétel 

idején szintén növekedés történt 21,5 %- ról 31,7 % - ra.  

A nyersfehérje tartalom csökkent, 202 g/kg szárazanyag- ról 150 g/kg 

szárazanyagon át 143 g/kg szárazanyagra. 

A nyersrost tartalom megnőtt, 22,0 g/kg sza- ról 27,5 g/kg sza- ra. 

A nyerszsír mennyisége 3,5 – 3,0 – 2,8 % /szárazanyag között változott.  
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Az ásványianyag ellátottságot mutató nyershamu tartalom 89 g/kg 

szárazanyag- ról 78 g/kg szárazanyagra csökkent, az anyanövedékben mért 

átlagos értéke 82 g/kg szárazanyag. 

A nitrogénmentes kivonható anyag tartalom az idő előrehaladtával megnőtt.  

Az emészthető energia 10,3 MJ- ról 9,5 MJ- ra csökkent, a műtrágyázott 

anyanövedék átlagában 9,8 MJ/ szárazanyag kg volt. 

 

24. táblázat: Anyanövedék weende-i analízise 2000 (Kaposvár) 

Minta-
vétel táblajel kezelés n 

száraz- 
anyag 

% 

nyers- 
fehérje

% 

nyers- 
zsír 
% 

nyers- 
rost 
% 

nyers- 
hamu 

% 

N- mentes 
kiv. anyag 

% 

ny.rost / 
nyers-
fehérje 

DE 
(ló) 

MJ/kg 
sza 

     a szárazanyag százalékában   

4. 26. D1/Ia kontroll 5 20,1 17,5 a 3,5 20,5 9,7 a 48,8 a 1,17 10,2 

4. 26. D1/IIa műtrágyázott 5 21,5 20,2 b 3,5 22,0 8,9 b 45,4 b 1,09 10,3 

5. 20. D1/Ib kontroll 5 28,0 15,3 3,2 27,3 9,2 44,9 1,78 9,4 a 

5. 20. D1/IIb; D2/IId műtrágyázott 5 28,2 15,0 3,0 26,8 7,8 47,4 1,79 9,6 b 

6. 10. D1/Ic kontroll 5 41,7 a 9,6 a 2,7 32,8 a 6,6 48,3 3,42 8,9 a 

6. 10. D1/IIc műtrágyázott 5 31,7 b 14,3 b 2,8 27,5 b 7,8 47,6 1,92 9,5 b 

  kontroll 15 29,9 14,1 a 3,1 26,9 8,5 47,3 2,12 9,5 

Átlag  műtrágyázott 15 27,1 16,5 b 3,1 25,4 8,2 46,8 1,60 9,8 

  műtrágyázott 
/ kontroll  0,91 1,17 0,99 0,95 0,96 0,99 0,75 1,03 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

A 2000. évi kémiai analízisek eredményeit értékelve megállapítható, hogy 

szárazanyag tekintetében a fejlődés időszakának első kétharmadában a 

műtrágyázott gyepterületen termelt gyep szárazanyag tartalma kis 

mértékben több volt a kontroll területen termettnél, ami a műtrágya 

(különösen a nitrogén műtrágya) fejlődést gyorsító hatásával magyarázható. 

A szárbaszökés, és virágzás időszakában a műtrágyázatlan területen termett 

gyeptakarmány szárazanyag tartalma több volt, mint a műtrágyázott 
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területen termett fűé, ezt a nem műtrágyázott terület növényállományának 

gyorsabb öregedése okozta.  

A nyerfehérje tartalom összességében a műtrágyázott területen termett 

gyeptakarmányban volt több, a különbség statisztikailag igazolható (a 

második mintavétel esetén a műtrágyázatlan gyep nyersfehérje tartalma volt 

magasabb, de a különbség nem szignifikáns). A nitrogén- műtrágya 

növekedést, és fejlődést gyorsító hatását jelzi az is, hogy az azonos 

időpontokban vett mintákban az energiatartalom minden esetben a 

műtrágyázott területen termett gyepben volt több.  

A nyersrost tartalom az első mintavételkor a műtrágyázott gyepmintákban, 

míg a továbbiakban a műtrágyázatlan mintákban volt a több, az 1999- es 

eredmények ismertetésekor leírt okok miatt (2. ábra). 

Az anyanövedékben a műtrágyázatlan és műtrágyázott gyep nyerszsír 

tartalma a három mintavétel átlagát tekintve azonos. 

Emészthető energia vonatkozásában a műtrágyázott gyep nagyobb energia 

tartalma valamennyi mintavételnél nyomonkövethető, azonban az 

anyanövedék átlagában statisztikailag nem igazolható. 
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Kontroll nyersfehérje Műtrágyázott nyersfehérje Kontroll nyersrost Műtrágyázott nyersrost

175

96

143

275

202

150

220

268

328

153

205

273

70

120

170

220

270

320

1 2 3

g 
/ k

g

04.26. 05.20. 06.10.

2. ábra: Anyanövedék nyersfehérje, és nyersrost tartalmának (g / kg) 
változása a mintavételek különböző időszakaiban 2000 (Kaposvár) 

 

5.5.1.2. Az anyanövedékek termésmennyisége 2000-ben 

Amint az a 25. táblázatban látható, az anyanövedék fejlődése alatt a 

mintavételek összességében a műtrágyázatlan terület hektáronkénti 

zöldtermése, szárazanyag-termése, nyersfehérje termése, és energia termése 

alatta maradt a műtrágyázott területen termett gyep hozamainak, azonban a 

különbség a kezelések között jelen esetben statisztikailag nem igazolható. 

2000-ben az anyanövedék termésmennyisége messze elmaradt az azonos 

területeken 1999-ben mértektől, ami elsősorban a csapadékhiánnyal 

magyarázható. Ez az aszályos évet jellemző hozamdepresszió megjelenik 

Csízi (2002) közleményében is.  
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25. táblázat: Anyanövedék termésátlaga 2000- ben (Kaposvár) 

mintavétel 
időpontja táblajel kezelés n zöldtermés 

kg/ha 

szárazanyag 
termés 
kg/ha 

nyersfehérje 
termés 
kg/ha 

DE (MJ / ha) 

4. 26. D1/Ia kontroll 10 8140 1642 288 16828 

4. 26. D1/IIa műtrágyázott 10 8060 1745 348 18002 

5. 20. D1/Id kontroll 10 11240 3137 481 29555 

5. 20. D1/IIb; 
D2/IId műtrágyázott 10 11511 3005 446 28855 

6. 10. D1/Ic kontroll 10 4060 a 1703 160 a 15203 

6. 10. D1/Ic műtrágyázott 10 5780 b 1833 265 b 17331 

Átlag  kontroll 30 7813 2161 310 20464 

  műtrágyázott 30 8450 2194 353 21412 

  műtrágyázott/ 
kontroll  1,08 1,02 1,14 1,05 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

Anyanövedékben 2000- ben egy hektár műtrágyázott területen előállított 

zöldtermés mennyiségét műtrágyázatlan körülmények között 1,08 hektáron; 

a szárazanyag termés mennyiségét 1,02 hektáron; a nyersfehérje termés 

mennyiségét 1,14 hektáron, emészthető energia mennyiségét pedig 1,05 

hektáron tudtuk megtermelni. 

 

5.5.1.3. A sarjúnövedékek táplálóanyag tartalma 2000- ben 

2000-ben a csapadékhiány hatására a sarjúnövedékek fejlődése nyár derekán 

leállt. Így az első sarjúnövedékből három alkalommal sikerült mintát 

vennünk, a második sarjúnövedékből (ősszel) pedig két alkalommal  

(26. táblázat). Harmadik sarjúnövedék (mely az időrendet tekintve második 

sarjúnövedék lett volna) az aszály miatt ebben az évben nem termett.  
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Az első sarjúnövedéket vizsgálva szembetűnő annak magas szárazanyag 

tartalma, különös tekintettel a műtrágyázatlan gyepre.  

Ugyanakkor tapasztaltuk Szűcsné (1993) megállapítását is, mely szerint a 

kényszerérett fű szárazanyag tartalom növekedése mellett annak 

táplálóanyag tartalma csökkent. 

