KAPOSVÁRI EGYETEM
ÁLLATTUDOMÁNYI KAR
Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszék

A doktori iskola vezetıje:

HORN PÉTER
akadémikus

Témavezetı:

DR. DÉR FERENC
a mezıgazdaság tudományok kandidátusa

KÜLÖNBÖZİ ZÖLDTAKARMÁNY-KEVERÉKEK
TERMÉSMENNYISÉGÉNEK ÉS TÁPLÁLÓÉRTÉKBEN
KIFEJEZETT HOZAMÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ
VIZSGÁLATA

Készítette:

HOFFMANN RICHÁRD

Kaposvár

2007.

1

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS

4

1. 1. Elızmények

4

1. 2. A disszertáció célkitőzései

7

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

8

2. 1. A zöldtakarmány-keverékek szerepe a kérıdzık szálastakarmány
ellátásában Magyarországon, a XIX. századtól napjainkig

8

2. 2. A zöldtakarmány-keverékek termesztési és takarmányozási
sajátosságai

17

2. 2. 1. Helyük a vetésváltás rendszerében

19

2. 2. 2. A talajelıkészítés és a tápanyagvisszapótlás kérdése

22

2. 2. 3. Vetési idejük,vetımagnormájuk

28

2. 2. 4. A „zöld futószalag”

37

2. 2. 5. Takarmányozási sajátosságaik termésmennyiségük,
táplálóanyag-tartalmuk, takarmányértékük

45

3. ANYAG ÉS MÓDSZER

56

3. 1. Szántóföldi kisparcellás kísérletek

56

3. 1. 1. A kísérletek helye, körülményei

56

3. 1. 2. A kísérletek beállításának módja, kezelések

59

3. 2. A takarmánykeverékek és tisztavetéseik laboratóriumi vizsgálata

65

3. 3. Vizsgálatok állatetetési kísérletekben

65

3. 4. Az adatok statisztikai értékelése

69

4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

70

4. 1. Tavaszi vetéső zöldtakarmány-keverékek terméseredményei és
táplálóanyag-tartalma

71

4. 2. İszi vetéső zöldtakarmány-keverékek termésmennyisége és
táplálóanyag-tartalma

106

4. 3. Kihasználási vizsgálatok

123

2

5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

151

6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

158

7. ÖSSZEFOGLALÁS

160

8. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

169

9. IRODALOMJEGYZÉK

112

10. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT
PUBLIKÁCIÓK

170

11. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉN KÍVÜLI PUBLIKÁCIÓK 185
12. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

186

13. MELLÉKLET

187

3

1. BEVEZETÉS
1.1. Elızmények

Kérıdzı

háziállataink

tömegtakarmány

ellátásában

alapvetı

fontosságúak a gyepen és a szántóföldön termesztett szálastakarmányok.
Amennyiben nem áll rendelkezésünkre elegendı, jó minıségő kaszáló-,
vagy legelıterület, érdemes számba vennünk olyan alternatív lehetıségeket,
amelyek a gyepterületek mellett képesek biztosítani az olcsó és
természetszerő tömegtakarmány bázist. A hazai szarvasmarha állomány
szálastakarmány ellátásában néhány évtizeddel ezelıtt nagy szerepet
játszottak a zöldtakarmány-keverékek. Jelentıségüket azon kívül, hogy
kedvezı energia-fehérje arányú, nagy biológiai értékő, jó étrendi hatású,
változatos takarmányt adnak az is kiemelte, hogy a legtöbb talajtípuson
sikeresen termeszthetık, a vetésszerkezetbe könnyen beilleszthetık és jó
elıvetemények.
Az 1970-es éveket követıen azonban a koncentrált, nagy létszámú
állattartó telepek kialakulásával, valamint az állati termékek iránti igény
növekedésével a monodietikus takarmányozás és az abraktakarmányok
fokozottabb mértékő felhasználása vált jellemzıvé a szarvasmarha
állományok tömegtakarmány ellátásában. A genetikai háttér megváltozása,
ezáltal elsısorban a nagyobb tejtermelési potenciál kihasználása, tartási és
takarmányozási szempontból komoly igényeket támasztott. Az iparszerően
tartott, nagy tejtermeléső, az átkeresztezések következtében döntıen
Holstein-fríz vérségő szarvasmarha állományok, közel azonos minıségő
nagy

energiatartalmú

következtében

az

tömegtakarmányokat
addig

országszerte
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igényeltek,
elterjedten

melynek
alkalmazott

zöldtakarmányozás számos elınye ellenére háttérbe szorult. A sokféle
zöldtakarmány termesztése elaprózta, megnehezítette a növénytermesztési
ágazatok munkáját. Ezért a nagyüzemi gazdaságok a munkaszervezés
megkönnyítése és hatékonyabbá tétele, valamint a termelésszakosítás
érdekében egyre kevesebb növényféleség termesztésére rendezkedtek be.
Takarmánytermesztésünk

az

1970-1980-as

években

ellentmondásosan fejlıdött. Az abraktakarmányok termelése megközelítette
az élenjáró gabonatermelı országok színvonalát, míg a szántóföldi szálas-,
és tömegtakarmány-termesztés színvonala lényegében nem változott
(HARANGOZÓ, 1988). A növénytermelési rendszerek (IKR, KSZE)
elterjedésével a gazdaságok felhagytak a szántóföldi zöld, szálas és lédús
takarmánynövények nagy részének termesztésével.
Az 1990-es évek elején Magyarország állatállományának közel
kétharmadát tömegtakarmányt fogyasztó állatok alkották. Ezt követıen
szarvasmarha állományunk jelentısen lecsökkent, melynek következtében
lehetséges állattartó kapacitásunknak csak mintegy harmadát használtuk ki.
A kérıdzı állomány fogyatkozása napjainkra oly mértékővé vált, hogy a
szarvasmarha létszám az 1990. évinek kevesebb, mint 50 %-át teszi ki
(KSH, 1990, 2005). Napjainkban a kis és középbirtokok jelentıs részének
félintenzív vagy extenzív gazdálkodása az ökonómiai kényszerbıl adódóan
a takarmányozási költségek csökkentésére irányul, melyek következtében
ismét szükségessé válik a szálastakarmány-növények szélesebb körő
termesztése. Ennek kapcsán a kis és közepes üzemméretben megvalósuló
kettıshasznosítású szarvasmarha állatállományra alapozott félintenzív tej-,
és hústermelés továbbá a tenyészüszı-nevelés felveti annak a lehetıségét,
hogy

alternatív

takarmányozási

megoldásként

a

monodietikus

–

silókukoricára, szénára és abrakra alapozott – takarmányozási módszer
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mellett a vegetációs periódus folyamán mennyiségben és minıségben
hasonló

zöldtakarmány-keverékeket

etessünk,

amennyiben

a

telep

közelében a szükséges termıterület rendelkezésre áll. A zöldtakarmánykeverékek jelentıségének növekedésére ott is számíthatunk, ahol nincs
elegendı összefüggı gyepterület, vagy annak minısége az ökológiai
adottságok és az elhanyagoltság következtében nem kielégítı. Mindezt
elısegíthetik a földcserék, valamint a föld adás-vétele, és a Nemzeti
Földalap adta lehetıségek.
Az 1970-es évekig jelentıs szerepet játszó zöldtakarmány-keverékek
a természetszerő takarmányozás és a környezetkímélı technológiák elıtérbe
kerülésével napjainkban újra takarmányozási alternatívát jelenthetnek. A
kisebb tehenészetekben a monodietikus takarmányozást felválthatja egyrészt
az évszakhoz igazodó takarmányozás, mely az egész éven át etetett
tartósított

tömegtakarmány

helyett

a

vegetációs

idıszakban

zöldtakarmányozást jelent, másrészt a kombinált takarmányozás rendszere,
amikor a vegetációs

idıszakban

a tartósított

tömegtakarmányokat

csökkentett adagban etetik és azokat zöldtakarmányokkal egészítik ki.
Jelentıségük várhatóan nıni fog a speciális termékeket elıállító un.
ökogazdaságokban is, ahol kis tehénlétszám mellett nem etetnek erjesztéssel
tartósított tömegtakarmányt, mivel ez károsan befolyásolhatja a tejtermékek,
például az ementáli sajt minıségét. További elınyként jelentkezik az, hogy
termesztésük jól gépesíthetı, általában nem igényel pótlólagos gépi
beruházást, mivel a gazdaságok jelentıs részében a szükséges eszközök
rendelkezésre állnak.
A zöldetetés hatékonyabb megvalósításához azonban szükség van új
fajok és fajták keverékeinek termesztésbe vonására, melyek táplálóértéke
zöldtakarmánynak termesztve és etetve még nem került egzakt módon

6

meghatározásra. Megítélésem szerint így olcsóbbá, természetszerőbbé és
kiegyensúlyozottabbá tehetı a félintenzív körülmények között tartott
kérıdzık tömegtakarmány ellátása.

1.2. A disszertácó célkitőzései

A disszertáció tárgyát képezı kísérletek célkitőzései a következık:
•

Szántóföldi

kisparcellás

faj-,

fajta-,

és

keverék-összehasonlító

kísérletekkel, valamint laboratóriumi vizsgálatok segítségével meg
kívánjuk határozni az egyes, napjainkban köztermesztésben szereplı
szálastakarmány fajok és fajták önmagukban és zöldtakarmánykeverékben történı termesztése során mért zöld-, szárazanyag-, és
nyersfehérjében kifejezett termésmennyiségét, valamint szárazanyag- és
táplálóanyag-tartalmát.
•

Állatetetési kísérletekkel meghatározni az egyes zöldtakarmánykeverékek

táplálóanyag-tartalmának

emészthetıségét,

valamint

a

nettóenergia-, az energiafüggı, és a nitrogénfüggı metabolizálható
fehérje tartalmát.
•

Vizsgálni kívánjuk, hogy az egyes – napjainkban köztermesztésben lévı
–

fajták

zöldtakarmány-keverékei

mennyiben

különböznek

termésmennyiség és táplálóanyag-tartalom szempontjából az 1960-70-es
években használt komponensektıl.
•

Vizsgáljuk, hogy milyen új növényfajok, illetve keverékek illeszthetık
be a tömegtakarmány-termesztés folyamatába a hagyományos „zöld
futószalagban” szereplı növényeken kívül, esetleg azok helyett.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. A zöldtakarmány-keverékek szerepe a kérıdzık szálastakarmány
ellátásában Magyarországon, a XIX. századtól napjainkig

A magyar állattenyésztést a XIX. század elejéig a legeltetéses
állattartás jellemezte. A gulyákat, nyájakat pásztorok ırizték. A takarmány
ellátás alapját szinte kizárólag a legelı jelentette, amit a téli idıszakban eseti
jelleggel, szintén a legelırıl származó réti széna etetése egészített ki
(BARCSÁK IN VINCZEFFY, 1993).
A Kárpát-medence mezıgazdasági struktúrája az 1800-as évek során
bekövetkezett politikai változások és gazdasági fejlıdés hatására jelentıs
változásokon ment keresztül. A pásztorkodó állattartás háttérbe szorult és
kialakult a helyhez kötött, egyre inkább a szántóföldi növénytermesztéstıl
függı, tehát a gazdálkodás egészébe ágyazódó istállózó állattartás. Alapját
„az 1848-49-es szabadságharc következményei, a jobbágyfelszabadítással
megváltozott gazdálkodási rend, különösen a rét és legelıterületek
csökkenése, minıségük romlása, a nyomáskényszer megszőnése, a
vízszabályozások teremtették meg. Amilyen mértékben csökkentek a
legeltetés és a szénabetakarítás lehetıségei, olyan mértékben kellett a
késıbb egyre gyarapodó – az új fajták megjelenése következtében a
takarmányozás iránt egyre igényesebb – állatállomány számára, a
takarmányok mennyiségi és minıségi hiányát szántóföldön termesztett
szálastakarmányokkal pótolni” (GAÁL, 1971a).
A már említett gazdálkodási rend megváltozásában a döntı szerepet
az allodiumokból és az elhagyott jobbágytelkekbıl kialakuló uradalmi
birtokok játszották. A háromnyomásos gazdálkodást felváltotta a különbözı
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„vetésforgók” alkalmazása, mely lehetıvé tette mind a kapás növények,
mind pedig a szálastakarmányok termesztését. A nagyüzemi árutermelı
gazdálkodás megjelenésével az állattartás az egyre elhanyagoltabb
közösségi legelıkrıl növekvı mértékben az istállókba került (GAÁL,
1971a). Ennek oka természetesen nem csak a gyepterületek csökkenése és
külterjesebbé válása, hanem a gabona- és ipari növények árának átmeneti
emelkedése következtében, az árutermelı mezıgazdaság egyre növekvı
szántóigénye volt, ugyanis „a jó gyep szántónak sokkal jobb” (BARCSÁK IN
VINCZEFFY, 1993). Ezzel és az istállózó állattartás térhódításával
párhuzamosan megteremtıdött a tápanyag-visszapótlás lehetısége és
egyben szükségszerősége is, mivel a gazdaságoknak gondoskodni kellett az
almos trágya megfelelı hasznosításáról. Ahhoz azonban, hogy Nagyváthyt
idézve „istállóban legeltetni” lehessen, szükség volt a szántóföldön
megtermelt szálastakarmányokra is,

amelyek elsısorban

különbözı

zöldtakarmányok és azok keverékei voltak. Pethe Ferenc a Georgikon diákja
majd késıbb tanára szerint „a nyári istállózás abban áll, mikor a
mezigazdasághoz tartozó, főtakarmánnyal élı marhákat egész nyáron
istállón, lekaszált zöldtakarmánnyal tartjuk” (PETHE, 1814). A Festetics
birtokon a Georgikonban haladó szellemben folyó gazdálkodás és
gazdatisztképzés lehetıvé tette a zab, a kukorica, a lucerna, a lóhere, a
bükköny és a köles mellett, a zöldtakarmány-keverékek közül elsıként, a
zabos bükköny (1812) termesztését. A Pallérozott mezei gazdaság címő
mővében PETHE (1814) már beszámolt az elsı ıszi takarmánykeverékrıl, az
ıszi

búza

bükkönyös

társításáról

is.

Véleménye

szerint:

„a

göbölyhizlalásnak a kevert vetés megbecsülhetetlen portékája” mely
általában borsó, lednek, zab és árpa keverékébıl állt (GAÁL, 1971a). A
zöldtakarmányok vetésforgóban történı termesztése – különös tekintettel a
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keverékekre – egyre több uradalom számára jelentett perspektívát. A század
közepére az összegyőlt tapasztalatokat a nagybirtokok egy része már jól
hasznosította, beillesztve a zöldtakarmányokat és azok keverékeit a
tavasztól ıszig tartó tömegtakarmány elıállítás folyamatába (SÜLE, 1967).
A XIX. század második felébıl DITZ (1869) és FÜR (1969) egyaránt
több, jól mőködı zöldtakarmánysorról közöltek részletes leírásokat, az elsı
úgynevezett „zöld futószalag” takarmányozási rendszer megszervezésérıl
azonban RODICZKY (1882) számolt be, kiemelve az abrakbabó (zabos
bükköny) és a búzás bükköny jelentıségét. Ebben az idıszakban a
zöldtakarmányok jelentıs részét még nem kevert vetésben termesztették,
komplettáló hatásukat szélesebb körben csak a XX. század elejére ismerték
fel.