 

26. táblázat: Sarjú növedékek weende-i analízise 2000 (Kaposvár) 

Növedékek Kezelés n 
száraz- 
anyag 

% 

nyers- 
fehérje 

% 

nyers- 
zsír 
% 

nyers- 
rost 
% 

nyers- 
hamu 

% 

N-mentes 
kivonható 

anyag 
% 

nyers rost / 
nyers 

fehérje 

DE 
(ló) 

MJ/kg 

    a szárazanyag százalékában   

S1 Kontroll 15 41,0 a 12,0 a 3,6 29,1 a 7,4 a 47,9 a 2,43 9,3 a 

S1 Műtrágyázott 15 31,6 b 17,5 b 3,5 26,7 b 8,6 b 43,7 b 1,53 9,7 b 

S2 Kontroll 10 20,2 17,9 a 4,0 23,9 a 9,4 a 44,8 a 1,34 10,0 a 

S2 Műtrágyázott 10 18,2 22,2 b 4,3 21,2 b 10,9 b 41,7 b 0,95 10,4 b 

 Kontroll 25 30,6 a 15,0 a 3,8 26,5 a 8,4 a 46,4 a 1,88 9,7 a 

Átlag Műtrágyázott 25 24,9 b 19,9 b 3,9 24,0 b 9,8 b 42,7 b 1,24 10,1 b 

 Műtrágyázott 
/ kontroll  0,81 1,33 1,03 0,90 1,16 0,92 0,66 1,04 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

Az első sarjúnövedékek táplálóanyag tartalmát vizsgálva megállapítható, 

hogy a műtrágyázatlan területen termett gyeptakarmány szárazanyag 

tartalma megközelítőleg 30%-kal több mint a műtrágyázott területen termett 

fűének.  

Mindkét sarjúnövedéket együttesen vizsgálva is magasabb a kontroll gyep 

szárazanyag- tartalma, azonban a különbség kisebb a kezelések között, mint 

az első sarjú növedékben. A szárazanyagtartalom a csapadékhiány ellenére 

sem érte el egyetlen esetben sem a Nagy és Pető (2001) által nyáron, ill. 

ősszel többször mért 50% fölötti eredményt. 
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Nyersfehérje tartalom tekintetében a műtrágyázott gyep (199 g/ kg 

szárazanyag) eredményei magasabbak, mint a nem műtrágyázott (150 g/ kg 

szárazanyag) gyepé. 

A nyersrost tartalom vonatkozásában a nem műtrágyázott gyep nyersrost 

tartalma (265 g/ kg szárazanyag) több volt, mint a műtrágyázotté (240 g/ kg 

szárazanyag). A 2:1 nyersrost/nyersfehérje arányt az első sarjú 

műtrágyázatlan mintája meghaladta, a második sarjúban nem érte el, 

azonban ahogyan ezt korábban is tapasztaltuk a műtrágyázatlan gyepek 

ebből a szempontból megfelelőbbek voltak. 

Nyerszsír tartalom tekintetében a két sarjúnövedék átlagában a kontroll és a 

műtrágyázott gyepek közel azonos (38 / 39 g/ kg szárazanyag) mennyiséget 

tartalmaztak. 

Az emészthető energia vonatkozásában minden esetben a műtrágyázott 

területen termett gyep energiatartalma volt a több a műtrágyázatlanokénál.  

Összességében, 2000- ben valamennyi sarjúnövedéket és mintavételt 

figyelembe véve, a kezelések között szignifikáns volt a különbség (P ≤ 0,05) 

szárazanyag tartalomban, nyersfehérje tartalomban, nyersrost tartalomban, 

nyershamu tartalomban, nitrogénmentes kivonható anyag tartalomban, és 

emészthető energia tartalomban (a nyerszsírtartalom kivételével valamennyi 

esetben). 

 

5.5.1.4. A sarjúnövedékek termésmennyisége 2000- ben 

Szabó szerint (1973) 350 mm- nél kevesebb csapadék a vegetációs 

időszakban a gyep hozamában már depressziót okoz, amely állítás 

vizsgálatunkban egyértelműen igazolódott.   

Az első, és második sarjúnövedék zöldtermése, szárazanyag-termése, és 

nyersfehérje- termése minden esetben a műtrágyázott területen volt a több 
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(27. táblázat), szárazanyag hozam esetén azonban a különbség a kezelések 

között nem szignifikáns. 

 

27. táblázat: sarjú növedékek termésátlaga 2000- ben (Kaposvár) 

növedék kezelés n zöldtermés 
kg/ha 

szárazanyag 
termés kg/ha 

nyersfehérje termés 
kg/ha 

DE 
(MJ / ha) 

S1 kontroll 30 2003 a 827 98 a 7715 

S1 műtrágyázott 30 2533 b 788 140 b 7692 

S2 kontroll 20 2200 a 462 a 78 a 4550 

S2 műtrágyázott 20 3455 b 695 b 152 b 7183 

Átlag kontroll 50 2102 a 644 88 a 6133 

 műtrágyázott 50 2994 b 742 146 b 7438 

 műtrágyázott/ 
kontroll  1,42 1,15 1,66 1,2 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

Sarjúnövedékek esetén 2000-ben egy hektár műtrágyázott területen 

előállított zöldtermés mennyiségét műtrágyázatlan körülmények között 1,42 

hektáron; a szárazanyag-termés mennyiségét 1,15 hektáron; a nyersfehérje 

termés mennyiségét 1,66 hektáron, emészthető energia mennyiségét pedig 

1,2 hektáron tudtuk megtermelni, amely a kezelések között nagyobb 

különbséget mutat, mint az anyanövedékben. Ez elsősorban azzal 

magyarázható, hogy a sarjúnövedékek fejlődésének időszakában a kevés 

csapadék következtében a műtrágya hatása jelentősebb tényezővé vált. Ezt 

támasztja alá az a tény is, hogy a hektáronkénti műtrágyázott/kontroll 

termés arány nyersfehérjében kifejezve 1,7 amely arány a kezelések közötti 

eddigi legnagyobb különbséget mutatja. 
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5.5.1.5. A gyep táplálóanyag tartalmának és termőképességének vizsgálati 

eredményei valamennyi növedék átlagában 2000- ben 

A 2000. évi gyeptermés táplálóanyag tartalmi vizsgálatainak eredményeit a 

28. táblázaton mutatom be. 

 

28. táblázat: Anya, és sarjú növedékek weende-i analízise 2000 (Kaposvár) 

Növedékek kezelés n 
száraz- 
anyag 

% 

nyers- 
fehérje 

% 

nyers- 
zsír 
% 

nyers- 
rost 
% 

nyers- 
hamu 

% 

N-mentes 
kivonható 

anyag 
% 

nyers rost / 
nyers 

fehérje 

DE 
(ló) 

MJ/kg 
sza 

    a szárazanyag százalékában   

A kontroll 15 29,9 14,1 a 3,1 26,9 8,5 47,3 1,91 9,5 

A műtrágyázott 15 27,1 16,5 b 3,1 25,4 8,2 46,8 1,54 9,8 

S1 kontroll 15 41,0 a 12,0 a 3,6 29,1 a 7,4 a 47,9 a 2,43 9,3 a 

S1 műtrágyázott 15 31,6 b 17,5 b 3,5 26,7 b 8,6 b 43,7 b 1,53 9,7 b 

S2 kontroll 10 20,2 17,9 a 4,0 23,9 a 9,4 a 44,8 a 1,34 10,0 a 

S2 műtrágyázott 10 18,2 22,2 b 4,3 21,2 b 10,9 b 41,7 b 0,95 10,4 b 

Átlag kontroll 40 30,4 a 14,7 a 3,6 26,6 a 8,4 a 46,7 a 1,89 9,6 a 

 műtrágyázott 40 25,6 b 18,7 b 3,6 24,4 b 9,2 b 44,1 b 1,34 10,0 b 

 műtrágyázott / 
kontroll  0,84 1,28 1,02 0,92 1,09 0,94 0,71 1,04 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

A szárazanyag tartalom növekszik a fű öregedésével együtt a 

műtrágyázatlan és a műtrágyázott területről származó gyepben egyaránt. 

Azonban az aszályt követő őszi növedékben a szárazanyag tartalom 

kevesebb volt, mint az anyanövedékben. Ugyanakkor az őszi sarjú 

táplálóanyag tartalmát és energiatartalmát tekintve jobb minőségű volt, mint 

az anyanövedék. Ennek oka az őszi sarjúnövedék fejlődése alatti kedvező 

időjárásban, és a sarjú levélzetben gazdagabb voltában keresendő. 

Vizsgálatainkban az anyanövedékhez képest a sarjúnövedékekben 2000-ben 

sem volt nyomon követhető a szakirodalom alapján várt (Holmes, 1989) 
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nyersfehérje tartalom csökkenése, a nyersrost tartalom növekedése, és az 

ásványianyag (hamu) tartalom csökkenése. 

A nyersfehérje tartalom műtrágyázatlan gyepben a fű növekedésének 

leállásáig csökkent, a műtrágyázotté növekedett. A műtrágyázott gyep 

nyersfehérje tartalma minden esetben meghaladta a műtrágyázatlanét 

(műtrágyázatlan: 14,7 %, műtrágyázott: 18,7 % nyersfehérje), a különbség 

növedékenként, és az évi összes növedék átlagában  is szignifikáns. 

A nyersrost tartalom az első két növedékben a műtrágyázatlan és a 

műtrágyázott gyepeken egyaránt növekedett. 

A nyersrost/nyersfehérje arány a kontroll anyanövedékben közelítette meg 

leginkább az optimális 2:1 arányt, a kontroll gyep első sarjúnövedékében 

pedig jelentősen meghaladta azt. 

A nyerszsír tartalom a gyep öregedésével együtt folyamatosan növekedett, 

átlagosan 36 g/ kg szárazanyag volt, ez jelentősen meghaladja a Nagy 

(1991) által ismertetett szintet. 

A nyershamu tartalom sem mennyiségében, sem a változása irányában nem 

mutatott egységes képet. 

A nitrogénmentes kivonható anyag tartalom minden esetben a 

műtrágyázatlan gyepen volt több. 

A műtrágyázott és műtrágyázatlan gyep táplálóanyagtartalmi eredményeit 

összehasonlítva a kezelések között szignifikáns volt a különbség 

szárazanyag tartalom, nyersfehérje tartalom, nyersrost tartalom, nyershamu 

tartalom, nitrogénmentes kivonható anyag tartalom esetén, és emészthető 

energiában; a nyerszsír tartalmak között szignifikáns különbség nem volt 

kimutatható, ami az átlagok statisztikailag nem igazolható, csupán véletlen 

hatásokból adódó eltérésre utal. 

A 29. táblázatban látható, hogy a gyepnövedékek zöldtömegének aránya 

műtrágyázatlan területen 65:17:18, míg a műtrágyázott gyepeknél 58:18:24 
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volt. Ez alátámasztja azt a megállapítást, hogy gyepeink három növedék 

esetén éves termésük 70%- át a tavaszi növedékben adják (Bánszki, 1993). 

A további növedékek aránya eltér a szakirodalomban közöltektől (Vinczeffy 

1993, Bánszki 1993), ugyanis jelen esetben a negyedik növedék (harmadik 

sarjúnövedék) képződésének elmaradása elsősorban a csapadékhiány 

következménye, és nem az extenzvitás miatt alakultak a termésarányok a 

bemutatottnak megfelelően.  

 

29. táblázat: Anya, és sarjú növedékek termésátlaga 2000 (Kaposvár) 

növedék kezelés n zöld termés 
kg/ha 

szárazanyag 
termés 
kg/ha 

nyersfehérje 
termés 
kg/ha 

DE 
(MJ / ha) 

A kontroll 30 7813 2161 310 20464 

A műtrágyázott 30 8450 2194 353 21412 

S1 kontroll 30 2003 a 827 98 a 7715 

S1 műtrágyázott 30 2533 b 788 140 b 7692 

S2 kontroll 20 2200 a 462 a 78 a 4550 a 

S2 műtrágyázott 20 3455 b 695 b 152 b 7183 b 

Átlag kontroll 80 4006 1150 162 a 10910 

 műtrágyázott 80 4813 1226 215 b 12095 

 műtrágyázott/ 
kontroll  1,20 1,07 1,33 1,1 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

Hektáronkénti hozam tekintetében a kezelések között jelentős különbséget 

mutatott a zöldsúlyban és nyersfehérjében megadott termésmennyiség, míg 

szárazanyagban és emészthető energiában kifejezve kisebb volt a különbség.  

2000- ben az összes növedék (28-29. táblázat) figyelembevételével 

megállapítható, hogy egy hektár műtrágyázott területen előállított 

zöldtermés mennyiségét műtrágyázatlan körülmények között 1,2 hektáron; a 

szárazanyag-termés mennyiségét 1,07 hektáron; a nyersfehérje termés 
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mennyiségét 1,33 hektáron; emészthető energia hozamát pedig 1,1 hektáron 

tudtuk megtermelni.  

Az összes növedék hektáronkénti termésmennyiségét figyelembe véve a 

kezelések között statisztikailag igazolható különbség csak a nyersfehérje 

hozam esetén volt. 

 

5.6. A gyep termésének értékelése az előállított állati termék – mint a 

gyep végterméke – alapján 2000- ben 

A kedvezőtlen, csapadékhiányos időjárás következtében kizárólag 

legelőfűre alapozott takarmányozás április végétől július végéig volt 

lehetséges. Ezután mivel a gyep növekedése gyakorlatilag leállt, a legelők 

„kisültek” a kísérleti, és kontroll állományok takarmányozását rétiszénával 

oldottuk meg, melyet ad libitum etettük.  

A rétiszéna táplálóanyag tartalmát megmértük, az eredmények a  

30. táblázaton láthatók.  

 

30. táblázat: Rétiszéna táplálóanyag tartalma (Kaposvár, 2000) 

minta 
eredeti 

szárazanyag 
% 

nyersfehérje
% 

nyerszsír
% 

nyersrost
% 

nyershamu
% 

N-mentes 
kivonható 

anyag 
% 

DE 
(ló) 

MJ/kg sza 

  a szárazanyag százalékában  

réti 
széna 90,8 10,6 0,9 43,4 7,9 37,2 8,5 

 

A nyári aszályt követően szeptember közepétől október végéig újra 

legeltettünk. A tavaszi és az őszi, legeltetésre alkalmas gyep 

terméseredményei alapján az egy-egyedre naponként jutó táplálóanyag 

mennyiségét a 31. táblázatban mutatom be. 

 

101 



 

31. táblázat: Egy egyedre jutó szárazanyag és emészthető energia 
mennyisége naponta, a legelőről 2000- ben (Kaposvár) 

Kezelés 

száraz-
anyag 
termés 
kg/ha 

DE 
MJ/kg 

legeltetett 
napok 
száma 

Tábla 
nagysága 

(ha) 

összes 
szárazanyag

(kg) 

összes 
DE 

(MJ) 

kancák 
száma 
(db) 

összes 
szárazanyag / 

nap / lovak 
száma (kg) 

DE / 
nap / 
lovak 
száma 
(MJ) 

kontroll 1150 9,6 121 26,4 6606 62582 22 19,8 187 

műtrágyázott 1226 10,0 120 14,6 4771 47155 20 20,3 199 

műtrágyázott/ 
kontroll 1,07 1,04     - 1,03 1,06 

 

 

A műtrágyázatlan gyepen tartott csikók testsúly-gyarapodása (1026 g/nap) 

kisebb volt, mint a műtrágyázotton (1056 g/nap) legeltetetteké. Az élősúly 

gyarapodási adatok (32. táblázat) a gyep hozamdepressziójától függetlenül 

megfelelnek az irodalomból megismert értékeknek, mert a rétiszéna etetése 

valószínűleg nem okozott visszaesést a kancák tejtermelésében, illetve az 

állatok táplálóanyag ellátásában.  

A kancák testsúlya átlagosan a műtrágyázott legelőn 28 kg- mal, a kontroll 

legelőn 33 kg- mal csökkent.  