Ebben

a

korban

jelentek

meg

mai

szóhasználattal

a

„takarmánykeverékek”, melyek közül CSERHÁTI (1901) az ıszi keverékek, a
zabos bükköny, a zabos borsó, a borsós csalamádé és a herefüves keverékek
jelentıségére hívta fel a figyelmet. GAÁL (1971a) közli 1905-bıl Berger
véleményét, miszerint „termeljünk keszthelyi keveréket, szöszös bükkönyt,
ısszel és tavasszal vetve rozzsal, és búzával, ıszi borsót búzával, tavaszi
borsót zabbal, tavaszi búzával, tavaszi borsót tengerivel és kölessel, tavaszi
bükkönyt zabbal és árpával”. Az uradalmak többsége természetesen maga is
kísérletezett különbözı keveréktársításokkal, egyaránt értékelve azok
termesztésének és takarmányozásának elınyeit és hátrányait (FÜR, 1969).
Ennek köszönhetıen a XIX. század végére a fontosabb szálastakarmányok
közül

elsısorban

a

csalamádék

lettek

a

nagybirtokok,

míg

a

takarmánykeverékek és pillangósok – a baltacím kivételével – inkább a
kisbirtokok meghatározó szántóföldi zöldtakarmány növényei (CSERHÁTI,
1901). Leszögezhetjük azonban, hogy a szántóföldi zöldtakarmány-
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termesztés a nagyüzemekben alakult ki és innen terjedt el országosan
(GAÁL, 1971a).
A XX. század elején már nem csak „tudományos javallatok”
mutattak rá a keverék zöldtakarmányok termesztésének fontosságára, hanem
a gyakorlati élet is felfigyelt rá, sıt elıtérbe került a földbérleti
szerzıdéseknél a pillangósok szerepe a talajerı visszapótlás területén. A
zöldtakarmány-keverékek jelentısége fokozódott, ennek megfelelıen
gyarapodott a vetésterület és nıttek a termésátlagok. GAÁLT (1971a) idézve
„a nagyobb és igényesebb állatállomány által megkövetelt takarmánybázis
fejlıdése a belterjesség irányába hatott, azonban a takarmánytermesztés
fejlıdésének lendületét megtörte az elsı világháború”.
A trianoni békét követıen merıben új helyzet állt elı. Az új
Magyarország területe a harmadára csökkent, valamint kiszakadt egy
hatalmas, gazdaságilag egységes államszervezetbıl, az Osztrák-Magyar
Monarchiából. A területveszteség egyben a takarmánytermı területek
nagymértékő csökkenését is jelentette. A rét-, és legelıterületek folyamatos
zsugorodása következtében a termés mennyisége csökkent, valamint
kedvezıtlen termıhelyi adottságaik miatt minıségük is romlott (KONKOLY,
1920). A gyepeket túllegeltették, ugyanis a gyakran gyenge minıségő
legelıkre hektáronként 1,4 számosállat jutott. Mindez azonban csak részben
hatott kedvezıen a szántóföldi takarmánytermesztésünkre, amely ekkor már
számottevı területen folyt (GAÁL, 1971b).
A

szálastakarmányok

vetésterületüket

tekintve

a

harmadik

legjelentısebb csoportját képezték a szántóföldi növényeknek. Ennek
ellenére GUNST (IN ESTÓK, 2003) véleménye szerint az egész szántóterületen
belül arányuk indokolatlanul alacsony volt, különösen ha tekintetbe vesszük
a termésátlagok alacsony szintjét és jelentıs ingadozását (GUNST ÉS LİKÖS,
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1982). A takarmánykeverékeket ekkor már két csoportba sorolták, az egyik
az évelı herefüves keverékek, a másik az ıszi és tavaszi vetéső egyéves
szálastakarmány keverékek, melyek közül meghatározó szerepet játszottak a
bükkönyös keverékek. Az egyéves szálastakarmány-keverékek aránylag
nagy mennyiségő termést adtak, valamint kedvezı volt a táplálóanyagtartalmon belül a fehérje részaránya. Az ıszi vetéső takarmánynövények
sorában legjelentısebbek az ıszi bükkönyös és borsós keverékek, a
keszthelyi keverék, a rozsos bíborhere, és a Legány-féle keverék voltak.
Támasztónövényként általában ıszi búzát, ıszi árpát, és rozst használtak, a
bükkönyök közül az ıszi vetéső szöszös-, és pannon-bükkönyt választották
a keverékekbe (GAÁL, 1971b). A tavaszi vetéső csoportból kétség kívül a
legkedveltebb a zabos bükköny volt, melynek GRÁBNER (1948) véleménye
szerint „hibája, hogy drága takarmány, mert csak egy kaszálást és közepes
szénahozamot ad”. Az ıszi takarmánykeverékek kifejezetten a nagybirtokok
takarmánynövényei

voltak,

míg

a

tavaszi

keverékek

inkább

a

parasztgazdaságokra voltak jellemzıek. A vörös here, a bíborhere és a
lucerna kifejezetten a parasztgazdaságok által termesztett növények voltak,
amit az is magyaráz, hogy a szarvasmarha állomány zöme szintén paraszti
kézen volt (GUNST, 1970).
A két világháború közötti idıszakra jellemzı elégtelen minıségő és
mennyiségő takarmányozás következtében a szarvasmarha állomány
létszáma az 1920-as évekhez képest 1942-re mindössze háromszázezerrel
nıtt, viszont genetikai hátterét tekintve ekkorra már az állomány 83 % -át a
magyartarka fajta adta (BOCSOR, 1959). A szálastakarmány hiány
csökkentése, valamint a legeltetéses állattartás elınyeinek kihasználása
céljából nyugati tapasztalatok alapján, DRESNER (IN VINCEFFY, 1998) és
FÁBER (IN VINCEFFY, 1998) kidolgoztak egy programot, melyet 1932-ben
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fogadtak el. A Zöldmezı-mozgalom, mely a hazai természetes gyepterületek
javítását, rendbehozatalát tőzte ki célul, a szántóra elsısorban a több fajból
álló

főkeverékek

tanfolyamokat,

telepítését

bemutatókat

szorgalmazta.
szervezett,

A

Zöldmezı-mozgalom

vetımagakciókkal,

gépek

beszerzésével nyújtott támogatást a gazdálkodóknak, valamint elindították
az „egy szekér trágya” mozgalmat is. Ez a törekvés azonban nem tudott
kellı mértékben hozzájárulni a szarvasmarha állomány létszámának
növeléséhez, illetve a megfelelı szálastakarmány-ellátás biztosításához
(VINCEFFY, 1998).
GAÁL (1971b) véleménye szerint, a korszak végére megállapítást
nyert, hogy nem az állatállományt kell a takarmányozáshoz igazítani, hanem
az állatállomány szükségletének megfelelıen kell takarmányt termeszteni,
ami a rétek és legelık elhanyagolt állapota miatt nehézségekbe ütközött. A
belterjesebb gazdálkodás és a megnövekedett takarmányigény a szántóföldi
takarmánytermesztés jelentıségét tovább növelte. „Elınyösen alakult a
pillangósok aránya, fejlıdött a talajerı-gazdálkodás és a talajmővelés. Így a
takarmánynövények szántóföldi termesztése – az állattenyésztés igényeinek
megfelelıen – a belterjesség útjára terelıdött” (GAÁL, 1971b).
A II. világháborút követıen a szántóföldi zöldtakarmány-termesztés
rövid idıre háttérbe szorult. A szántó területeket elsısorban az alapvetı
népélelmezést jelentı gabonafélékkel és kukoricával vetették be. A szálas-,
és tömegtakarmány termesztés nem volt kellıen elıre szervezhetı, valamint
komoly gondot okozott a szükséges vetımag beszerzése is (VINCZE, 1970).
Ennek következtében az 1960-as évek elején, országos szinten még mindig
problémát jelentett az állami gazdaságoknak és a termelı szövetkezeteknek,
a magyartarka fajta termelési igényéhez igazodó, megfelelı mennyiségő és
minıségő szálastakarmány-ellátás. A megoldás érdekében az 1950-es
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évektıl a jobb nagyüzemi tejtermelı gazdaságok tavasztól ıszig a legelıre,
késıbb pedig szántóföldön termesztett zöldtakarmány-növények vetésével
biztosította a tehenek nyári tömegtakarmány-ellátását (BOCSOR, 1959).
Mindez azonban a zöldtakarmány-termesztés számos elınyének ismerete
mellett

sem

bizonyult

könnyő

feladatnak.

Kellı

szakértelemmel

összeállított, az egész vegetációs periódust átölelı zöldtakarmánytermesztési technológiára volt szükség ahhoz, hogy az üzemek az
agrotechnikai és szervezési problémákat hatékonyan át tudják hidalni. Ezért
BÖJTÖS (1955)

okszerőbb,

a

szárazabb

idıjárási

körülményekhez

alkalmazkodó növényfajok kiválasztását, valamint más szerzıkkel együtt a
különbözı idıben vetett és aratott takarmánynövények sorozatát, azaz a
„zöld futószalag” alkalmazását javasolta. BOCSOR (1959) szerint „szükséges
megkeresnünk azokat a takarmánynövényeket, amelyek termesztése révén a
területegységrıl a legnagyobb táplálóanyag-mennyiségeket kapjuk, és
amely növények táplálóanyagát a szarvasmarha jól tudja értékesíteni”.
Ugyanis a szőkös fehérjetakarmány ellátottság következtében nehezen
beszerezhetı drága import fehérje, a szója behozatala komoly népgazdasági
problémát jelentett a folyó fizetési mérlegben (KURNIK ÉS MTSAI, 1967b). Ez
a külsı kényszer szintén hozzájárult ahhoz, hogy a gyakorlatban dolgozó
szakemberek az április utolsó dekádjától október elejéig terjedı idıszak
takarmány ellátását ıszi, tavaszi valamint nyárleji vetéső egynyári
zöldtakarmány-keverékekkel valósítsák meg. BÖJTÖS (1955), SCHANDL
(1955, 1959) és CSOMÓS (1965a) egybehangzó véleménye alapján azonban
megállapítható, hogy a zöldtakarmányozás tekintetében a kutatás és a
gyakorlati alkalmazás között mély szakadék tátongott, amely egyértelmően
szükségessé tette az egyes zöldtakarmányok és komponenseinek részletes
termesztés-technológiai, valamint takarmányozás-élettani vizsgálatát. Ennek
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érdekében a Délkelet-dunántúli Mezıgazdasági Kísérleti Intézetben (DMKI,
jogutódja 1971-tıl a Takarmánytermesztési Kutatóintézet, TKI) Kurnik
Ernı vezetésével „ A takarmánybázis növelése” elnevezéső országos
fıfeladat keretein belül, valamint késıbb a MÉM 29/1970 számú
utasításának megfelelıen kidolgozták az úgynevezett „Iregszemcsei
takarmánytermesztési rendszert”, melyben a hangsúlyt az egynyári szálas-,
és tömegtakarmány-növények termesztési rendszerének fejlesztését célzó
komplex kutatásokra helyezték. Ennek köszönhetıen alig egy évtized alatt
különösen Baranya és Tolna, de az ország többi megyéjében is jelentısen
javult a tej-, és hústermelés színvonala, ahogy a gazdaságok alkalmazni
kezdték a kutatóintézet által 1975-ig folyamatosan fejlesztett „zöld
futószalag” takarmányozási rendszert (KURNIK, 1965, 1972).
Hazánk

szarvasmarha-tenyésztése

és

ezen

keresztül

szálastakarmány-termesztésünk késıbb a Minisztertanács 1025/1972. (VII.
30.) számú határozatának következtében jelentıs változásokon ment
keresztül. A tejtermékek iránti kereslet növekedése szükségessé tette a
szarvasmarha állomány átalakítását, melynek lehetıségét

BABINSZKY

(1972) a fajta-átalakító keresztezésekben, illetve a szelekciós nyomás
növelésében látta. ZSUFFA (1973) szerint „a genetikai termelıképesség
javítása csak akkor eredményez hozamnövekedést, ha azt ki is tudjuk
használni. Ennek döntı tényezıje a takarmányozás, amely jelenleg sem
minıségi, sem mennyiségi szempontból nem tud megfelelni a növekvı
igényeknek.” A fajta-átalakító keresztezések nyomán a holstein-fríz
bizonyult a legsikeresebb keresztezési partnernek. A növekvı laktációs
tejtermelés

viszont

koncentráltabb,

kiegyenlítettebb

táplálóanyag-

tartalommal bíró tömegtakarmány-bázist igényelt, amely a monodietikus
takarmányozás országos szintő elterjedésének kedvezett. Az 1972-es
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Minisztertanácsi rendelet alapján még el kellett volna indítani – a termelés
specializációjának értelmében – a húsmarha programot is, mely azonban
átmeneti fellendülés után az 1980-as éveket követıen ismét visszaesett.
Mindezek következtében a zöldtakarmány-termesztés még inkább háttérbe
szorult. Az 1970-80-as években a zöldtakarmányok vetésterülete stagnáló
állapotot mutatva 25-30 ezer ha-os szintre állt be (KSH, 1976, 1990). Az
állami gazdaságok és termelıszövetkezetek nagy tejtermeléső, elsısorban
holstein-friz állományainak igény szerinti takarmányozása zöldetetéssel már
nem volt megvalósítható. Bevezették a monodietikus takarmányozást, a
zöldtakarmányok helyét a silókukoricából készített kukoricaszilázs foglalta
el.
Az egynyári zöldtakarmány-keverékek termesztési és ökonómiai
elınyeit csak a ’90-es éveket követıen kezdték újra felismerni. A
mezıgazdasági termelésszerkezetben bekövetkezett változások – melyeket a
bevezetés során már említettem – napjainkra ismét felvetették alkalmazásuk
lehetıségét a kérıdzık tömegtakarmány ellátásában. (ANTAL, 2001;
KÉSMÁRKI ÉS PETROCZKI, 2004). Jelenleg azonban problémát jelent, hogy az
elmúlt 15 év során megjelent publikációk többsége a tényfeltárásra helyezte
a hangsúlyt, nagyrészt az irodalmi adatok feldolgozásával, és az azokból
levonható konzekvenciákkal foglalkoztak, az új eredmények közlésével,
értékelésével kevésbé. Ezért megítélésem szerint még nagyobb szükség van
a gyakorlati tapasztalatok széleskörő megosztására, valamint napjaink
elvárásainak

megfelelıen

olyan

kísérletek

beállítására,

melyek

hozzájárulnak az alkalmazott fajok és keveréke számának bıvüléséhez,
valamint

a

zöldtakarmány-keverékek

fejlıdéséhez.
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termesztés-technológiájának