Az egy hektár területre vetített csikó élősúly változás vonatkozásában a 

műtrágyázott gyepen tartott állatok (218 kg/ha) eredményei meghaladták a 

műtrágyázatlanon tartott csikókét (132 kg/ha), a különbség szignifikáns 

(P≤0,05). Az 1 hektár területre vetített kanca élősúlyváltozással korrigált 

csikó élősúly gyarapodás is kedvezőbb volt a műtrágyázott területen tartott 

állatoknál (180 kg/ha), mint a műtrágyázatlan gyepen legelőknél  

(105 kg/ha). 
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32. táblázat: Csikók növekedése, és kancák élősúly változása (Kaposvár, 
2000) 

2000 műtrágyázott műtrágyázatlan 
csikó élősúly gyarapodás a 

legeltetési idényben kg/csikó 212 (n=15) 204 (n=17) 
testömeg- gyarapodés csikóknál 

g/nap (születési súly nélkül) 1056 1026 
élősúly termelés csikóknál g/nap 

(születési súllyal) 1379 1352 
kanca élősúly változás a legeltetési 

idényben kg/kanca -28 (n=20) -33 (N=22) 
   

csikó élősúly változás a legeltetési 
idényben kg/ha 218 b 132 a 

kanca élősúly változás a legeltetési 
idényben kg/ha -38 -27 

kanca és csikó élősúly változás a 
legeltetési idényben kg/ha 180 b 105 a 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

Összegezve a csikók és kancák élősúly termelését, illetve változását 

megállapítható, hogy egy hektár műtrágyázott terület lóhústermeléséhez (az 

1999-es évhez hasonlóan) 1,7 hektár műtrágyázatlan terület lenne 

szükséges. 

 

5.7. A műtrágyázatlan és műtrágyázott gyep táplálóanyag tartalmának 

és termésmennyiségének összehasonlítása 1999-2000- ben 

A két vizsgálati év kémiai analízisének összesített eredményeit értékelve az 

évenként és növedékenként ismertetett tendenciák érvényesülnek  

(33-34. táblázat). 
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33. táblázat: Anya, és sarjú növedékek weende-i analízise 1999-2000 
(Kaposvár) 

Növedékek Év kezelés n 
száraz- 
anyag 

% 

nyers- 
fehérje

% 

nyers- 
zsír 
% 

nyers- 
rost 
% 

nyers- 
hamu 

% 

N-mentes 
kiv.anyag

% 

nyers rost / 
nyers fehérje 

DE 
(ló) 

MJ/kg 

     a szárazanyag százalékában   

A 1999 kontroll 10 15,3 16,4 3,2 27,1 9,3 44,1 1,65 9,6 

A 1999 műtrágyázott 10 15,2 17,4 2,4 26,6 8,5 45,2 1,53 9,7 

S1 1999 kontroll 20 20,7 17,1 2,6 28,1 9,8 42,4 1,64 9,4 

S1 1999 műtrágyázott 20 18,5 18,2 2,8 26,7 10,1 42,3 1,47 9,6 

S2 1999 kontroll 20 24,7 18,5 2,9 25,0 9,9 43,7 1,35 9,8 

S2 1999 műtrágyázott 15 24,0 20,0 2,7 24,9 9,1 43,3 1,25 9,9 

S3 1999 kontroll 5 35,1 16,5 2,8 22,2 12,0 46,8 1,35 9,7 

S3 1999 műtrágyázott 10 18,7 21,9 2,9 23,8 10,0 41,6 1,09 10,1 

A 2000 kontroll 15 29,9 14,1 3,1 26,9 8,5 47,3 1,91 9,5 

A 2000 műtrágyázott 15 27,1 16,5 3,1 25,4 8,2 46,8 1,54 9,8 

S1 2000 kontroll 15 41,0 12,0 3,6 29,1 7,4 47,9 2,43 9,3 

S1 2000 műtrágyázott 15 31,6 17,5 3,5 26,7 8,6 43,7 1,53 9,7 

S2 2000 kontroll 10 20,2 17,9 4,0 23,9 9,4 44,8 1,34 10,0 

S2 2000 műtrágyázott 10 18,2 22,2 4,3 21,2 10,9 41,7 0,95 10,4 

Átlag  kontroll 95 26,7 a 16,1 a 3,2 26,0 a 9,5 45,3 a 1,67 9,6 a 

  műtrágyázott 95 21,9 b 19,1 b 3,1 25,0 b 9,3 43,5 b 1,34 9,9 b 

  műtrágyázott / 
kontroll  0,82 1,19 0,98 0,96 0,99 0,96 0,80 1,03 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

Megállapítható, hogy a műtrágyázatlan területen termelt gyep 

szárazanyagtartalma (26,7%) több volt a mütrágyázott területen termettnél 

(21,9%), a különbség közöttük szignifikáns (P≤0,05).  

A nyersfehérje tartalom a műtrágyázott gyeptakarmányban volt több  

19%-kal, a különbség a kezelések között szintén szignifikáns (P≤0,05). Ez a 

növekedés jelentősen meghaladja a Pálinkás (1997) által közölteket, mely 

szerint 50 kg/ha N többlet 5-6%-kal növelte a nyersfehérje tartalmat.  

Ugyanebben a közleményében (Pálinkás, 1997) ismerteti, hogy 50 kg/ha N 

többlet a nyersrost tartalmat 2-3 %-kal csökkentette; ez a nyersrost tartalom 
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csökkenés a mi vizsgálatainkban nem érvényesült, a műtrágyázott és 

műtrágyázatlan gyepek nyersrost tartalmában csak 1% (relatív 4%) 

különbséget mértünk. 

Két év átlagában a műtrágyázatlan és műtrágyázott gyep nyerszsír tartalma 

közel azonos 32-31 g/ kg szárazanyag volt. 

A szakirodalomban megismert tendenciákkal (Nagy, 1991) szemben, saját 

vizsgálatainkban a műtrágyázás elhagyásának hatására nemcsak a 

nitrogénmentes kivonható anyag, hanem a nyershamu tartalom is több volt a 

műtrágyázatlan mintáinkban, bár nyershamu tartalom esetén a különbség 

nem szignifikáns. 

Az emészthető energia tartalom minden esetben, és összességében is a 

műtrágyázott területen termett gyepben (9,9 MJ/kg sza) több volt, mint a 

műtrágyázatlanon (9,6 MJ/kg sza), a különbség közöttük statisztikailag 

igazolható. 

 
2000-ben a csapadékhiányos időjárás következtében 1999-hez képest 

jelentősen csökkent a hektáronkénti termésmennyiség a műtrágyázatlan és a 

műtrágyázott gyepen egyaránt.  

A 34. táblázatban látható, hogy a kontroll területen a hektáronkénti hozam 

2000-ben az 1999-es eredményekhez viszonyítva zöldsúlyban kifejezve 

47%-kal, szárazanyagban kifejezve 24%-kal, nyersfehérjében kifejezve 

36%-kal, emészthető energiában kifejezve pedig 24%-kal csökkent. 

Műtrágyázott gyepen a hektáronkénti hozam 2000-ben az 1999-es 

eredményekhez viszonyítva zöldsúlyban megadva 54%-kal, szárazanyagban 

megadva 36%-kal, nyersfehérjében megadva 37%-kal, emészthető 

energiában megadva pedig 35%-kal csökkent. 

Az ismertetett adatokból látható, hogy a műtrágyázott gyepen 2000-ben a 

hektáronkénti hozam csökkenése 1999-hez viszonyítva zöldsúlyban 

105 



 

kifejezve 7%-kal, szárazanyagban kifejezve 12%-kal, nyersfehérjében 

kifejezve 1%-kal, emészthető energiában kifejezve pedig 11%-kal volt 

nagyobb, mint a kontroll gyepterületen. 

Ennek oka többrétű lehet. Kádár (1992) szerint: „A növényi felvétel, a 

termés mennyisége és minősége az élő szervezet és környezete közötti 

kölcsönhatás eredőjeként jön létre. A kémiai talajvizsgálat csak bizonyos 

valószínűséggel jelezheti előre a talajbani tápanyagviszonyokat.” 

Szakirodalmi adatok alapján a műtrágyázott gyepek (és más szántóföldi 

kultúrák) jobban tolerálják a vízhiányt, kevésbé sínylik meg a szárazabb 

periódusokat, mint a műtrágyázatlanok. Ezt a megállapítást véleményem 

szerint dolgozatom is alátámasztja, hiszen 1999-hez hasonlóan 2000-ben is 

a műtrágyázott legelőről származó gyepek hektáronkénti hozama volt a több 

(zöldtermésben, szárazanyagban, nyersfehérjében és emészthető energiában 

kifejezve egyaránt). A műtrágyázott gyepek mért és számított hozamaiban 

az 1999. és a 2000. év eredményei között tapasztalt, a műtrágyázatlan 

gyepnél arányaiban nagyobb terméscsökkenés abból adódhat, hogy 2000-

ben a rendkívüli szárazság és csapadékhiány következtében a kijuttatott 

műtrágya csak részben tudott a talajban oldható, és a növények számára 

felvehető formába kerülni, ezért csak részben tudta kifejteni termésnövelő 

és minőségjavító hatását. 
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34. táblázat: Anya, és sarjúnövedékek termésátlaga 1999-2000 (Kaposvár)  

növedék év n kezelés zöld termés 
kg/ha 

szárazanyag 
termés 
kg/ha 

nyersfehérje 
termés 
kg/ha 

DE 
(MJ / ha) 

A 1999 20 kontroll 15422 2345 374 22278 

A 1999 20 műtrágyázott 18904 2929 458 27957 

S1 1999 40 kontroll 7335 1512 256 14220 

S1 1999 40 műtrágyázott 10360 1848 329 17658 

S2 1999 40 kontroll 3720 950 166 9211 

S2 1999 30 műtrágyázott 7673 1932 365 19090 

S3 1999 10 kontroll 4040 1248 210 12106 

S3 1999 20 műtrágyázott 5060 919 202 9282 

Össz. 1999 110 kontroll 7629 a 1514 a 252 a 14454 a 

Össz. 1999 110 műtrágyázott 10499 b 1907 b 339 b 18497 b 

A 2000 30 kontroll 7813 2161 310 20464 

A 2000 30 műtrágyázott 8450 2194 353 21412 

S1 2000 30 kontroll 2003 827 98 7715 

S1 2000 30 műtrágyázott 2533 788 140 7692 

S2 2000 20 kontroll 2200 462 78 4550 

S2 2000 20 műtrágyázott 3455 695 152 7183 

Össz. 2000 80 kontroll 4006 1150 162 a 10910 

Össz. 2000 80 műtrágyázott 4813 1226 215 b 12095 

 1999-
2000 190 kontroll 6076 a 1358 a 213 a 12935 a 

Átlag 1999-
2000 190 műtrágyázott 8062 b 1615 b 285 b 15753 b 

   műtrágyázott/ 
kontroll 1,33 1,19 1,34 1,22 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

Két év összesített eredményeit áttekintve a műtrágyázás elhagyásának 

következményeként egyértelműen látható (3. ábra), hogy a műtrágyázatlan 

területen termett gyep zöldtermése (6076 kg/ha) két év átlagában 32%-kal 

kevesebb volt, mint a műtrágyázott talajon termetté (8062 kg/ha). 

A műtrágyázott gyepünk termésátlagok tekintetében 100 kg/ha N hatóanyag 

kijuttatása mellet is extenzívnek tekinthető, ugyanis Szűcs és Tóth (2003) 

szerint extenzív egy gyepterület, ha hozamszintje 5,35 t/ha szárazanyag alatt 

marad. 
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Szárazanyag- és nyersfehérje hozam tekintetében szintén a műtrágyázatlan 

gyep eredményei voltak gyengébbek. A szárazanyag termés műtrágyázott 

gyepen átlagosan 1615 kg/ha, míg műtrágyázatlanon 1358 kg/ha volt  

(4. ábra). 

A nyersfehérje hozam két év átlagában (5. ábra) műtrágyázott területen  

285 kg, míg műtrágyázatlanon 213 kg volt hektáronként. Az emészthető 

energia hektáronkénti mennyisége (6. ábra) műtrágyázott területen15753 

MJ, míg műtrágyázatlanon 12953 MJ volt.  
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3. ábra: Anya, és sarjú növedékek zöld termése (kg / ha)1999-2000 
(Kaposvár) 
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4. ábra: Anya, és sarjú növedékek szárazanyag termése (kg / ha) 1999-2000 

(Kaposvár) 
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5. ábra: Anya, és sarjú növedékek termésmennyisége nyersfehérjében 
kifejezve (kg / ha) 1999-2000 (Kaposvár) 

 

 

A különbség a műtrágyázatlan és műtrágyázott gyepek hektáronkénti 

hozamában zöldsúlyban, szárazanyagban nyersfehérjében és emészthető 

energiában statisztikailag egyértelműen igazolható, szignifikáns (melléklet: 

2. táblázat). 

Egy hektár műtrágyázott területen előállított zöldtermés mennyiségét 

műtrágyázatlan körülmények között 1,33 hektáron; a szárazanyag-termés 

mennyiségét 1,19 hektáron; a nyersfehérje termés mennyiségét 1,34 

hektáron; emészthető energia hozamát pedig 1,22 hektáron tudtuk 

megtermelni. 
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6. ábra: Anya, és sarjú növedékek hektáronkénti emészthető energia 

hozama (MJ / ha) 1999-2000 (Kaposvár) 
 

 

5.8. Műtrágyázott és műtrágyázatlan területen legeltetett csikók és 

kancák gyarapodásának összehasonlítása 1999-2000- ben 

A műtrágyázás elhagyása folytán számolni kell azzal, hogy a 

műtrágyázatlan gyepen legeltetett állomány termelési mutatói alatta 

maradnak a műtrágyázott legelőn tartott állatoknál regisztráltaktól. 

Áttekintve a műtrágyázatlan és műtrágyázott gyepen legeltetett állomány 

testsúly változását és hústermelését, két év átlagában is az évenként 

ismertetett tendenciák érvényesülnek (35. táblázat). A 35. táblázat 

gyakorlatilag egy modell számítás, melynek alapadatai a kísérletünkből 

származnak. 
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A két kísérleti év összesített adatait vizsgálva megállapítható, hogy a 

műtrágyázatlan területen termett gyeptakarmány kisebb hozama, és 

gyengébb táplálóanyag tartalma éreztette hatását mind az egy 

takarmányozási napra jutó csikó súlygyarapodásban, mind pedig az egy 

hektár területen előállított állati termék (lóhús) mennyiségében. 

 

35. táblázat: Csikók növekedése, és kancák élősúly változása 1999-2000 
(Kaposvár) 

1999-2000 műtrágyázott műtrágyázatlan 
csikó élősúly gyarapodás a 
legeltetési idényben kg/csikó 223 (n=32) 214 (n=37) 
testömeg- gyarapodés csikóknál 
g/nap (születési súly nélkül) 1120 1056 
élősúly termelés csikóknál g/nap 
(születési súllyal) 1444 1385 
kanca élősúly változás a 
legeltetési idényben kg/kanca -24 (n=40) -30 (N=48) 
   
csikó élősúly változás a 
legeltetési idényben kg/ha 245 b 151 a 
kanca élősúly változás a 
legeltetési idényben kg/ha -33 -27 
kanca és csikó élősúly változás a 
legeltetési idényben kg/ha 211 b 124 a 

a (kontroll) b(műtrágyázott) szignifikáns eltérés az adatok között (P ≤ 0,05) 

 

2000-ben az egy napra jutó súlygyarapodás, ill. az egy hektárra vetített 

hústermelés kedvezőtlenebb eredményei (7-8. ábra) 1999-hez képest több 

okkal magyarázhatóak. Egyrészt bár az aszály miatt kiégett gyep pótlására 

adott rétiszéna elfogadható napi csikó testsúly-gyarapodást biztosított 

(műtrágyázott gyepen 1056 g/nap, műtrágyázatlan gyepen  

1026 g/nap), azonban az nem érte el az 1999-ben regisztrált eredményeket 

(műtrágyázott gyepen 1184 g/nap, műtrágyázatlan gyepen 1085 g/nap). 

Másrészt a kancák tömege is nagyobb mértékben csökkent 2000-ben, mint 
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1999-ben. 2000-ben a hektáronként előállított állati termék (lóhús) kisebb 

mennyisége azonban nemcsak a leírtakkal, hanem a kisebb kancalétszámmal 

és a kevesebb csikó szaporulattal is összefüggésben van. 1999-ben a 

műtrágyázatlan legelőn 26 kancától 20 csikó, 2000-ben pedig 22 kancától 

17 csikó született és nevelkedett fel. (1999-ben egy csikó halva született, 

2000-ben pedig egy állat két hetes korában elpusztult.) A hasznos szaporulat 

aránya mindkét évben 77% volt. A műtrágyázott gyepen 1999-ben 20 

kancától 17 csikó született és érte meg a választási kort, 2000-ben pedig 

szintén 20 kancától 15. (1999-ben nem volt csikó elhullás, 2000-ben 2 csikó 

egy hónapos kora előtt elpusztult.) Így a műtrágyázott legelőn a hasznos 

szaporulat aránya 1999-ben 85 %, 2000-ben 75%, a két év átlagában 80 % 

volt (36. táblázat). 