2.2. A zöldtakarmány-keverékek termesztési és takarmányozási
sajátosságai

KAKUK

ÉS

SCHMIDT (1988) a szántóföldi zöldtakarmányok 4 nagy

csoportját határozta meg, melyek a főfélék, a pillangós virágúak, a
keverékek, valamint a leveles és egyéb zöldtakarmányok. Kettı vagy több,
nagy energia illetve fehérje-tatalommal rendelkezı egyéves növény társítása
révén kapjuk a zöldtakarmány-keverékeket, melyek alatt általában egy
gabonaféle és egy pillangós vagy keresztes virágú növény együttes
termesztését értjük (KAKUK

ÉS

SCHMIDT, 1988). SCHANDL (1959) találó

megállapítása szerint „vétek nem kihasználni minden napot, mikor
állatainkat a legízletesebb, legkönnyebben emészthetı, vitaminokban,
lecitinben és ásványi anyagokban gazdag, legkevesebb emésztési munkát
igénylı takarmányokkal táplálhatjuk”.
A zöldtakarmány keverékek alkalmazásának számos agronómiai
elınye ismert. Termesztésükkel kedvezıen hasznosítható a talaj víz-, és
tápanyag készlete, mivel gyökérzetük különbözı mélységő talajrétegekbıl
táplálkozik (LÁNG, 1966; HEROLD, 1977). A kelést követıen rövid idın
belül borítják a talajt, megóvva azt az erózió és a defláció káros hatásaitól
(HALASI, 1966). Jó elıvetemények, a pillangós komponens a talajt
Rhizobium baktériumai révén nitrogénnel dúsítja (SZENTMIHÁLYI, 1964b;
LÁNG, 1966). Nincs gyomosító hatásuk, a gyomnövényeket intenzív
fejlıdésüknek és jó térkihasználásuknak köszönhetıen már fejlıdésük korai
szakaszában elnyomják. A pillangósok számára a gabona komponens
támasztónövényül is szolgál (borsós és bükkönyös keverékek), ami
meghatározó szerepet játszik a gépi betakaríthatóság biztosításában
(SCHANDL, 1959; RADICS, 2001).
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A szántóföldi zöldtakarmány-termesztés 1950 és 1975 között
jelentıs szerepet játszott a hazai szarvasmarha állomány tömegtakarmány
ellátásában. Mivel az említett idıszak volt a zöldtakarmány-keverékek
termesztésének „fénykora” és ebben az idıszakban került publikálásra a
témában a legtöbb tudományos eredmény, a szakirodalmi feldolgozás során
nagyrészt ezen irodalmak értékelésével foglalkoztam.
A zöldtakarmány-keverékek termesztése az 1950-es éveket követıen
számos kérdést vetett fel, melyekre egyrészt a Kurnik Ernı által vezetett
Délkeletdunántúli Mezıgazdasági Kísérleti Intézet (DMKI) – 1971-tıl
Takarmánytermesztési Kutató Intézet (TKI) – munkatársai, másrészt a
gyakorlati szakemberek által beállított „üzemi kísérletek” próbáltak választ
adni. A kutatások, vizsgálatok tárgyát az úgynevezett „zöld futószalag”
kialakítása képezte, melynek célja a tavasztól ıszig tartó idıszakot lefedı
folyamatos, a szarvasmarha állomány igényeinek és termelési színvonalának
megfelelı, olcsó és természetszerő takarmányozási rendszer kialakítása volt,
amelyhez

elsısorban

zöldtakarmány-keveréket

–

komplettáló

használtak

fel.

hatásuk

következtében

BOCSOR (1959) szerint

–
a

„zöldtakarmányozási technológiák kialakítása során arra kell törekednünk,
hogy megtaláljuk azokat a takarmánynövényeket, amelyek táplálóanyag
tartalmát a szarvasmarha jól értékesíti, valamint termesztésük révén
területegységre vetítve a legnagyobb táplálóanyag-mennyiséget érhetjük el”.
Ezt a megállapítást akár végcélként is értelmezhetjük, melynek eléréséhez
számos különbözı, egymással gyakran össze nem egyeztethetı szempontot
kellett figyelembe venni.
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2.2.1. Helyük a vetésváltás rendszerében

İszi vetéső zöldtakarmány-keverékek
Az ıszi keverékeknek, egyaránt jó elıveteményei az ıszi és a tavaszi
kalászosok, bár az ıszi búza után a megfelelı talajelıkészítésre gyakran
mindössze egy száraz meleg nyári hónap áll csak rendelkezésre (TÓTTH
MTSAI,

ÉS

1962). Termesztésük elınyös, mivel utánuk talajtípustól függıen a

tavaszi kalászosok kivételével számos olyan növényfaj termeszthetı, mint a
burgonya, a bab, a napraforgó, a silókukorica és a takarmánycirok (SZÉKELY
ÉS TÓTTH, 1961;

HARANGOZÓ, 1988).

A keszthelyi és a Legány-féle keverékek elıveteménye nyárvégi
vetésük miatt csak olyan még a nyár elején lekerülı növény lehet, mint az
ıszi árpa és a borsó, melyek betakarítását követıen legalább egy hónap áll
rendelkezésre a megfelelı talajelıkészítésre. A rozsos pannon bükkönynek
és a rozsos szöszös bükkönynek – mely utóbbi a homokos talajokon is
sikeresen termeszthetı – a kalászosok mellett egyaránt jó elıveteménye a
burgonya, a csillagfürt, valamint minden olyan növény mely után megfelelı
minıségő aprómorzsás vetıágy készíthetı (TÓTTH

ÉS MTSAI,

1962;

HARANGOZÓ, 1988). Az ıszi árpás pannon bükköny, az ıszi árpás pannon
bükkönyös ıszi borsó és az ıszi árpás szöszös bükköny – mely a talajjal
szemben kevésbé igényes – HARANGOZÓ (1988) véleménye szerint a
kalászos és a kapás növények után egyaránt sikeresen termeszthetık.
Az ıszi búzás szöszös bükköny, az ıszi árpás pannon bükkönyös
ıszi borsó mellett, az ıszi búzás pannon bükköny keverékek termesztése
célszerőbb, mivel a pannon bükköny télállósága jobb, mint a szöszös
bükkönyé és az ıszi borsóé, valamint talajigénye is az ıszi búzáéhoz áll
közelebb (SZÉKELY

ÉS

TÓTTH, 1961; DMKI, 1968-1969; HARANGOZÓ,
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1988). Az ıszi árpás keverékekhez hasonlóan egyaránt jó elıveteményeik a
borsó, a búza, a korai éréső silókukorica és a napraforgó. Az ıszi árpa és az
ıszi búza társítható ıszi borsóval is. Termesztésük azonban a borsó gyenge
télállósága miatt hazánkban nem terjedt el (TÓTTH ÉS MTSAI, 1962).

Tavaszi vetéső zöldtakarmány-keverékek
A tavaszi vetéső zöldtakarmány-keverékek számára minden olyan
növény jó elıveteménynek számít, amely még az ısz folyamán lekerül a
területrıl, és utána a szükséges talajmunkák – különös tekintettel a tarló, és
szármaradványok talajba forgatására – még idıben elvégezhetık. Utánuk
általában ıszi kalászosokat, esetleg repcét vethetünk (TÓTTH

ÉS MTSAI,

1962). A legkorábban, március elején a tavaszi bükkönyös társítások
vethetık – a zabos bükköny a zabos borsó és ritkábban az árpás bükköny –
ezért termesztésük mind a korán (ıszi búza), mind a késın lekerülı
elıvetemények (szemes kukorica) után lehetséges (HARANGOZÓ, 1988;
JANATA ÉS MTSAI, 1973). GRÁBNER (1956) szerint a zabos bükköny maga is
„az ıszi búzának kiváló elıveteménye, mert a talajt gyommentesen és jól
beéredett állapotban és trágyaerıben hagyja vissza.” Késın lekerülı
elıvetemények után a napraforgó, a kukorica és szudánifü borsós valamint
szójás társításait termeszthetjük. A tavasz folyamán a borsós keverékek
kivételével – melyeket SZÉKELY ÉS TÓTTH (1961) szerint a borsó megfelelı
fejlıdése érdekében legkésıbb április második felében el kell vetni – a többi
társítás nem csak fıvetésben, hanem másodnövényként termesztve is
beilleszthetı a vetésszerkezetbe (ORAVECZ, 1985).
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A kettıstermesztés lehetıségei
A növénytermesztéssel szemben támasztott elvárások megkövetelik,
hogy szántó területeinket maximálisan kihasználjuk, ezért ahol az éghajlati
és talajadottságok lehetıvé teszik, ott alkalmazzuk a kettıstermesztés
rendszerét, melynek számos elınye ismert. Csökkenthetı velük egyrészt a
fıvetéső tömegtakarmány termıterület, helyette árunövények termeszthetık.
Másrészt biztosítják a racionális, takarékos földhasználat elvét, valamint a
zöldtakarmányozás folyamatosságát az állattenyészetésben (SURÁNYI, 1952;
KOVÁCS, 1962; PEHL, 1965; ORAVECZ, 1985). Ezen felül a másodvetésekkel
közel azonos vagy nagyobb zöldtömeget takaríthatunk be, mint a fıvetéső
társításokkal (DMKI 1965-1969; BURGSTALLER, 1979; BACHMANN

ÉS

FLEISCHMANN, 1981).
Kettıs

termesztésre

elsısorban

az

olyan

vegetatív

jellegő

zöldtakarmány-növények alkalmasak, melyeknek tenyészideje nem haladja
meg a 90-110 napot, valamint nem különösebben vízigényesek (SURÁNYI,
1952; BAJAI, 1963; ORAVECZ, 1985). SURÁNYI (1952) szerint a
kettıstermesztés szempontjából jó elıvetemények a Keszthelyi keverék, a
Legány-féle keverék, a rozs, az ıszi árpa, és az ıszi búza borsós és
bükkönyös társításai. Ezek a keverékek, április utolsó harmadát követıen
május közepéig, esetleg június elejéig betakarításra kerülnek, lehetıvé téve
a másodnövények vetését. Kettıstermesztés céljából tehát május elejétıl
július

elsı

dekádjáig

vethetünk

zöldtakarmány-keverékeket

(borsós

napraforgó, szójás kukoricacsalamádé, borsós kukoricacsalamádé, kukoricás
napraforgó, szudánifüves napraforgó) az ıszi keverékek és a borsós
napraforgó tarlójába, melyekkel biztosítható a júliusi és augusztusi
zöldtakarmány ellátás (TÓTTH, 1964; CZAPÁRY, 1965; KISS, 1965;
MIHÁLYFALVI, 1972; ORAVECZ, 1985; KÉSMÁRKI IN BOCZ, 1992).
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A kettıstermesztés lehetıségérıl az 1960-as években külföldi
szerzık is beszámoltak. ORTNER (IN SZENTMIHÁLYI, 1964b) és NAVRATIL
(IN SZENTMIHÁLYI, 1964b) az ıszi keverék illetve ıszi árpa és a rozs után
másodterményként a kukorica hüvelyes társításainak vetését javasolták.
A kettıstermesztés lehetıségét napjainkban érdemes megfontolás
tárgyává tenni. Hazánk idıjárására ugyanis egyre inkább jellemzı a
kiszámíthatatlanság. A nyári hónapok során gyakran kell szembenéznünk az
aszály okozta károkkal (2003), azonban egyes években (2004) elegendı
csapadék

hullik

ahhoz,

hogy a zöldtakarmány-keverékek

számára

biztosítottak legyenek a sikeres kettıstermesztés feltételei (KSH, 2004;
2005).

2.2.2. A talajelıkészítés és a tápanyagvisszapótlás kérdése

Talajeıkészítés
A zöldtakarmány-keverékek talajelıkészítési módja nagyban függ az
elıvetemény lekerülése és a vetés között eltelt idı hosszától, az
elıvetemény utáni talajállapottól (mővelıtalp, taposási kár), a talaj típusától,
nedvességi állapotától, a tarló-, és gyökérmaradványok mennyiségétıl,
valamint a gyomosságtól (JANATA

ÉS

MTSAI,

1973; KÉSMÁRKI

ÉS

PETROCZKI, 2003).

İszi vetéső zöldtakarmány-keverékek talajelıkészítési rendszere
A korán lekerülı elıvetemények betakarítását követıen elsısorban a
talajnedvesség megırzése céljából tarlóhántást kell végezni, amit sima vagy
győrős hengerrel történı zárás követ (JANATA ÉS MTSAI, 1973; KÉSMÁRKI ÉS
PETROCZKI, 2003). Amennyiben elegendı idı áll rendelkezésre az ıszi
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vetésekig, a tarló gyommentességét a tarló ápolásával biztosíthatjuk. A
tarlóápolást

az

alapmővelés

majd

a

kombinátorral

történı

magágyelıkészítés követi. Késın lekerülı elıvetemények alá lehetséges az
egy menetben történı magágyelıkészítés is, az alapmővelés és annak
lezárását követıen. (BIRKÁS IN NYÍRI, 1993).
A magágyelıkészítés során különösen nagy gondot kell fordítani
azokra a társításokra, amelyekben bíborhere vagy ıszi káposztarepce a
fehérjét adó partner. A vetıágyelıkészítés ugyanis mindig a legigényesebb
komponenshez kell, hogy igazodjon. Az apró magvak jó minıségő,
aprómorzsás és a vetés mélységében kellıen tömörödött magágyat
igényelnek (TÓTTH ÉS MTSAI, 1962; KÉSMÁRKI ÉS PETROCZKI, 2004).

Tavaszi vetéső zöldtakarmány-keverékek talaj-elıkészítési rendszere
„A tavaszi talajelıkészítés mindenképpen könnyebb feladat” – írják
JANATA

ÉS MTSAI

(1973), hiszen „ısszel legfeljebb a szántás befejezéséig

kell eljutni, a magágyelıkészítés munkái tavaszra maradhatnak”. A korán
lekerülı elıvetemények betakarítását tarlóhántás, majd győrőshengerrel
történı zárás követi. Az ıszi alapmővelés megkezdéséig akár két-három
hónap is eltelhet, mely során egy vagy két alkalommal szükségessé válhat a
kigyomosodott tarló ápolása. A késın lekerülı elıvetemények után
(burgonya, cukorrépa, kukorica) általában ıszi mélyszántást végzünk,
melynek elmunkálására – akár csak a korán lekerülı elıvetemények esetén
– tavasszal kerül sor, elısegítve ezzel a téli csapadék leszivárgását a talajba
(JANATA ÉS MTSAI, 1973; BIRKÁS IN NYÍRI, 1993; KÉSMÁRKI ÉS PETROCZKI,
2003). A koratavaszi vetéső keverékek esetében már február végén, március
elején megkezdjük a magágyelıkészítést, a talaj kötöttségétıl függıen egy,
vagy két menetben. Amennyiben a téli fagy a szántás során keletkezett
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hantokat nem lazította fel kellı mértékben, akkor a magágyelıkészités során
szükség lehet ásóborona, fogasborona, valamint kombinátor együttes
alkalmazására (ERMAKOV, 1972; JANATA

ÉS MTSAI,

1973). A késıtavaszi

zöldtakarmány-keverékek vetése (április, május) elıtt simítóval zárjuk a
talajfelszínt, majd ha szükséges a magágykészítés elıtt a talaj megfelelı
kultúrállapotának biztosítása érdekében, egy vagy két alkalommal
kultivátorral, ápoló gyomirtó mővelést végzünk (KÉSMÁRKI IN BOCZ, 1992).

Tápanyagvisszapótlás
A zöldtakarmány-keverékek hatékony termesztése, azaz a nagyobb
zöldtömeg és a nagyobb nyersfehérje-tartalom biztosítása érdekében
gondoskodni kell a folyamatos és szakszerő tápanyag-visszapótlásról,
különös tekintettel a szervestrágyázásra, valamint a nitrogén, foszfor és
kálium mőtrágyázásra.

İszi vetéső zöldtakarmány-keverékek tápanyagigénye
A szerves trágyák és mőtrágyák együttes alkalmazása jelentısen
növeli a termés mennyiségét. BAJAI (1963) 1960-ban és 1961-ben
istállótrágya és mőtrágya, valamint ezek kombinált alkalmazásával állított
be kísérleteket. Eredményei szerint az ıszi keverékekkel a legnagyobb
zöldtermés-mennyiség 200 q/kh (34,8 t/ha) istállótrágya és 100 q/kh (17,4
t/ha) istállótrágyának megfelelı NPK hatóanyag kijuttatásával érhetı el.
Megállapította, hogy azonos hatóanyag-tartalom mellett az istállótrágyához
képest a mőtrágyák hatóanyagtartalma 22-26 %-al jobban érvényesül,
valamint a nagyadagú mőtrágyázás hatására a betakarítás is 10-14 nappal
korábban megkezdıdhet. A táplálóanyag-tartalom ismeretében BAJAI (1963)
azonban rávilágított arra is, hogy növekvı adagú N mőtrágyázás mellett
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megfigyelhetı a keveréken belül a bükköny arányának kismértékő
csökkenése. Hasonlót tapasztalt MAMEDOV ÉS MUSZAJEV (1982) is, amikor
kísérleteik során a kijuttatott nitrogén mennyiségének csökkentése és a
foszfor, valamint a kálium hatóanyag-mennyiség növelése során a
keverékekben a pillangós komponens arányának növekedését tapasztalták.
BALCEREK (IN DMKI; 1970) kísérleteiben kimutatta, hogy az ıszi
takarmánykeverékek fokozott N mőtrágyázása nem csak a zöldtömeget
növeli, hanem a nyersfehérje-tartalmat és a nyersfehérjében kifejezett
termésmennyiséget is, valamint lehetıvé teszi a keverékek korábbi
betakarítását. ELSZAKOV (IN DMKI; 1970) azt is megállapította, hogy a
nitrogén mőtrágyázás hatására a keverékben megváltozik a komponensek
egymáshoz viszonyított aránya, azaz a nitrogén mőtrágya adagok
növelésével a pillangós komponens kiszorul a keverékbıl, ami jelentıs
hatást gyakorol a társítás táplálóanyag-tartalmára.
KURNIK

ÉS

MTSAI

(1967a) BAJAIVAL (1963) szemben már

keverékenként értékelték a kísérleteikben alkalmazott három különbözı
mőtrágyadózis hatását. Alapmőtrágyázás mellett, mely 50 kg/kh (87 kg/ha)
pétisót, 150 kg/kh (260 kg/ha) szuperfoszfátot és 80 kg/kh (140 kg/ha)
kálisót tartalmazott, búzás bükkönybıl átlagosan 163 q/kh (28 t/ha), árpás
bükkönybıl pedig 172 q/kh (30 t/ha) zöldtermést kaptak. Kurnik, Farkas és
Fodor továbbá azt is megállapították, hogy az akkori gyakorlatnak
megfelelıen „ahol nem jut elegendı bükköny az ıszi keverékekbe, ott a
fehérjetartalom

növelését

elısegíteni” (KURNIK

fokozottabb

ÉS MTSAI,

nitrogénmőtrágyázással

kell

1967a). Az 1970-es éveket követıen az

iregszemcsei Takarmánytermesztési Kutató Intézetben a 0, 80, 160, 240
kg/ha kijutatott 2:1:1 NPK arányú mőtrágya hasznosulásának hatékonyságát
vizsgálták (TKI, 1972-1973). Megállapították, hogy a terméshozamok, a
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kijutatott mőtrágya-dózis növelésével emelkednek, azonban az ıszi
takarmánykeverékek esetében „ a kísérletek termésmennyiségi, valamint
laboratóriumi vizsgálati eredményeibıl levonható az a következtetés, hogy a
80 kg/ha N, a 60 kg/ha P2O5 és a 70 kg/ha K2O kijuttatása adja a legjobb és
a leggazdaságosabb termést”. Sıt, több kísérleti hely 3 éves adatainak
elemzése alapján a jelentés még azt is hozzáteszik, hogy „ezt a
kísérletsorozatot befejezettnek tekintik, és tovább nem folytatják.” Az ıszi
zöldtakarmány-keverékek szakszerő tápanyag-visszapótlásával napjaink
szakirodalmai is foglalkoznak. ANTAL (2000) részletes, a termıhelyi
kategóriákhoz és a talaj tápanyag-ellátottsági szintjéhez igazodva,
KÉSMÁRKI

ÉS

PETRÓCZKI (2004) pedig társításonként közlik a keverékek

NPK hatóanyagigényét. Ezek az értékek nagymértékben hasonlítanak a TKI
által meghatározott „trágyaigényre”, ami az elmúlt 30 év során alig
változott.

Tavaszi vetéső zöldtakarmány-keverékek tápanyagigénye
A tápanyagvisszapótlás kérdését tekintve, a koratavaszi keverékek
esetében, az áttelelı takarmánykeverékekhez képest már jóval kevesebb
információ áll rendelkezésünkre. Az Iregszemcsén mőködı kutatóintézet is
elsısorban

a

késıtavaszi

vetéső

keverékek

trágyaigényének

meghatározására helyezte a hangsúlyt mely társítások fı, illetve
másodvetésben egyaránt termeszthetık. A koratavaszi keverékek közül a
zabos bükköny trágyaigénye a TKI (1973) és HARANGOZÓ (1988) szerint
80-100 kg/ha N; 60-80 kg/ha P2O5; és 70-90 kg/ha K2O hatóanyag
kijuttatásával biztosítható, ami 17-25 t/ha zöldtermés-mennyiség eléréséhez
elegendı. ANTAL (2000) a TKI-hoz (1973) hasonlóan termıhelyi
adottságoktól függıen valamivel több nitrogén (70-120 kg/ha), kevesebb
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foszfor (20-60 kg/ha) és ugyanannyi kálium (60-100 kg/ha) hatóanyag
kijuttatását javasolta, nem csak a zabos bükköny, hanem a zabos borsó
keverék

alá

egyaránt.

Az

árpás

borsó

és

az

árpás

bükköny

tápanyagigényérıl egyetlen általam ismert hazai szakirodalom sem tesz
említést, feltételezhetı azonban, – mivel a DMKI kísérleteiben ezek a
keverékek szerepeltek – hogy hasonló mennyiségő és arányú tápanyagvisszapótlást igényelnek, mint a zabos bükköny vagy a zabos borsó
keverékek. A borsós napraforgó és borsós kukorica esetében a TKI (19721975) 70-80 kg nitrogén, ugyanennyi foszfor és 120 kg/ha kálium hatóanyag
kijuttatását látta szükségesnek. A szójás napraforgó és a szójás kukorica
esetében 160 kg/ha illetve 240 kg/ha vegyes hatóanyag alkalmazását találták
megfelelınek (DMKI, 1969; TKI, 1974). KÉSMÁRKI (IN BOCZ, 1992) és
ANTAL (2000), a tavaszi keverékek alá 240 kg/ha NPK hatóanyag
kijuttatását javasolták, Késmárki azonban hozzáteszi, hogy a N hatóanyag
80 kg/ha fölé emelése már nem célszerő, mert az csökkenti a pillangós
komponens részarányát a keverékekben. Ennek következtében az egységnyi
területrıl betakarítható nagyobb zöldtömeg mellett a szárazanyag-tartalmon
belül, kisebb lesz a nyersfehérje részaránya, melynek alakulása 15-20 %
körül volna kívánatos (JUNG ÉS LILLY 1964; DMKI, 1967; TKI, 1973).
A válasz arra, hogy a gazdaságok miért adtak ki a szükségesnél
nagyobb

N

mőtrágya

adagokat

a

takarmánykeverékek

alá,

a

tömegtakarmányokkal biztosítani kívánt napi 10 l-es tejtermelésben
keresendı, melynek fehérjeszükséglete így biztosítható volt. A cél ugyanis
elsısorban nem a keverék nyersfehérje-tartalmának növelése, hanem a
takarmányhiány teljes leküzdése volt (BÖJTÖS 1955; BOCSOR, 1959;
SCHANDL, 1959; VINCZE, 1969).
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2.2.3. Vetési idejük, vetımagnormájuk

A

zöldtakarmány-termesztés

szempontjából

meghatározóak

a

rendelkezésre álló termıterület talajtani és éghajlati viszonyai, melyek
ismerete alapján kiválaszthatók azok a szárazabb idıjárási körülményekhez
is jól alkalmazkodó növényfajok, valamint keverékeik, amelyek sikeresen
termeszthetık (BÖJTÖS, 1955; SZÉKELY

ÉS

TÓTTH, 1961). SCHANDL (1959)

szerint ez „komoly feladatot jelent”, ugyanis a termesztési problémákat
elsısorban a nem megfelelı faj, fajta és keverék megválasztása (szárazság
és fagytőrés), valamint a helytelen csíraszám-, és keverékarányok beállítása
okozta. Ehhez kapcsolódik KURNIK (1965), és BÁRDOSSY (1966) azon
megállapítása is, miszerint a zöldtakarmányok komplettáló hatása csak úgy
használható ki eredményesen, ha vetésük megfelelı csíraszámmal történik,
és biztosítani tudjuk a keveréken belül a komponensek helyes arányát.

İszi vetéső zöldtakarmány-keverékek
A tavaszi zöldtakarmányozás általában a szakaszosan vetett ıszi
keverékekkel, valamint a zöld rozzsal és a zöld ıszi árpával indult. TÓTTH
(1964) véleménye szerint „június hónap elsı felében már nem etethetünk
hasznosan ıszi keveréktakarmányokat, mert erre az idıre még a búzás
keverék is elvénül”. Ezzel szemben KISS (1965) az ıszi keverékek etetését
szakaszos vetés alkalmazásával június 20-ig is megoldhatónak tartja. A
keverékek mellett takarmányozás céljára vetett ıszi rozs és ıszi árpa,
esetenként ıszi búza és az ıszi zab szintén jelentıs szerepet játszott a
folyamatos zöldetetés biztosításában. Mivel ezek nem tartalmaztak
fehérjében gazdag komponenst, a tejelı szarvasmarha állományok esetében
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szükségessé vált az abrak-kiegészítés, vagy a lucernaszéna megnövelt
adagban történı etetése.
Az áttelelı ıszi zöldtakarmány-keverékek vetése legkorábban
augusztus közepétıl kezdıdhet meg a keszthelyi, illetve a Legány-féle
keverékkel, és október végén fejezıdik be az ıszi búza bükkönyös
társításaival (SZENTMIHÁLYI, 1964a; TKI; 1973). Az egyes szakirodalmak
szerzıi az elmúlt ötven év során gyakorlatilag azonos vetésidıket határoztak
meg. Ezek egyben a keverékek „futószalagszerő” hasznosítási és etetési
sorrendjét is jelenti, ugyanis az egyes ıszi társítások között a tenyészidıszak
hosszában nincs jelentıs különbség (VARSÁNYI ÉS ZÖLD, 1966).
A legkorábban etethetı áttelelı egyéves zöldtakarmány-keverék az
augusztus közepétıl szeptember közepéig vethetı Legány-féle keverék
(rozsos szöszös bükköny bíborherével), valamint a rozsos ıszi repce, más
néven a Keszthelyi keverék. A nyárvégi, koraıszi vetést elsısorban a repce,
de a rozs is igényli, melynek következtében elegendı idı áll rendelkezésre
megerısödésükhöz a tél beállta elıtt (SZÉKELY

ÉS TÓTTH,

1961). Bár a

Keszthelyi keverék klasszikusnak tekinthetı egynyári szálastakarmány,
termesztése gyakran a nem megfelelı magágy-elıkészítés, valamint a
hosszabb meleg ıszi idıjárás következtében bizonytalan, a repce gyakran
kiritkul a keverékbıl, ezzel jelentısen csökkentve annak nyersfehérjetartalmát. Részben megoldást jelentethet a problémára a szakaszos vetés,
azonban termesztésének még így is maradt kockázata, ellentétben a
bükkönyös társításokkal. A javasolt vetési norma SZÉKELY ÉS TÓTTH (1961),
valamint JANATA

ÉS MTSAI

(1973) szerint rozsból 55-60 kg/kh (96-105

kg/ha) káposztarepcébıl 8 kg/kh (14 kg/ha). Ezzel szemben ANTAL (2000) a
rozs 2,5 millió csíra/ha (75 kg/ha), a repce 4 millió csíra/ha (20 kg/ha)
vetımagdózisát javasolja.
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Az augusztus végéig vethetı Landsbergi és Legány-féle keverék
termesztése hazánkban kevésbé terjedt el. Ennek okai egyrészt vetımag
beszerzési problémák voltak, másrészt az, hogy a bíborhere jelentıs
csapadékigénye miatt a keverék csak a Dunántúl nyugati megyéiben volt
sikeresen termeszthetı (TÓTTH

ÉS MTSAI,

1962; KÉSMÁRKI

ÉS

PETRÓCZKI,

2004).
Szeptemberben a rozsos szöszös és a rozsos pannon bükköny vetése
következhet (szeptember 5-25). A rozs szöszös bükkönnyel társítva a
gyengébb talajadottságú területek növénye. Az igényesebb pannon
bükkönnyel vetve inkább a jobb termıképességő talajokon termeszthetı
sikeresen (HARANGOZÓ, 1988). Vetımagnormája 70 kg/kh (120 kg/ha) rozs
és 30 kg/kh (50 kg/ha) szöszös bükköny volt (VARSÁNYI
JANATA

ÉS MTSAI

ÉS

ZÖLD, 1966).