A hasznos szaporulat aránya kísérletünkben elfogadhatónak tekinthető. 

Makray és Stefler (2004) közlése szerint a 70% körüli hasznos szaporulat 

önmagában nem jövedelmező, 75 % felett már lehetséges ökonómiailag is 

megfelelő termelés.  

A műtrágyázott gyepen 1999-ben és 2000-ben (az azonos kancalétszámból 

adódóan) egy kancára és csikójára egyaránt 0,73 ha legelőterület jutott. 

Műtrágyázatlan legelőn egy kancára és csikójára az 1999. évben 1,02 ha, a 

2000. évben 1,2 ha; a két év átlagában 1,1 ha gyepterület jutott. 

Kísérletünktől eltekintve, a legeltetéses állattartásban a műtrágyázás 

elhagyása miatt fellépő többlet területigény mértéke évjárattól, időjárástól, 

gyeptípustól is függ. 
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36. táblázat: Hasznos szaporulat aránya 1999-2000- ben (Kaposvár) 

 kontroll gyep  műtrágyázott gyep  

 kanca 
(egyed) csikó (db) 

hasznos 
szaporulat 

(%) 

kanca 
(egyed) csikó (db) 

hasznos 
szaporulat 

(%) 

1999 26 20 77 20 17 85 

2000 22 17 77 20 15 75 

1999-
2000 48 37 77 40 32 80 

 

Összegezve a csikók és kancák élősúly termelését, illetve változását 

megállapítható, hogy egy hektár műtrágyázott gyepterületen előállított lóhús 

mennyiségének megtermeléséhez Dél-Dunántúli viszonyok között 

műtrágyázatlan legelőn 1,7 hektár gyepterület  szükséges.  
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7. ábra: Csikók élősúly termelése (g / nap)1999-2000 Kaposvár 
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8. ábra: Kanca élősúly-változással korrigált csikó testsúly-gyarapodás a 
legeltetési idény alatt (kg/ha) 1999-2000 Kaposvár 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Műtrágyázott és nem műtrágyázott gyepterületeken végzett vizsgálatainkat 

az indíttatta, hogy a környezetkímélő, valamint a költségtakarékos 

állattenyésztési technológiák és az EU tagsággal járó szabályozások a 

gyepterületeken is a kemikáliák kisebb mértékű használatát javasolják. 

E vizsgálataink alapján javaslatokat kívánunk adni a gyepre alapozott 

állattartást – különösen a húsló tartást – folytató gazdálkodóknak azzal 

kapcsolatban, hogy a kevesebb műtrágyahasználat, vagy a műtrágyázás 

teljes elhagyása milyen eredményekkel jár, és milyen hatást gyakorol a gyep 

termésére, táplálóanyag tartalmára, a hektáronkénti zöldsúlyban, 

szárazanyagban, nyersfehérjében és energiában kifejezett 

termésmennyiségére, valamint állateltartó képességére, Dél-Dunántúli 

viszonyok között, telepített gyepen.  

 

- Talaj tápelem tartalma 

Vizsgálatainkban a műtrágyázás elhagyása, a tápanyag visszapótlás hiánya 

miatt a műtrágyázatlan talajok nitrogéntartalma (4,5 ppm) jelentősen 

kevesebb volt, mint a műtrágyázott (15,8 ppm) talajoké, ahol hektáronként 

évi 100 kg N, 40 kg P és 40 kg K műtrágya hatóanyagot jutattunk ki. A 

különbség a talajok N- tartalma között szignifikáns. A talaj humusztartalma 

szintén alacsonyabb volt a műtrágyázatlan területen (1,74 %) mint a 

műtrágyázotton (1,83%), a különbség közöttük statisztikailag igazolható. 

Foszfor- és káliumtartalom tekintetében az eredmények nem mutattak 

egységes képet, de a talaj foszfor ellátottsági szintje igen jó volt a 

műtrágyázatlan és a műtrágyázott talajban egyaránt. A K2O- tartalom 1999-

2000 ben a műtrágyázott területen magasabb volt, mint a műtrágyázatlanon, 
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és az évi 40 kg K2O hatóanyag /ha kijuttatása mellett a műtrágyázott talaj 

ellátottsága közepessé vált.  

Mikroelem- tartalom tekintetében a kontroll és a műtrágyázott talaj között 

jelentős különbséget nem találtunk. 

 

- A gyep termésének táplálóanyag tartalma 

A műtrágyázatlan területen termelt gyep szárazanyagtartalma több volt a 

műtrágyázott területen termettnél, a különbség közöttük szignifikáns 

(P≤0,05). 

A nyersfehérje tartalom a műtrágyázott gyeptakarmányban volt több  

19%-kal, a különbség a kezelések között szintén szignifikáns (P≤0,05). 

Vizsgálatainkban a szakirodalomban jelzetthez képest (Nagy, 1991) a 

műtrágyázott és műtrágyázatlan gyepek nyersrost tartalmában csak 1% 

(relatív 4%) különbséget mértünk, a különbség statisztikailag igazolható, 

(P≤0,05). 

Két év átlagában a műtrágyázatlan és műtrágyázott gyep nyerszsír tartalma 

közel azonos volt. A szakirodalomban megismert tendenciákkal szemben, 

saját vizsgálatainkban műtrágyázás elhagyása mellett nemcsak a 

nitrogénmentes kivonható anyag, hanem a nyershamu tartalom is több volt a 

műtrágyázatlan mintáinkban, bár nyershamu tartalom esetén a különbség 

közöttük nem szignifikáns. 

Az emészthető energia tartalom minden esetben, és összességében is a 

műtrágyázott területen termett gyepben (9,9 MJ/kg sza) több volt, mint a 

műtrágyázatlanon (9,6 MJ/kg sza), a különbség közöttük statisztikailag 

igazolható. 
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- Termés mennyiség 

A kontroll és műtrágyázott gyepek termőképességének vizsgálatakor 

megállapítottuk, hogy a műtrágyázás elhagyásának következményeként a 

műtrágyázatlan területen termett gyep zöldtermése (6076 kg/ha) két év 

átlagában 32%-kal kevesebb volt, mint a műtrágyázott talajon termetté 

(8062 kg/ha). 

A különbség a műtrágyázatlan és műtrágyázott gyepek hektáronkénti 

hozamában zöldsúlyban, szárazanyagban nyersfehérjében és emészthető 

energiában statisztikailag egyértelműen igazolható, szignifikáns. Egy hektár 

műtrágyázott területen előállított gyeptermés mennyiségét (különféle 

táplálóanyagban kifejezve) műtrágyázatlan körülmények között 

megközelítőleg 1,2-1,3 hektáron tudtuk megtermelni.  

Az aszályos 2000. évben  a zöldtermésben kifejezett hektáronkénti hozam 

csökkent a legnagyobb mértékben, megközelítőleg 50%-kal. Az 1999. évi 

eredményekhez viszonyítva a műtrágyázott területen termett gyep 

hektáronkénti zöldtermés, szárazanyag, nyersfehérje és emészthető energia 

hozama nagyobb mértékben csökkent, mint a műtrágyázatlan területen 

termett gyepé. 

 

- Állati termék előállítás (hústermelés) 

Megvizsgálva a műtrágyázatlan és műtrágyázott gyepen legeltetett állomány 

testsúly változását és hústermelését, két év átlagában megállapítható, hogy a 

műtrágyázatlan területen termett gyeptakarmány kedvezőtlenebb 

táplálóanyag-tartalma éreztette hatását mind az egy takarmányozási napra 

jutó csikó súlygyarapodásban, mind pedig az egy hektár területen előállított 

állati termék (lóhús) mennyiségében. A műtrágyázott gyepen legeltetett 

állatok szaporasági mutatói is kedvezőbbek voltak. 

118 



 

Kísérletünkben a hasznos szaporulat aránya 75-85% között változott, amely 

hazai viszonyok között elfogadhatónak tekinthető (Makray-Stefler, 2004). 

 

Összegezve a csikók és kancák élősúly termelését, illetve változását 

megállapítottuk, hogy egy hektár műtrágyázott gyepterületen előállított 

lóhús mennyiségének megtermeléséhez műtrágyázatlan körülmények között 

1,7 hektár gyepterület  szükséges. 

Vizsgálatunkban műtrágyázatlan körülmények között egy kancának és 

csikójának 1,1 hektár legelőterület, míg műtrágyázott körülmények között 

0,73 hektár gyepterület volt elegendő. Az extenzív gyepterületek állateltartó 

(húsló) képességét Dél- Dunántúli viszonyok között megközelítőleg ezek 

között az értékek között lehet biztonságosan meghatározni. Nem szabad 

azonban figyelmen kívül hagyni, hogy tápanyag visszapótlás (műtrágyázás) 

hiányában csökkennek a fűhozamok, fokozódik a termésingadozás, csökken 

a termésbiztonság, megváltozik a gyep táplálóanyagtartalma, erőteljesebbé 

válik a gyomosodás. A „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” előírásait is be 

kell tartani, amely kimondja, hogy legeltetéses állattartás alkalmazásakor az 

állatsűrűség nem haladhatja meg az 1,8 állategység / hektár értéket a nem 

nitrátérzékeny területeken, és az 1,4  állategység / hektár értéket a 

nitrátérzékeny területeken. 

A környezetkímélő állattartási technológiák a kemikáliák kisebb mértékű 

használatát javasolják. Vizsgálataink igazolták, hogy a műtrágyázás 

elhagyásával csökken a gyep termőképessége és állattartó képessége, 

azonban nagyobb terület igénybevételével eredményes állati termék 

előállítás lehetséges műtrágyázatlan körülmények között is. 

Ezt a tényt a jövőben kevesebb műtrágyát használó, vagy a műtrágyázást 

teljesen elhagyó legeltetéses állattartást folytató gazdálkodásban célszerű 

figyelembe venni. 
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7. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

• A műtrágyázás különösen a gyeptakarmány nyersfehérje tartalmára 

gyakorol jelentős hatást. Dél-Dunántúli viszonyok között 100 kg N, 40 

kg P és 40 kg K hatóanyag kijuttatása angolperje + csomósebír telepített 

gyepen, öntözetlen körülmények között 30 g/kg sza nyersfehérje 

többletet eredményezhet a műtrágyázatlan gyephez képest. 

• A műtrágyázás elhagyása a hozamokban jelentős csökkenést okoz. A 

vizsgálat eredményei alapján 1 hektár műtrágyázott terület zöldtermés 

mennyiségét műtrágyázatlan körülmények között 1,33 hektáron, 

szárazanyag-termés mennyiségét 1,19 hektáron, nyersfehérje 

mennyiségét 1,34 hektáron, emészthető energia hozamát pedig 1,22 

hektáron  tudtuk előállítani. 

• Vizsgálatunkban műtrágyázatlan körülmények között egy kancának és 

csikójának a legeltetési idénybeli takarmányozásához 1,1 hektár 

legelőterület, míg műtrágyázott körülmények között 0,73 hektár 

gyepterület volt elegendő.  

• Kanca élősúlyváltozással korrigált csikó súlygyarapodáson alapuló 

állateltartó képesség számításakor megállapítható, hogy Dél- Dunántúli 

viszonyok között 1 hektár műtrágyázott területen előállított lóhús 

mennyiségének megtermeléséhez 1,7 hektár műtrágyázatlan terület 

lenne szükséges. 

 

Ez a tény felhívja a figyelmet arra, hogy a legelő állateltartó 

képességének számításakor a gyep termőképességén kívül az állati 

termékké történő transzformáció során jelentkező veszteségekkel is 

számolnunk kell. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

Magyarországon napjainkban a tömegtakarmányt fogyasztó ágazatokban 

állattartási kapacitásunknak megközelítőleg 30 %- át használjuk csak ki. Ez 

a kihasználatlan lehetőség felhívja a figyelmet a tömegtakarmányt 

fogyasztó, és gyepre alapozott állattartásunk jelentős létszámnövelésének és 

változatossá tételének lehetőségeire. „Az állattenyésztés fejlesztése olyan 

kényszer, amely független az EU csatlakozástól, mert alapvetően 

össznemzeti érdek” (Horn, 1999). 

Egyrészt az Európai Uniós elvárások figyelembevétele, másrészt a 

környezetkímélő és költségtakarékos gazdálkodás iránti igény 

Magyarországon is a gyeptermesztés során felhasznált műtrágya 

mennyiségének csökkenését eredményezi. 

A gyepre alapozott állati termék előállítás növekedésének tervezésekor 

figyelembe kell vennünk azt, hogy a jövőben kiemelt figyelmet kell 

fordítanunk a környezetbarát állattartási technológiák alkalmazására. Igény 

jelentkezik továbbá a legeltetésre alapozott hústermelésben olyan állatfajok 

tartására, amelyeket ezideig ebből a célból még nem, vagy csak szűk keretek 

között használtunk. 

Dolgozatomban a húsló tartásának, mint a közelmúltban újra felfedezett 

legeltetésre alapozott hústermelési lehetőségnek az eredményességét 

vizsgáltam műtrágyázatlan és műtrágyázott gyepterületen. 

Vizsgálatunkban két év során összehasonlítottuk azonos típusú, húshasznú 

lovakkal legeltetett műtrágyázatlan és mérsékelten műtrágyázott gyep 

táplálóértékét, termőképességét, és állateltartó képességét. 

Kísérletünket a Kaposvári Egyetem (jogelődje PATE) Tan- és Kísérleti 

Üzem telepített gyepterületén végeztük 1999-2000. évben. A terület egy 

részét (14,6 ha) műtrágyáztuk, a kontroll terület (26,4 ha) műtrágyázatlan 
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maradt. A műtrágyázott területre hektáronként évi 100 kg N, 40 kg P és 40 

kg K műtrágya hatóanyagot juttattunk ki.  

Mind a műtrágyázott, mind a műtrágyázatlan területet műveleti egységekre 

alapozott legeltetéssel hasznosítottuk, húshasznú lóállománnyal.  

A gyep hozamának és táplálóértékének megállapítását szolgáló mintavételek 

a lovak új szakaszra hajtása előtt történtek.  

A zöldfű mintákból meghatároztuk a gyep táplálóanyag tartalmát 

(szárazanyag, nyersfehérje, nyerszsír, nyersrost, nyershamu, nitrogénmentes 

kivonható anyag.). 

A hektáronkénti zöldtermésből és a gyep szárazanyag valamint táplálóanyag 

tartalmából számítottuk ki a hektáronkénti szárazanyagban, nyersfehérjében, 

és emészthető energiában kifejezett termésmennyiségét. 

A kancák és csikók súlyát a legeltetés megkezdésekor, valamint 

befejezésekor mértük, és a mérlegelés eredményéből számítottuk ki az egy 

hektár legelőterületre jutó súlygyarapodást. 

Megállapítottam, hogy a műtrágyázás (különösen a nitrogén műtrágya) 

elhagyása jelentősen rontja a gyep termőképességét, és csökkenti annak 

táplálóértékét. 

A nyersfehérje tartalom és az emészthető energia tartalom két év átlagában a 

műtrágyázott gyeptakarmányban volt több (191 g/kg szárazanyag, 9,9 MJ), 

mint a műtrágyázatlanban ( 161 g/kg, 9,6 MJ). A különbség a kezelések 

között statisztikailag igazolható. 

Egy hektár műtrágyázott területen előállított zöldtermés mennyiségét 

műtrágyázatlan körülmények között 1,33 hektáron; a szárazanyag-termés 

mennyiségét 1,19 hektáron; a nyersfehérje termés mennyiségét 1,34 

hektáron; emészthető energia hozamát pedig 1,22 hektáron tudtuk 

megtermelni. A különbség a műtrágyázatlan és műtrágyázott gyepek 
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hektáronkénti hozamában, zöldsúlyban, szárazanyagban, nyersfehérjében és 

emészthető energiában kifejezve szignifikáns volt. 