(1973) kevesebb, 60-65 kg/kh (105-113 kg/ha) rozs és

több 35-40 kg/kh (60-70 kg/ha) bükköny vetését javasolták. ANTAL (2000)
ezzel szemben, rozsból csak a felét, 60 kg/ha-t, bükkönybıl pedig 105
kg/ha-t javasolt elvetni.
A rozsos keverékekkel egy idıben vetették az ıszi zabos pannon
bükkönyt, melybıl a zab gyenge télállósága miatt tavaszra gyakran kiritkult,
ennek következtében termesztése hazánkban nem terjedt el (DMKI, 1965).
A rozsos bükköny keverékek mellett a jobb talajokra szeptember
közepétıl a hónap végéig ıszi árpás szöszös bükkönyt, illetve ıszi árpás
pannon bükkönyt vetettek (TÓTTH
ANTAL, 2000; KÉSMÁRKI
MTSAI

(1967a), JANATA

ÉS

ÉS MTSAI,

1962; HARANGOZÓ, 1988;

PETRÓCZKI, 2004). A keveréket KURNIK

ÉS MTSAI

ÉS

(1973), valamint a DMKI (1967),

megítélése szerint 63:27 kg/kh (110:47 kg/ha) arányban kell elvetni.
HARANGOZÓ (1988) ezt annyiban módosította, hogy nagyobb mennyiségő,
55-65 kg/ha szöszös bükköny bekeverését javasolta, viszont ANTAL (2000)
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az 1:1 csíraarányt (2-2 millió cs/ha) és a 88:80 kg/ha-os vetési normát
tartotta megfelelınek.
A valamivel igényesebb ıszi árpás pannon bükköny társítást
idınként bıvítették még egy pillangós komponensel az ıszi borsóval
(GONDA, 1962). Az ıszi borsós keverékek TÓTTH

ÉS MTSAI

(1962) szerint

„jó tejelıtakarmányt adnak, azonban rozzsal ne vessük, mert a borsó sokkal
lassabban fejlıdik, mint a rozs, így sem mennyiségben sem minıségben
nem növeli a termést”. A probléma ezzel a keverékkel ugyanaz volt, mint az
ıszi zabos társítással. A borsó fajták között vannak olyanok melyek már az
ısz folyamán is vethetık, azonban a kemény téli fagyok következtében –
szemben a bükkönyökkel – a borsó nem mindig tudott sikeresen áttelelni
(SZÉKELY ÉS TÓTTH, 1961; ANON, 1997).
Október elejétıl a keverékek vezérnövénye már a búza volt, melyet
egyaránt vetettek szöszös és pannon bükkönnyel (TÓTTH

ÉS MTSAI,

1962;

KURNIK, 1967a). A búza szöszös bükkönnyel társítva október elsı
dekádjában, míg pannon bükkönnyel szeptember végétıl egészen október
20-ig volt vethetı. A kivetendı csíraszám ANTAL (2001) szerint ıszi búzás
szöszös bükkönybıl 2,5:2,5 millió csíra/ha (105:88 kg/ha), HARANGOZÓ
(1988) és korábban TÓTTH

ÉS MTSAI

(1962), valamint JANATA

ÉS MTSAI

(1973) ennél tágabb határokat adtak meg, ıszi búzából 115-135 kg/ha-t,
szöszös bükkönybıl 70-90 kg/ha-t.
A nagyobb fehérjehozam érdekében a gazdaságok egy része ıszi
búzás ıszi borsós pannon bükkönyt is vetett, melynek termesztése csak
akkor volt sikeres, ha az ısz hővösnek ígérkezett. Ezt támasztja alá ANON
(1997) megállapítása is, mely szerint az ıszi borsót novemberben kell vetni,
mivel az októberi vetéső, fejlıdésében jobban elırehaladott borsó a téli
hideg, szeles idıjárást jobban megszenvedi. Ezért a keverékekbe feltétlenül
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a mezei borsó vegetatív típusú, jó áttelelı képességő ıszi változatát
válasszuk (KÉSMÁRKI ÉS PETRÓCZKI, 2004).
Az egyes szakirodalmi közléseket tanulmányozva azt tapasztaltam,
hogy a szerzık adott keverék esetében gyakorlatilag azonos vetésidıkrıl
számoltak be. Jelentısebb eltéréseket csak a kivetendı csíraszámok és
keverékarányok meghatározásában tapasztaltam.
Az ıszi keverékek termesztése az 1960-1970-es években az egyszerő
agrotechnikának és a késıbbiekben már kielégítı vetımagellátásnak
köszönhetıen a legtöbb gazdaságban sikeres volt, amit több kutató és
gyakorlati szakember beszámolója is megerısít. A következetes és pontos
közlés hiánya azonban többször is zavaró volt, megnehezítve ezzel a
szakirodalom korrekt feldolgozását. Gyakran nem volt egyértelmő az ıszi
keverékekben alkalmazott bükkönyfajok megnevezése. Több esetben (KISS,
1965; KURNIK, 1965; JANATA

ÉS MTSAI,

1973; TAMÁS, 1999) a keverék

nevében csak a „bükköny” szó szerepelt, melybıl nem derült ki pontosan,
hogy pannon vagy szöszös bükkönyt értenek alatta. További problémát
okoztak az olyan „új” elnevezések, mint VINCZE (1973) „ıszi bükköny”
megnevezése, melyre még JÁNOSSY (1971) a „Vicia fajok termesztése és
nemesítése” címő mővében sem találtam utalást.
A zöldtakarmány-termesztés „alkonyán” kipróbálásra került a
tritikálé, szöszös, valamint pannon bükkönyös társítása is. Az ıszi búzás
bükkönyös keverék vetımagnormájával szeptember végén, október elején
vetve

jelentıs

alkalmazására

mennyiségő
azonban

már

zöldtermésre
nem

volt

kerülhetett

képes.
sor,

Gyakorlati

mivel

a

TKI

munkatársainak errıl a társításról az volt a véleménye, hogy a tritikálé a
keverékekbıl kiszorítja a pannon és a szöszös bükkönyt, ezért termesztését
nem javasolták (TKI, 1972-1975).
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Tavaszi vetéső zöldtakarmány-keverékek
A tavaszi és nyáreleji zöldtakarmányozás a szakaszosan vetett ıszi
keverékekkel biztosítható volt. Ezeket a kora tavasszal vetett egynyári
társítások követték, melyek vezérnövénye általában a tavaszi árpa és a
tavaszi zab (KISS, 1965; CSOMÓS, 1965a; KURNIK 1966). Ez a két gabonaféle
bükkönnyel és borsóval egyaránt társítható, ennek ellenére termesztésükkel
a zabos bükköny kivételével a kutatók és a gyakorlat keveset foglalkozott.
Ennek egyrészt az volt az oka, hogy a gazdaságok a zabos bükköny
termesztésrıl jelentıs tapasztalattal rendelkeztek. Másrészt a koratavaszi
gyors felmelegedésnek köszönhetıen a tavaszi keverékek vetését gyakran
már március második dekádjától a borsós napraforgóval kezdték meg
(KURNIK,

1965,

1966;

VINCZE,

1973).

Az

Iregszemcsei

takarmánytermesztési rendszerben ezek a koratavaszi keverékek, az 1970-es
évekig szintén nem szerepeltek, pedig SCHANDL már 1955-ben felhívta a
figyelmet a zabos borsó és az árpás borsó termesztésének lehetıségére.
Szakaszos vetésük március elejétıl április elsı dekádjáig volt lehetséges
(CSOMÓS, 1965b; JANATA

ÉS MTSAI,

1973; ANTAL, 2000). A zabos borsó

vetésével ÁCS (1997) szerint érdemes megvárnunk március közepét, mivel a
borsó kezdeti gyors fejlıdéséhez 4-6 °C-os talajhımérsékletre van szükség.
A zabos bükköny egy kataszteri holdra számított vetımagszükséglete
SZÉKELY

ÉS TÓTTH

(1961) szerint 100-110 kg, (175-190 kg/ha), melynek

általában fele a zab és fele a tavaszi bükköny. TÓTTH

ÉS MTSAI

(1962)

azonban úgy vélekedtek, hogy „a takarmány kedvezı tápanyagtartalma
érdekében célszerőbb úgy keverni, hogy 40 % legyen a bükköny és 60 % a
zab”, mellyel ANTAL (2000) is egyetértett. Ezzel szemben BÁRDOSSY (1962)
– több más tavaszi zöldtakarmány keverék mellett – a zabos bükköny vetési
normájáról is másként vélekedett. Kísérletei alapján ugyanis egy kataszteri
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holdra 40-50 kg (70-90 kg/ha) zab, valamint 120-130 kg (210-225 kg/ha)
tavaszi bükköny elvetését javasolta. ANTAL (2000) viszont a zab
hektáronkénti 75 kg-os (2,5 millió csíra/ha) a bükköny 100 kg-os (2 millió
csíra/ha) mennyiségének elvetését látja megfelelınek.
Iregszemcsén 1965-ben már az árpa tavaszi bükkönyös, szegletes
lednekes, valamint borsós társításával is folytattak kísérleteket. A DMKI, a
tavaszi árpából 40-50 kg/kh (70-90 kg/ha), tavaszi bükkönybıl 70 kg/kh
(120 kg/ha) vetımagmennyiség elvetését javasolta. Ha a pillangós
komponens borsó volt, akkor az árpa mellé 80 kg/kh (140 kg/ha), ha
szegletes lednek, akkor pedig 90 kg/kh (160 kg/ha) vetımagmennyiséget
ajánlott. A nagyobb zöldtermés elérése érdekében próbálkoztak az árpászabos tavaszi bükköny termesztésével is, mely keverék jó példája a keverék
összeállítás lehetıségeinek széles körére (DMKI, 1965). Az utolsó
részletesebb hazai beszámoló az árpás bükköny termesztésérıl JANATA
MUNKATÁRSAITÓL

ÉS

(1973) származik. A DMKI megállapításaival szemben

vetési normáját hektáronként árpából 120-140 kg-ban, tavaszi bükkönybıl
50-70 kg-ban határozták meg. ezek a keverékek a termesztési ismeretek
bıvülése ellenére továbbra sem képezték

részét az iregszemcsei

kutatóintézet által kidolgozott „zöld futószalagnak”, még a ’70-es éveket
követıen sem. Ennek következtében „Az újabb keverékek és azok
agrotechnikájának kidolgozása” címő téma keretében 1971-1975-ig csak
néhány zabos bükköny és zabos borsó keverékkel folytattak termesztési
kísérleteket (DMKI, 1970; TKI, 1972, 1975). TÓTTH (1964) azonban
megjegyzi, hogy ezek a társítások a tavasz folyamán a legkorábban vethetı
és 60-70 nap elteltével már etethetı zöldtakarmány-keverékek.
Sokkal nagyobb figyelmet kaptak viszont a napraforgós, a kukoricás,
valamint

a

szudánifüves

keverékek,
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melyek

termesztésével

és

felhasználásával kapcsolatban számos kísérletet folytattak. Társításban a
pillangós partner legtöbbször a borsó, a lóbab vagy a szója volt, de vetették
ıket önmagukban csalamádéként is. Termesztésével kapcsolatban az 1960as évek elején viszonylag kevés adat állt rendelkezésre, melynek kapcsán a
DMKI-ben a szarvasmarha takarmányok tág energia-fehérje arányának
mérséklése érdekében a borsós napraforgó, a szójás napraforgó és a szójás
kukorica hatékonyabb termesztéstechnológiájának kidolgozását tőzték ki
célul (DMKI, 1963; KURNIK, 1966).
A borsós napraforgó szakaszos vetése legkorábban március elsı
dekádját követıen lehetséges, a napraforgó fejlıdésének azonban a hővös
koratavaszi idıjárás nem kedvez. Ezért KURNIK (1966) és ANTAL (2000)
inkább a március végi, április eleji vetést javasolja. Amennyiben
nappalhosszra érzékeny borsófajtákat termesztünk, a keverék vetését be kell
fejeznünk április harmadik dekádjáig (TÓTTH

ÉS

MTSAI,

1962). A

nappalhosszra közömbös fajtákkal azonban másodvetésben még július
elején is vethetünk borsós napraforgó keveréket (ANTAL, 2000). A borsós
napraforgó vetésnormája a DMKI kutatói szerint borsóból 64 kg/kh (111
kg/ha) és napraforgóból 30 kg/kh (52 kg/ha). Ez az arány április második
felétıl, a már említett okok következtében 70:25-re (120:45 kg/ha) módosul
(KURNIK, 1966; VARSÁNYI

ÉS

ZÖLD, 1966). CZAPÁRY (1962) szerint

azonban kevesebb napraforgó vetımag (20 kg/kh) is elégséges, sıt JANATA
ÉS MTSAI (1973)

szerint, a napraforgóból elegendı 8-10 kg/kh (14-17 kg/ha)

mennyiséget elvetni 60-70 kg/kh (105-120 kg/ha) borsóval keverten.
KURNIK (1966) az egyes fajták mellett a különbözı vetéskori csíraarányok
alkalmazását is értékelte. Az Iregi napraforgót Viktória és a Violetta
borsófajtákkal javasolja társítani, a legnagyobb hektáronkénti nyersfehérjetermés elérése érdekében 1:1 (500-500 ezer csíra/ha) arányban vetve. A
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gazdaságok termesztési tapasztalatainak ismeretében április végi vetés
esetén továbbra is az 1:1 arányt, korábbi vetés esetén azonban 1:1,5
csíraarányt javasolta. Ugyanezt a csíraarányt ajánlja ANTAL (2001) is,
azonban a hektáronként kivetendı csíraszámot KURNIKKAL (1966) szemben
a napraforgó esetében 400 ezer csíra/ha-ban, borsó esetében 600 ezer
csíra/ha-ban határozta meg.
A borsós csalamádét – mely a kukorica és a borsó keveréke – április
elsı dekádjától szakaszosan május közepéig vetették (TÓTTH
1962; JANATA

ÉS

MTSAI,

ÉS MTSAI,

1973). Vetımagszükséglete ANOHIN (IN

SZENTMIHÁLYI, 1964b), SZÉKELY ÉS TÓTTH (1961), KURNIK (1966), JANATA
ÉS MTSAI

(1973), valamint ANTAL (2000) egyöntető véleménye szerint kh-

ként 40-50 kg (70-85 kg/ha) borsó és 60-70 kg (105-120 kg/ha) kukorica.
BÁRDOSSY (1966) vizsgálta a napraforgó, a borsó, a szudánifő és a
kukorica különbözı társításait. Eredményei alapján arra a következtetésre
jutott, hogy a legnagyobb zöld-, és nyersfehérje-termést a borsós napraforgó
(Violetta x Kisvárdai), valamint a borsós szudánifüves napraforgó (Violetta
x Hybar 301 x Kisvárdai) társítások adták, mely utóbbi hektáronként
kivetendı csíraszáma 350 x 350 x 1800 ezer db volt.
A borsós keverékeket a tavasz második felétıl a szójás társítások
vetése váltotta fel. A szójás kukorica és a szójás napraforgó vetésére a szója
hıigénye következtében május elejétıl egészen május 20-ig kerülhetett sor.
A DMKI-ban végzett kísérletek szerint, a kukoricák közül a közép és
középkései éréső hibridek voltak a legjobban társíthatók az Iregi Korona és
a Szürkebarát szójafajtákkal. A vetési módok közül (4 év átlagában) a
legnagyobb zöldtermést adó kevertsoros és a váltakozó fészkes vetést
javasolták 60:40 keverékarányban, hektáronként 65-70 kg-os vetımagnorma
alkalmazása mellett (KURNIK, 1961). CZAPÁRY (1965) már a keverék
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csokros

vetését

javasolta

mindössze

28-32

kg/kh

(50-55

kg/ha)

vetımagmennyiség mellett, mely 12-14 kg/kh szójából (21-24 kg/ha) és 1618 kg/kh (28-31 kg/ha) kukoricából állt. Ezzel szemben BUDISIC (IN
SZENTMIHÁLYI,
MARINOVA

ÉS

1964a)

a

duplasoros

vetést

tartotta

megfelelınek.