Két év átlagában a műtrágyázatlan és műtrágyázott gyepterületeken 

legeltetett lóállományok testsúly változását és hústermelését figyelembe 

véve eredményeink alapján megállapítható, hogy a műtrágyázatlan gyepen 

legeltetett állatok termelési mutatói kedvezőtlenebbek voltak. 

Összegezve a csikók és kancák súlygyarapodását, illetve élősúly változását 

megállapítottuk, hogy egy hektár műtrágyázott gyepterületen előállított 

lóhús mennyiségének megtermeléséhez műtrágyázatlan körülmények között 

1,7 hektár gyepterület  szükséges. Ezt a tényt a jövőben kevesebb műtrágyát 

használó, vagy a műtrágyázást teljesen elhagyó legeltetéses állattartást 

folytató gazdálkodóknak figyelembe kell venni. 

Ezen eredmények (és a hasznos szaporulat 75-85%-os aránya) alapján 

megállapítottam, hogy műtrágyázatlan legelőn is lehetséges eredményes 

állati termék előállítás, csak ennek intenzitása elmarad a műtrágyázott 

gyepen tapasztalt mögött, és jelentősen több területet igényel. 

 

Összességében a húsló a gyephasznosító állattenyésztési ágazatok egyik 

lehetséges alternatívája, melynek fejlesztésére a jövőben érdemes a 

jelenleginél több figyelmet szentelni. 
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SUMMARY 

 

Nowadays approximately 30 % of the capacity of ruminant animal rearing 

has been utilized in Hungary. This unutilized potential draws our attention 

to the capability for the diversification and significant increase the number 

of pasture utilizer animals. 

 “Developing stock-farming is such a necessity, which is independent from 

joining the EU as it is our national interest” (Horn, 1999). 

On the other hand, considering the requirements of the European Union the 

demand for environment protection and cost effectiveness in farming has 

been resulting a reasonable decrease of fertilization on pasture. 

Planning an increase in producing animal products based on pasture we 

should take the importance of chemical free technologies into consideration. 

In grazing-based meat production a new demand have been developed for 

keeping animals, which has not been used or has been used only in a narrow 

segment for this reason up till now. 

 

In my dissertation I examined the effectiveness of keeping meat type horse 

on fertilized and non-fertilized pasture, as the potential of meat production 

based on grazing being rediscovered in the past few years. 

In our examination we compared the productivity (nutritional value, yield 

and livestock supplying capacity) of fertilized and non-fertilized 

homogenous type of pasture, was  utilized by draft horses. 

Our experiment was carried out on the grassland of Faculty of Animal 

Science, University of Kaposvár between 1999-2000. One part of the field 

(14,6 ha.) was fertilized, while the controll pasture (26,4 ha.) was non-

fertilized. The fertilized area was provided by 100 kg N, 40 kg P, 40 kg K 

agent per hectare a year.  

124 



 

Both the fertilized and the non-fertilized fields was grazed by draft horses 

on controlled grazing system (used electric fence). 

Samples according to the yield and the nutritional value of the grassland 

were collected from each paddock before grazing periods. 

We measured the nutritional value of the pasture from a green grass sample 

(dry matter, crude protein, crude fat, crude fiber, crude ash, nitrogen-free 

extractable matter). 

The yield being evaluated in dry matter, crude protein and digestible energy 

per hectare was calculated from the green yield and the content of the dry 

matter and nutritional value of the grass samples. 

 

Weight of the mares and the foals were measured at the beginning and at the 

end of the grazing period, so the horse meat production per ha was 

calculated upon these results. 

We can claim that zero fertilization (especially nitrogen fertilizer) reduces 

the yield of the grassland and decreases its nutritional value. 

The average of the two years of crude protein content and the digestible 

energy content was higher in the fertilized grass (191 g/kg dry matter, 9,9 

MJ) than in the non-fertilized area (161 g/kg, 9,6 MJ). This difference is 

significant. 

The quantity of green yield, dry matter, crude protein and digestive energy 

on one hectare fertilized area is equal with on 1,33 ha, 1,19 ha, 1,34 ha and 

1,12 ha non-fertilized area. The difference of yield per ha on fertilized and 

non-fertilized area calculated in green weight, dry matter, crude protein and 

digestive energy is significant. 

Considering the average of meat production of foals and change of the live-

weight of the horses grazing on fertilized and non-fertilized grassland in a 
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two-year-long term our results show that the productivity indexes of horses 

grazing on fertilized pasture are more prosperous. 

In summary as our calculations meat productivity of 1 ha fertilized pasture 

is equal with that of 1,7 non-fertilized area considering the gain in weight 

and live-weight of mares and foals. This extra area must be calculated if 

horse meat production is planned without utilization of fertilizersin the 

grassland management. 

According to these results we can state that it is possible to have effective 

animal production on non-fertilized pastures, though its intensity will never 

reach that of fertilized areas. 

 

In conclusion meat horse can be one of the alternatives in pasture-using 

stock-farming, which is worth to pay more attention to in the future. 
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1. melléklet 

Sig. Main Std. Error
F Sig. t df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper

SZA Equal variances assumed 2,453 ,120 2,364 108 ,020 3,0382 1,2852 ,4907 5,5857
Equal variances not
assumed

NYF Equal variances assumed 2,888 ,092 -2,835 108 ,005 -1,7727 ,6253 -3,0122 -,5333
Equal variances not
assumed

NYZS Equal variances assumed ,010 ,920 1,666 108 ,099 ,1418 8,514E-02 -,0269 ,3106
Equal variances not
assumed

NYR Equal variances assumed 1,335 ,250 ,888 108 ,376 ,5745 ,6468 -,7075 1,8566
Equal variances not
assumed

NYH Equal variances assumed ,040 ,841 2,178 108 ,032 ,4436 ,2037 3,994E-02 ,8473
Equal variances not
assumed

NMKA Equal variances assumed 1,541 ,217 1,436 108 ,154 ,6073 ,4228 -,2309 1,4454
Equal variances not
assumed

TDN Equal variances assumed ,600 ,440 -2,301 108 ,023 -1,3673 ,5941 -2,5450 -,1896
Equal variances not
assumed

DE Equal variances assumed ,726 ,396 -2,305 108 ,023 -,2055 8,912E-02 -,3821 -,0288
Equal variances not
assumed

of the Difference
95% Confidence Interval

Műtrágyázatlan és műtrágyázott gyepek táplálóanyag-tartalmának szignifikancia vizsgálata (kétmintás t-próba) 1999-ben

,6253 -,5325-3,0130

2,364 103,863 ,020 3,0382 1,2852 5,5869,4895

-2,835 102,317 ,006 -1,7727

Levene's Test for
Equality of Variances t-test for Equality of Means

,888 106,523 ,376 ,5745 ,6468 -,7077 1,8568

2,178 106,648 ,032 ,4436 ,2037 3,988E-02 ,8474

1,436 105,146 ,154 ,6073 ,4228 -,2311 1,4457

-2,301 106,526 ,023 -1,3673 ,5941 -2,5451 -,1894

-2,305 106,444 ,023 -,2055 8,912E-02 -,3821 -,0288

1,666 107,985 ,099 ,1418 8,514E-02 -,0269 ,3106
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Sig. Main Std. Error
df (2-tailed) Difference Difference Lower Upper

ZÖLDSULY 377 ,000 -2046,4812 556,6613 -3141,0311 -951,9313

SZÁRAZA 377 ,003 -291,3333 97,7352 -483,5078 -99,1589

NYFEH 377 ,000 -71,3293 15,5244 -101,8545 -40,8041

Műtrágyázatlan és műtrágyázott gyepek hektáronkénti termésmennyiségének szignifikancia vizsgálata (kétmintás t-próbája) az összes növedék alapján 1999-2000-ben

-101,8748 -40,7838361,784 ,000 -71,3293 15,5326

-3141,6811 -951,2813

361,556

Levene's Test for

-99,0300

364,257 ,000 -2046,4812 556,9291

,003 -291,3333 97,7873 -483,6367

of the Difference
95% Confidence Interval

t-test for Equality of MeansEquality of Variances

-3,676

-2,981

-3,675

F Sig. t

-4,595

-2,979

-4,592

,095

,019

,072
Equal variances not
assumed

Equal variances not
Equal variances assumed

assumed
Equal variances assumed 3,258

5,568

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed 2,809
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