MARINOV (1966) a négyzetes fészkes és a soros vetés

esetében kapta a legnagyobb zöldtermés mennyiséget (28-30 t/ha).
Az említett keverékeken kívül, országszerte még számos különbözı
tavaszi vetéső társítás termesztése folyt, úgymint a napraforgós bükkönyös
borsó, a napraforgós szegletes lednek, és a napraforgós bükkönyös szegletes
lednek (BÁRDOSSY, 1962). A napraforgós bükkönnyel Kurnik is folytatott
kísérleteket, azonban alkalmazásának lehetıségét elvetette, mivel a
napraforgó nagyobb kezdeti fejlıdési erélye következtében a bükkönyt a
keverékbıl kiszorította (DMKI, 1963). A felsorolt keverékeken kívül
termesztettek még zabos borsós napraforgót, szudánifüves napraforgót,
kukoricás napraforgót, szudánifüves kukoricát is, melyekkel a gazdaságok
biztosították a szarvasmarha állomány nyári szálastakarmány bázisát (BAJAI,
1960; BARABÁS, 1963; TILDY, 1963; TÓTTH, 1964; BÁRDOSSY, 1966).

2.2.4. A „zöld futószalag”

KRISZTIÁN (1965) szerint a folyamatos zöldtakarmány ellátás
érdekében a következıket célszerő szem elıtt tartani. A tavasztól ıszig tartó
idıszak takarmányozási tervét úgy állítsuk össze, hogy április végétıl
szeptember közepéig (akár október végéig), folyamatos zöldtakarmányellátást

biztosítson.

Ügyelni

kell

az

egymást

követı

különbözı

zöldtakarmány-keverékek szakaszos vetésére, melynek következtében egy
adott zöldtakarmány-keverék etetése akár egy hónapon túl is lehetséges,
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ugyanis egy-egy keverék gyakran csak 8-10 napig etethetı. Elvénülésüket
követıen elveszítik kedvezı tulajdonságaikat, így az állat nem fogyasztja
szívesen, „ez pedig végsı soron a takarmány pazarlásához vezet”
(KRISZTIÁN, 1965). Ha viszont két szakasz vetése legalább 10-14 napos
különbséggel történik, akkor egy takarmányféleséggel – anélkül, hogy
elvénülne – hosszabb ideig tudjuk biztosítani a kérıdzık tömegtakarmány
szükségletét (CZAPÁRY, 1965; SZABÓ, 1965). Ezért ügyelnünk kell arra,
hogy a keverékkomponensek, és ezen belül az egyes fajták közel azonos
fejlıdési ütemmel rendelkezzenek, ugyanis a keverékek kaszálási idıpontja
praktikusan a vezérnövény (mely általában gabonaféle) fenológiai
stádiumához igazodik (KURNIK, 1967a). Amennyiben mégis különbözı
idıben válnának „kaszaéretté”, akkor fennáll a veszélye, hogy a keverék
pillangós komponense elvénül, vagy túl korán kerül betakarításra, ezáltal
csökkentve a termés mennyiségét és minıségét. Másrészt, ha a gabona
komponens kezdeti fejlıdési erélye lényegesen nagyobb, mint a pillangósé,
akkor kiszoríthatja azt a keverékbıl, mely a nyersfehérje-tartalom
csökkenését eredményezheti (DMKI, 1963).
A „kaszaérettség” ideje a zöldtakarmányok esetében vagy a virágzást
megelızı, vagy maga a teljes virágzás fenológiai stádiuma, mely a
takarmányozás szempontjából optimális fejlettségi állapotnak felel meg
(BÖJTÖS, 1955; SCHANDL, 1955, 1959; CZAPÁRY, 1963; KURNIK, 1965;
KAKUK ÉS SCHMIDT, 1988). Természetesen keverékenként vannak eltérések,
valamint a szerzıket tekintve sem mindig egységes az álláspont. A fenti
megállapítással szemben ZAJAC ÉS BORCZYK (1992) szerint, a tavaszi vetéső
gabona partner (zab, tavaszi árpa) optimális betakarítási idıpontja a
tejesérés kezdetén van. Teljes viszont az egyetértés abban, hogy az optimális
betakarítási idıpontot követıen jelentıs fehérjetartalom csökkenés és
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rosttartalom növekedés tapasztalható (BOCSOR, 1959; SCHANDL, 1959;
CZAPÁRY, 1963; KAKUK ÉS SCHMIDT, 1988; SCHMIDT, 1996).
A zöldtakarmányozás megszervezése és a takarmányszükséglet
meghatározása során végül figyelembe kell vennünk az állatok termelését,
testsúlyát, korcsoportját is (SZENTMIHÁLYI, 1964c; KISS, 1965). Ehhez
kapcsolódóan számos szerzı közöl a „zöld futószalag” összeállítására
vonatkozóan elméleti és gyakorlati példákat. MERKES (1969) bajorországi,
TILDY (1963), TÓTTH (1964), KISS (1965), CZAPÁRY (1965), KRISZTIÁN
(1965), KURNIK (1965, 1966), SZABÓ (1965) magyarországi, TAMÁS (1999)
pedig erdélyi talaj és éghajlati viszonyok közé adaptált komplex
zöldtakarmányozási rendszerek kidolgozásával foglalkoztak.

A zöld futószalag összeállításának lehetıségei
A gazdaságok a helyi viszonyok figyelembevételével több különbözı
keveréktakarmány sort állítottak össze (KISS, 1965; VARSÁNYI

ÉS

ZÖLD,

1966). Az alábbiakban a hagyományosan „zöld futószalagnak” nevezett
rendszer növénytársításainak etetési, felhasználási sorrendjét ismertetem, a
folyamatos nyári zöldtakarmány ellátás igényének figyelembe vételével. A
zárójelben közölt napok száma az adott keverék esetében, egy-egy szakasz
etethetıségének idıtartamát jelöli.
A zöldtakarmány-keverékek etetését legkorábban április közepétıl a
Keszthelyi keverékkel (4-7 nap) kezdhetjük meg, melyet április 20-tól a
Landsbergi keverék (melyet a bíborhere virágzása elıtti 10. napig
kaszálhatunk), április végétıl május elejéig pedig a rozsos szöszös bükköny
(8-10 nap) és a rozsos pannon bükköny (6-8 nap) kaszálása követhet (TÓTTH
ÉS

MTSAI,

1962; TÓTH, 1963; SZABÓ, 1965; HARANGOZÓ, 1988).

Amennyiben a keverék vezérnövénye ıszi kalászos, akkor a betakarítást a
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kalászhányást (bugahányást) követıen kezdhetjük meg, és általában a
gabona partner virágzásának kezdetét követıen fejezzük be (TÓTTH

ÉS

MTSAI, 1962; KÉSMÁRKI ÉS PETRÓCZKI, 2004).

Május elsı dekádjától kezdıdhet meg az ıszi árpás szöszös bükköny
(8-10 nap) és az ıszi árpás pannon bükköny (10-12 nap) kaszálása, amit az
ıszi búzás szöszös bükköny (14-16 nap) és az ıszi búzás pannon bükköny
(12-18 nap) követ. Szakaszos vetés esetén ezeket a keverékeket akár június
elejéig is etethetjük (TÓTH, 1963; CSOMÓS, 1965a; SZABÓ, 1965). Az ıszi
borsós keveréket (12-14 nap) – melynek vezérnövénye egyaránt lehet az
ıszi árpa és az ıszi búza – május közepétıl takaríthatjuk be.
Június közepétıl már nem áll rendelkezésre jó minıségő ıszi
keveréktakarmány, ezért ıket a tavaszi vetéső keverékek követik, melyek a
vetésüktıl számított 60-80 nap elteltével válnak kaszaéretté (TÓTTH, 1964).
Június elejétıl kerülhet sor a zabos borsó (12-16 nap), a zabos bükköny (1216 nap), az árpás borsó (10-12 nap) és az árpás bükköny (10-12 nap)
etetésére. Szakaszos vetés mellett bugahányástól a virágzás kezdetéig
kaszálva, július végéig is biztosítható velük a folyamatos zöldtakarmány
ellátás (SZÉKELY
1988;).

Az

ÉS

TÓTTH, 1961; MIHÁLYFALVI, 1972; HARANGOZÓ,

Iregszemcsei

takarmánytermesztési

rendszer

a

tavaszi

kalászosokat, március második dekádjától a hónap végéig szakaszosan
vetett borsós napraforgóval (12-15 nap) váltotta ki (SÁRKÖZY, 1964;
KURNIK, 1966). A keverék már június elején kaszálható volt, mely 4-5 héten
keresztül biztosította a folyamatos jó minıségő zöldtakarmány ellátást
(CZAPÁRY, 1965). Etetése a napraforgó zöldbimbós állapotától a virágzás
kezdetéig volt lehetséges (CSOMÓS, 1965b). Júniusban kaszálható a
szudánifüves napraforgó és a borsós szudánifő is, melyet a borsó teljes
virágzása során takarítanak be (BAJAI, 1964; ANTAL, 2000). A nyár
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folyamán júliusban vághatjuk a borsós csalamádét, a szójás silókukoricát
(10-12 nap), és a másodvetéső borsós napraforgót (TÓTTH, 1964; ANTAL,
2000). A szójás silókukorica szakaszos vetését – hasonlóan a borsós
csalamádé másodtermesztéséhez – június 20-ig kellett befejezni, mellyel
akár szeptember közepéig is biztosítató volt a kérıdzık zöldtakarmány
ellátása (KURNIK, 1961, 1966; VARSÁNYI ÉS ZÖLD, 1966; ANTAL, 2000).
A zöldtakarmány keverékek betakarítása, illetve rövid ideig történı
tárolása hazánk éghajlati adottságai következtében idınként nehézségekbe
ütközött. CSOMÓS (1965b) szerint azonban sem az esıs idı, sem az
ünnepnap nem jelenthet komoly fennakadást a zöldtakarmányozási
technológiában, ugyanis „a befülledés elkerülése érdekébenben az elıre
betakarított takarmányt ebben az esetben célszerő vékony rétegben,
lehetıleg rácson tárolni”. Másrészrıl a zöldkeverékek betakarítása során a
kisebb esızések következtében – ellentétben a lucernával – a vágáskor
jelentkezı taposási kár és nyombarázda kialakulása kevésbé okozott jelentıs
problémát.
A szélsıséges idıjárási anomáliák termésmennyiséget csökkentı
hatásának kiküszöbölése érdekében a zöldtakarmányokból általában 8-10
%-al nagyobb területet kell elvetni, mint amennyire feltétlenül szükség van
(ANTAL, 2000). Kedvezı idıjárási körülmények között viszont felesleg
keletkezik, melyet ha nem tudunk frissen feltakarmányozni, más módon kell
hasznosítani. Két alternatív tartósítási lehetıség áll rendelkezésünkre, az
egyik a szénakészítés, a másik az erjesztéses tartósítás. Az ıszi keverékek
közül széna és silózott takarmány készítésére egyaránt használható az ıszi
árpa és az ıszi búza szöszös és pannon bükkönyös keveréke, a tavasziak
közül erjesztéses tartósításra a borsós és a szójás silókukorica, melyekbıl a
gazdaságok gyakran nagyobb területet vetettek el a téli tömegtakarmány
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bázis biztosítása céljából. A tavaszi társítások közül kiváló takarmánynak
tartja SCHMIDT (1996) a zabos bükköny, DOWELL (IN BÁRDOSSY, 1966) a
szudánifő és szója keverékének szénáját. Hasonlóan vélekedik a zabos
bükköny szénájáról SZENTMIHÁLYI (1964b), aki az erjesztéses tartósítást
javasolta.

Szerinte

a

keverék-zöldtakarmányok

nehezen

silózhatók,

különösen a fehérjében gazdag ıszi keverékek. „Belılük ezért csak akkor
számíthatunk jó minıségő szilázsra, ha a silózást igen körültekintıen,
szakszerően végezzük el. Ennek alapkövetelménye, hogy a takarmányt
apróra szecskázva, nagyon jól tömörítve, lehetıleg melasszal dúsítva, rövid
idı alatt silózzuk be”. Amennyiben a keverék víztartalma 70 %-nál
nagyobb, vagy megázott, akkor – különös tekintettel az ıszi keverékekre –
célszerő addig fonnyasztani, amíg szárazanyag-tartalma el nem éri a 35-40
%-ot (SCHANDL, 1955, 1959; SZENTMIHÁLYI, 1964b; SZABÓ, 1965). Ezt
követıen, a már említett melasz (2-3 %) hozzáadásával kiváló szilázs
készíthetı, melybıl a szarvasmarhák naponta akár 30-35 kg-ot is szívesen
elfogyasztanak (BOCSOR, 1959; SCHANDL, 1959; GÁBOS

ÉS

KURNIK, 1962;

CZAPÁRY, 1965).
A keverékek bemutatása során többször kitértem az Iregszemcsei
takarmánytermesztési rendszerre, mint a folyamatos, tavasztól ıszig tartó
zöldtakarmány ellátás egyik méltán ismert és elterjedt módszerére (TÓTH,
1963; BELÁK, 1964; CSÉPLİ, 1966; VÖRÖS, 1966). A 1. és a 2. ábra
segítségével két példán követhetjük nyomon a tavasztól ıszig tartó
folyamatos zöldtakarmány-ellátás rendszerének gyakorlatát.
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1. ábra: Az iregszemcsei „Új élet” Tsz. tömegtakarmány-termesztési terve (VARSÁNYI ÉS ZÖLD, 1966)
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2. ábra: A gyapai kerület tömegtakarmány-terve (KURNIK, 1972)
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2.2.5. Takarmányozási sajátosságaik termésmennyiségük, táplálóanyagtartalmuk, takarmányértékük

A

zöldtakarmány-keverékek

etetése

során

a

komponenseket

célszerően keverve kedvezı energia-fehérje arányú, nagy biológiai értékő,
természetszerő, jó étrendi hatású, változatos takarmányt kapunk (KAKUK ÉS
SCHMIDT, 1988). A keverékekben szereplı szénhidrátban gazdag kalászosok
és

a

nagy

fehérjetartalmú

pillangósok

egymást

jól

kiegészítik,

takarmányozási szempontból komplettáló, a tejtermelést tekintve pedig
laktagóg hatással rendelkeznek (SZENTMIHÁLYI, 1964a; KAKUK ÉS SCHMIDT,
1988).
A zöldtakarmány-keverékekbıl a szarvasmarha élısúlya 8-10 %-át
képes felvenni, amely fajtától függıen napi 50-60 kg-ot jelent (CSUKÁS,
1952; TÓTTH

ÉS MTSAI,

1962; CSOMÓS, 1965b). A zöldtakarmányok

etetésének további elınye, hogy míg az áttérés a téli takarmányozásról a
nyárira (tartósított tömegtakarmányról zöldtakarmányra) általában 7-10
napot vesz igénybe, addig ez az idıtartam sokkal rövidebb az egyes
keverékváltások esetében (pl. zabos bükköny, majd árpás bükköny etetése),
mivel a bendı mikroflórának csak részleges kismértékő változására van
szükség (CZAKÓ, 1965; KAKUK

ÉS

SCHMIDT, 1988). A vegetációs idıszak

alatti zöldtakarmányozás mellett szól az is, hogy olcsóbb, mint a
monodietikus takarmányozás, és tárolási költség sem terheli (STEFFLER
MTSAI IN

ÉS

HORN, 1995). A zöldkeverékek mindemellett kiváló kiegészítı

takarmányai lehetnek a gyepre alapozott állattartásnak (BURGSTALLER,
1979; SCHMIDT ÉS MTSAI, 1981; SCHMIDT, 1996). Takarmányozási szerepük
elsısorban a szárazabb nyári idıszakban növekszik meg, amikor a legelık
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többsége kisül (TÓTTH, 1964; CZAPÁRY, 1965; BARCSÁK

IN

VINCEFFY,

1993).
A tudomány és a gyakorlat célja az 1960-as években tehát a tavasztól
ıszig tartó idıszakot lefedı folyamatos, a szarvasmarha állomány
igényeinek és termelési színvonalának megfelelı, olcsó és természetszerő
takarmányozási rendszer kialakítása volt. Ahhoz azonban, hogy egy
takarmányozási rendszer hatékonyan mőködjön, ismerni kellett a keverékek
termıképességét

és

takarmányozási

paramétereit

(SCHANDL,

1959;

SZENTMIHÁLYI, 1964a; DMKI, 1965-1967).

İszi vetéső zöldtakarmány-keverékek
Az ıszi takarmánykeverékek zöldtermés-mennyisége szerzıtıl és a
kísérletek céljától (mőtrágyázás, öntözés hatásának vizsgálata) függıen,
valamint a termıhelyi különbségekbıl adódóan igen változatos képet mutat.
Számos akkoriban elvégzett kísérlet egyben kiterjedt a keverékek
emészthetı fehérje tartalmára, illetve keményítıértékre, mellyel

a

takarmányok megközelítı energiatartalmát jellemezték, valamint ezek egy
hektárra vetített hozamának vizsgálatára.
A rozsos repce zöldtermés-mennyisége TÓTTH

ÉS MTSAI

(1962)

szerint 80-120 q/kh (14-20 t/ha) között változott. ANTAL (2000) ezzel
szemben 18-25 t/ha-os termésszintrıl számolt be. A DMKI 1964-1969
között a rozsos repcével végzett kísérletei során azt tapasztalta, hogy a
termésmennyiség a tápanyagvisszapótlás és az évjárat függvényében 117260 q/kh (20,3-45,4 t/ha) között változott, ami jelentıs ingadozást jelentett.
A

termés

mennyisége

a

takarmányérték

kifejezésére

használt

keményítıértékben kifejezve 7,2-14,3 q/kh (12,5-24,9 t/ha), a nyersfehérje-
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termés mennyisége pedig 1,9-3,7 q/kh (330-640 kg/ha) volt (DMKI, 19671969).
A rozsos szöszös bükköny keveréktıl HARANGOZÓ (1988) és ANTAL
(2000) szerint 17-26 t/ha zöldtermést várhatunk. Ezzel szemben a ’60-as
években KISS (1965), KURNIK

ÉS MTSAI

(1967a), valamint VARSÁNYI

ÉS

ZÖLD (1966) azt tapasztalta, hogy a gazdaságok rendre 160-200 q/kh (28-31
t/ha) zöldtermést értek el. A rozsos pannon bükköny termesztése során
hasonló mennyiségő zöldtermés eredményeket kaptak, bár a DMKI 1965ben öntözött körülmények között több mint 36 t/ha-t takarított be belıle.
BEDİ (1964) szerint a rozsos bükköny keverékek napi 50 kg-os adagjának
elfogyasztása a tehén létfenntartó szükségleten túl fedezi 7 l tej
energiaigényét, illetve 8 l tej emészthetı fehérje szükségletét.
Az ıszi árpás szöszös bükköny és az ıszi árpás pannon bükköny
terméseredményivel szintén elégedettek voltak a gazdaságok. A DMKI
(1965-1967) jelentései, valamint KISS (1965) is megerısíti, HARANGOZÓ
(1988) és ANTAL (2001) állításával (17-26 t/ha) ellentétben azt, hogy az ıszi
árpa bükkönyös keverékétıl 160-180 q/kh, sıt akár 215 q/kh (37,5 t/ha)
zöldtermést is nyerhetünk, ezen felül hektáronkénti nyersfehérje-termése
elérheti az 5,8 q/kh-t is (1 t/ha). Az ıszi árpás ıszi borsó – amennyiben a téli
fagy a borsóban nem tett kárt – több mint 40 t/ha zöldtermésre volt képes
(TKI 1972-1974). A kísérleti eredményekkel szemben azonban a
gyakorlatban csak 120-180 q/kh (20-30 t/ha) zöldhozamot értek el (TÓTTH
ÉS MTSAI, 1962; SZABÓ,

1965).

A legnagyobb keményítıértékkel (105-125 g/kg takarmány) és
nyersfehérje-tartalommal az ıszi búzás szöszös és az ıszi búzás pannon
bükköny keverékek rendelkeztek. A várható zöldtermés mennyisége az ıszi
búzás szöszös bükköny társítás esetében 2-3 t/ha-al több, mint az ıszi búzás
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pannon bükkönyé (17-23 t/ha), de megfelelı tápanyagvisszapótlás és
öntözés mellett mindkét keverék zöldhozama megközelítheti a 40 t/ha-t
(SZÉKELY

ÉS TÓTTH,

1961; SZABÓ, 1965; TKI, 1972-1975; HARANGOZÓ,

1988; ANTAL, 2001). Nyersfehérje-tartalmuk meghaladhatja a 170 g/kg-ot
is, szemben például a bükköny rozsos (125-157 g/kg) társításaival (DMKI
1967-1969).
A tritikálés keverékek – melyeket 1972 és 1975 között próbált ki az
iregszemcsei Takarmánytermesztési Kutató Intézet – 18-26 t/ha-os,
nagyadagú N mőtrágyázás és öntözés mellett 38 t/ha-os zöldtermést adtak.
Az intézet – amint már korábban említettem – felhagyott a keverék további
vizsgálatával, mivel azt tapasztalták, hogy a tritikálé kiszorítja a keverékbıl
a bükköny partnert, amit az általuk mért, alacsony nyersfehérje-tartalmak
(87-124 g/kg sza.) is alátámasztanak (TKI, 1972-1974).
Amint látható, az általam felhasznált 1960-1970-es évekbıl
származó szakirodalmak egyes esetekben közlik az ıszi zöldtakarmánykeverékek

keményítıértékét,

szárazanyag-tartalmát

és

nyers-,

vagy

emészthetıfehérje-tartalmát. Ezen adatok ismeretében azonban a keverékek
táplálóanyag-, és energiatartalmának egzakt megítélésére nem vállalkoztam.
Annyi viszont bizonyos, hogy az ıszi vetéső társítások a döntıen
magyartarka vérségő tehénállomány számára biztosították a létfenntartó
szükségleten felül 10-15 l tej termeléséhez szükséges fehérjét és energiát
egyaránt (KURNIK, 1967b; SÁRKÖZY, 1964; TÓTTH, 1964; CSOMÓS, 1965b;
VINCZE, 1973).
A „régi” takarmányozási szabványok (pl: MSZ-6830-66, 1967) és
HEROLD (1977) is beszámolt a keverékek szárazanyag-, táplálóanyagtartalmáról, valamint az emésztési együtthatók értékeirıl. Viszont a
takarmányok

energiaértékének

kifejezésére
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hazánkban

1986-ig

a

keményítıérték szolgált (KAKUK

ÉS

SCHMIDT, 1988). Ezt követıen került

bevezetésre a nettóenergia rendszer a szarvasmarhák takarmányozásában. A
zöldtakarmány-keverékekre
megtaláljuk KAKUK
ÉS MTSAI

ÉS

vonatkozó

energiatartalmakat

egyaránt

SCHMIDT (1988), SCHMIDT (1996), illetve SCHMIDT

(2000) közlésiben, valamint a MAGYAR TAKARMÁNYKÓDEXBEN

(1990). A kérıdzıknek azonban nem csak az energia-, hanem a
fehérjeszükséglet szempontjából is ki kell elégíteni igényüket. Ennek
köszönhetıen számos fejlett állattenyésztéssel rendelkezı ország (Anglia,
Hollandia, Franciaország, Németország, USA, skandináv országok) új
korszerő fehérjeértékelési módszereket fejlesztett ki. Magyarország 1999-tıl
ezen országokéval azonos alapelveken nyugvó rendszert alkalmaz, azonban
a rendelkezésre álló irodalmak nem közlik a keverékek nitrogénfüggı és
energiafüggı metabolizálható fehérjetartalmát (SCHMIDT ÉS MTSAI, 2000).
Természetesen – elsısorban 1986-ot követıen – megjelent irodalmak
már alkalmasak voltak arra, hogy közelebbi képet kapjunk az egyes
zöldtakarmány-keverékek

takarmányértékérıl.

A

takarmányozási

táblázatokból látható, hogy az ıszi keverékek közül a legtöbb nyersfehérje-,
és a legkevesebb nyersrost-tartalommal az ıszi búza bükkönyös társításai
rendelkeznek. Ennek megfelelıen a nyersfehérje és a nyersrost emésztési
együtthatója is ennek a két keveréknek a legjobb. Viszont egy kg
szárazanyagra vetítve az ıszi búzás szöszös bükköny nettóenergia-tartalma
messze meghaladja a többi ıszi zöldtakarmány-keverékét. A rozsos pannon
bükköny gyenge emészthetıségét és alacsony nettóenergia-tartalmát
valószínőleg a kései idıpontban történt betakarítása okozhatta, amit a
keverék nyersrost-tartalma is alátámaszt (KAKUK ÉS SCHMIDT, 1988).
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Tavaszi vetéső zöldtakarmány-keverékek
A koratavaszi vetéső keverékek közül elsısorban a zabos bükköny
az, amelyrıl az általam feldolgozott szakirodalmak részletesebben
beszámolnak. kiváló keveréktakarmány, zöldtermése 90-120 q/kh azaz 1321 t/ha (SZÉKELY ÉS

TÓTTH,

1961; JANATA ÉS MTSAI, 1973; ANTAL, 2000).

HARANGOZÓ (1988) szerint, a korábbi adatokhoz képest a zabos bükköny
valamivel több, 17-24 t/ha zöldtermést is adhat. Korábban a DMKI
kísérleteiben szintén hasonló termésmennyiségeket mértek, megállapították
azonban, hogy a zabos bükköny zöldhozama öntözött körülmények között,
nagyadagú N mőtrágyázás mellett elérheti a 40 t/ha-t is (DMKI, 1965; TKI,
1973). Takarmányértékérıl TÓTTH

ÉS MTSAI

(1962), valamint CSOMÓS

(1965b) úgy vélekedtek, hogy a zabos bükköny 55 kg-os adagjának
elfogyasztásával a szarvasmarha létfenntartó szükségletén felül fedezni
tudja 7,5 l tej energia és 17 l tej emészthetı fehérje szükségletét.
A zabos bükköny keverékkel szemben a zabos borsó – melyet a
nagyobb termıképessége és fehérjehozama miatt termesztettek – 100-140
q/kh (17-24 t/ha) zöldtermést adott (SZÉKELY

ÉS

TÓTTH, 1961). A TKI az

1970-es években csekély mennyiségő mőtrágya (22 kg/ha N) kijuttatása
mellett szintén 20-24 t/ha zöldtermést kapott, azonban nagyadagú N
mőtrágyázást és öntözést követıen a termés mennyisége meghaladhatta a 40
t/ha-t (DMKI, 1964-1967; TKI, 1973-1975). Takarmányértéke jobb, mint a
zabos bükkönyé, 55 kg-os adagja a magyartarka tehenek esetében, a
létfenntartó szükségleten felül 12 liter tej energia-, és több mint 17 l tej
emészthetı fehérjeszükségletét tudja fedezni (TÓTTH, 1964).
A

tavaszi

árpa

borsós

és

bükkönyös

keverékeinek

termésmennyiségrıl, az általam feldolgozott szakirodalmak közül csak a
DMKI 1965-ös jelentése számolt be, takarmányértékérıl azonban nem tesz
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említést. A zöldtermés mennyisége mindkét társítás esetében 35-37 t/ha
körül alakult.
A borsós napraforgó zöldhozama – mely átmenetet képez a
koratavaszi és a késıtavaszi vetéső zöldtakarmány-keverékek között –
TÓTTH

ÉS MTSAI

(1962), valamint VARSÁNYI

ÉS

ZÖLD (1966) szerint, még

üzemi körülmények között is meghaladta a 160 q/kh-t (28 t/ha). Ezzel
szemben JANATA

ÉS MTSAI

(1973) mindössze 17-24 t/ha-os termésszinthez

igazították technológiai tervajánlásaikat. Üzemi és kisparcellás kísérletek
során viszont Kurnik a kijuttatott mőtrágya és öntözıvíz mennyiségének,
valamint a vetésidı függvényében már jóval több 35-56 t/ha zöldtermést
kapott (DMKI, 1964-1968; TKI, 1972-1975). Termesztési kísérletei alapján
a napraforgó és a borsó 1:1 (Iregi napraforgó x Violetta), illetve 1:2 (Iregi
napraforgó x Viktória) arányú keverékét javasolta. Az így kapott zöldben, és
fehérjében (vélhetıen nyersfehérje) kifejezett termés mennyisége 27,4 t és
520 kg, valamint 29 t és 870 kg volt hektáronként (KURNIK, 1966). A
kísérletek konklúziójaként a gyakorlati élet számára az 1:1 csíraarányú
keverék vetését javasolta, a több mint 180 g/kg-os szárazanyagra
vonatkoztatott nyersfehérje-tartalom biztosítása érdekében (KURNIK, 1967a;
TKI, 1974). A keverék 55-60 kg-os adagja Csomós (1965b) szerint, 4,5 l tej
energiaszükségletét és 15 l tej emészthetı fehérje szükségletét biztosítja.
A késıtavaszi vetéső keverékek közül TÓTTH

ÉS MTSAI

(1962),

valamint ANTAL (2000) véleménye szerint üzemi körülmények között, a
borsós csalamádé (borsós kukorica) adja a legnagyobb 140-200 q/kh-as (2435 t/ha), illetve 24-38 t/ha-os zöldtermés-mennyiséget. Takarmányértékével
kapcsolatban SZÉKELY ÉS TÓTTH (1961) mindössze annyit emeltek ki, hogy
„ha tehát a tehenekkel 55 kg borsós csalamádét etetünk, ez az adag a
létfenntartáson felül 10 kg tej termelésére elegendı”. CSOMÓS (1965b) ezt
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annyiban pontosította, hogy az 55 kg-os adag a létfenntartó szükségleten túl,
a keményítı érték alapján számítva 9 l tej energiaszükségletét, és 12,5 l tej
emészthetı fehérje szükségletét fedezi.
A DMKI-ben a szarvasmarha takarmányok tág energia-fehérje
arányának mérséklése érdekében, elsısorban a szójás kukorica hatékonyabb
termesztéstechnológiájának

kidolgozását

tőzték

ki

célul.

Érésidı

szempontjából a kukoricák közül a közép és a középkései éréső hibridek
voltak

a legjobban

társíthatók,

az

Iregi

Korona és

Szürkebarát

szójafajtákkal. A zöldtermés mennyisége 28-31 t/ha volt, amelynek 20-25
%-a volt szója. A vetésmód kísérletekben (4 év átlagában) a legnagyobb
zöldtermést (44 t/ha) a kevertsoros és a váltakozó fészkes (43 t/ha) vetés
adta (KURNIK, 1961). A szójás kukorica etetésével javult a növendékek napi
testtömeg-gyarapodása, valamint nıtt (5-6 l/tehén/napról esetenként 10-12
l/tehén/napra) a tejelı állományok termelése is (DENKE

ÉS

TÖRÖK, 1962;

DMKI, 1963). A szójás silókukoricával a kutatóintézet minden évben állított
be termesztési kísérleteket. Ennek során azt tapasztalták, hogy a már említett
vetésmódok mellett fıvetésben szakszerő mőtrágyázással 32-38 t/ha,
másodvetésben keszthelyi keverék után 260-290 q/kh (45-50 t/ha), a borsós
napraforgó után pedig több mint 300-330 q/kh (52-57 t/ha) zöldtermést
kaptak (DMKI, 1964-1969; KURNIK, 1966; 1967a; TKI, 1972-1974;
VINCZE, 1973). Ezzel szemben JANATA

ÉS MTSAI

(1973) szerint üzemi

körülmények között a keverék zöldtermése csak 120-180 q/kh, (21-31 t/ha)
volt.
A DMKI a kukoricás napraforgó, a szudánifüves napraforgó, és a
kukoricás szudánifő termesztésével kapcsolatosan szintén számos kísérletet
állított be. A kukoricás napraforgó és a szudnáifüves napraforgó
termésmennyisége fıvetésben több mint 50 t/ha, azonban a nyersfehérjében
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kifejezett termésmennyisége mindössze 1000 kg/ha körül alakult, ami
alacsony szárazanyagra vonatkoztatott nyersfehérje-tartalomra utal (DMKI,
1964-1969; KURNIK, 1967a; TKI, 1972-1975). A keverékek közül
BÁRDOSSY (1966) kísérleteket végzett a borsós szudánifüves napraforgó
(Violetta x Hybar 301 x Kisvárdai) társítással. Zöldtermésük 28-30 t/ha volt,
nyersfehérje-termésük pedig 650-700 kg/ha körül alakult. A szudánifüves
kukoricacsalamádé termesztésével, mely két energiakomponenst tartalmaz,
a meleg száraz júliusi és az augusztusi hónapok zöldtakarmány ellátását
biztosították. A keverék másodtermesztésére általában az ıszi keverékek
után került sor, mivel a szudánifő és a kukorica még május közepét
követıen is vethetı volt (VARSÁNYI ÉS ZÖLD, 1966). Iregszemcsén ezzel a
társítással az ıszi árpás pannon bükköny és az ıszi búzás pannon bükköny
után termesztve, öntözött körülmények között 250-270 q/kh-as (43-47 t/ha),
illetve esetenként 55-60 t/ha-os zöldtermés-mennyiséget értek el. Az
öntözés elhagyása esetén is jelentıs, 24-28 t/ha zöldtermést takarítottak be
(DMKI, 1967-1969; TKI, 1974-1975).
Az ıszi társításokhoz hasonlóan több tavaszi vetéső zöldtakarmánykeverék

összetételét

(táplálóanyag-tartalmát)

és

takarmányértékét

megtalálhatjuk a takarmányozási táblázatokban. HEROLD (1977) még 6
keverék összetételét és emésztési együtthatóit közli, összesen 14 értéksorral,
KAKUK ÉS SCHMIDT (1988), valamint SCHMIDT (1996) esetében, viszont már
csak 4 keverék 7 értéksorát találhatjuk meg. Az összehasonlítás
szempontjából problémát jelentett, hogy számos esetben hiányzott a
betakarítás fenológiai stádiumának megjelölése, mely nagyban befolyásolja
a táplálóanyag-tartalom és az emészthetıség alakulását. A tavaszi vetéső
zöldtakarmány-keverékek közül a legtöbb nyersfehérje-tartalommal és
egyben a legkevesebb nyersrost-tartalommal, a napraforgó meddı fenológiai
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stádiumában betakarított borsós napraforgó 1:1 arányban vetett keveréke
rendelkezik. A hozzá képest több zöldtermést adó és még mindig nagy
nyersfehérje-tartalommal (175 g/kg) rendelkezı bimbózáskor betakarított
borsós napraforgó táplálóanyag-tartalmának emészthetısége már gyengébb,
mint a borsós kukoricacsalamádéé. Az egy kg szárazanyagra vonatkoztatott
nettóenergia-tartalma
legnagyobb.

A

ugyancsak

borsós

a

borsós

napraforgó

kukoricacsalamádénak

nettóenergia-tartalma

a

viszont

gyakorlatilag megegyezik a zabos bükköny 1:1 arányban vetett keverékével,
melynek nyersfehérje-tartalma kevesebb, nyersrost-tartalma pedig jóval
több, mint a borsós napraforgó társításé.
Az

egyes

ıszi

és

tavaszi

vetéső

zöldtakarmány-keverékek

összetételét és tápértékét – a teljesség igénye nélkül – a 1. és 2. táblázatok
szemléltetik.

1. táblázat: A zöldtakarmány-keverékek táplálóanyag-tartalma
(VÁRHEGYI ÉS MUNKATÁRSAI, IN KAKUK ÉS SCHMIDT, 1988)

Megnevezés
borsós kukoricacsalamádé
napraforgó borsóval
(1:1 arányú kev.)
napraforgó borsóval
(3:1 arányú kev.)
pannonbükköny búzával
pannonbükköny rozzsal
szójás silókukorica
szöszös bükköny búzával
zabosbükköny
(1:1 arányú kev.)
zabosbükköny
(3:1 arányú kev.)

Összetétel
szárazanyag nyersfehérje nyerszsír nyersrost Nmka
g/kg tak.
g/kg szárazanyag
200
130
40
300
465

Hamu
65

166

175

42

241

446

96

147

156

41

224

470

109

220
253
204
220

177
114
132
182

36
32
29
41

232
312
245
282

496
483
511
427

59
59
83
68

211

142

43

281

444

90

209

120

38

309

452

81
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2. táblázat: A keverék zöldtakarmányok táplálóanyag tartalma
(MSZ 6830-66, 1967)
Megnevezés
borsó zabbal
borsó kukoricacsalamádéval
Keszthelyi keverék
Legány-féle keverék
napraforgós borsó, napraforgó meddı (1:1 kev.)
napraforgós borsó, napraforgó bimbózásban (1:1 kev.)
napraforgós borsó, napraforgó virágzás elején (1:1 kev.)
napraforgós borsó, napraforgó meddı (3:1 kev.)
napraforgós borsó, napraforgó bimbózásban (3:1 kev.)
napraforgós borsó, napraforgó virágzás elején (3:1 kev.)
ıszi borsó ıszi árpával
pannon bükköny borsóval, búzával
pannon bükköny búzával
pannon bükköny ısziárpával
pannon bükköny rozzsal
pannon bükköny ıszizabbal
szöszös bükköny ısziárpával
szöszös bükköny búzával
szöszös bükköny rozzsal
szöszös bükköny ıszizabbal
zabos bükköny, zab: buga hasban (1:1 kev.)
zabos bükköny, zab vizesérésben (1:1 kev.)
zabos bükköny, zab: buga hasban (3:1 kev.)
zabos bükköny, zab vizesérésben (3:1 kev.)
szójás silókukorica viaszérésben

szárazÖsszetétel
anyag nyersfehérje nyerszsír nyersrost
g/kg szárazanyag
g/kg tak.
200
170
40
290
200
130
40
300
210
152
43
267
260
158
42
285
135
207
52
200
166
175
42
241
183
142
38
295
128
211
47
180
147
156
41
224
164
116
37
287
160
138
31
281
167
240
12
246
220
177
36
232
237
156
34
241
253
115
32
312
252
187
32
345
230
183
35
235
220
182
41
282
200
150
45
255
209
144
33
254
157
204
45
274
211
142
43
341
154
175
39
286
209
120
38
349
255
118
35
208
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Nmka

Hamu

370
475
467
435
452
446
443
445
469
470
456
425
482
511
478
353
452
427
475
498
376
384
409
416
588

130
65
71
81
89
96
82
117
109
91
94
84
59
63
59
83
96
68
75
72
96
90
91
81
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER
3.1. Szántóföldi kisparcellás kísérletek

3.1.1. A kísérletek helye, körülményei

A kisparcellás faj-, fajta- és keverék összehasonlító kísérleteket 2002tıl 2004-ig a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karának Tan- és Kísérleti
Üzemében végeztem, a Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszék
Gyakorló és Bemutató Kertjének területén. A kísérletek helyének talajtípusa
nem podzolos, agyagbemosódásos barna erdıtalaj, a mővelt réteg fizikai
talajfélesége homokos vályog, a talajképzı kızet lösz. Figyelembe véve azt
a tényt, hogy a tömegtakarmányokat gyakran közepes, vagy gyengébb
talajadottságú területeken termesztik, a Fészerlakon található Gyakorló és
Bemutató kert területét választottuk kísérleteink helyszínének. A terület
talajának 0-30 cm-ig terjedı „A” szintjének fontosabb jellemzıit a 3.
táblázat szemlélteti.

3. táblázat: A kísérleti terület „A” talajszintjének fontosabb jellemzıi
Leiszapolható rész %

pH
(H2O)

KA

Humusz
%

agyag

iszap

homok

6,28

37

1,50

19,7

29,6

50,7

Pórusviszonyok
Összporozitás
VKsz HV
(P.össz.)
40,7

31,2

17,4

DV
13,8

A Gyakorló és Bemutató Kert éghajlatát 50 év átlagában 700 mm
feletti évi csapadékmennyiség jellemzi (4. táblázat). Eloszlását tekintve az
év utolsó illetve elsı három hónapjában a havi csapadékmennyiség 50 mm
alatt marad. Ez a mennyiség a tavasz során nı és júniusban éri el
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maximumát, azonban a nyár folyamán sem esik 60 mm alá. Az ıszi
hónapok közül az október a legcsapadékosabb de a csapadék mennyisége
szeptemberben

is

tenyészidıszakában

meghaladja a 60
több

mint

300

mm-t.
mm,

A tavaszi
az

ıszi

keverékek
keverékek

tenyészidıszakában pedig közel 500 mm csapadék hullik. A havi átlag
hımérséklet 50 év átlagában 10,3 °C. A tél itt az országos átlaghoz
viszonyítva enyhe, a július havi átlaghımérséklet, pedig 21 °C alatt marad,
ami egyben a Dunántúl délnyugati részére jellemzı hővösebb nyarakat
jelent.
Az egyes kísérleti évek idıjárási viszonyairól a 4. táblázat alapján a
következıket mondhatjuk el: az évi hullott csapadék összege 2002-ben és
2003-ban több mint 100 mm-rel alatta maradt az 50 éves (1901-1950)
átlagnak. A vegetációs periódust tekintve mindkét év száraz, a 2003-as év
elsı fele pedig kifejezetten aszályos volt, mivel ebben az idıszakban az 50
éves átlaghoz képest 141 mm-rel kevesebb csapadék hullott. Ezzel szemben
a 2003-as év ıszét követıen az idıjárás csapadékosabbra fordult mely a
2004. évet is jellemezte, különösen március végétıl május elejéig, valamint
a júniusi hónapot. Az évi összes csapadék mennyisége az elızı két évhez
képest mintegy 120 mm-el volt több, sıt meghaladta az 50 éves átlagot is.
Az évi átlagos középhımérséklet 2002-ben több mint 1,5 °C-kal,
2003-ban pedig közel 1 °C-kal volt magasabb, mint az 50 éves átlag. A havi
átlaghımérsékletek nagy ingadozást mutatnak mindkét évben, különösen a
tavaszi és a nyári hónapokban, amikor is az 50 éves átlaghoz viszonyítva 34 °C-kal magasabb havi átlaghımérsékleti értékeket mértünk. Ezzel
szemben 2004-ben a tavasz és a nyár hővösebb volt, a havi
átlaghımérsékletek pedig az 50 éves átlag körül alakultak.
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4. táblázat: A 2002-2004. évben hullott csapadék mennyisége és az átlaghımérsékletek havi bontásban

Év/Hónap
50 éves
Csapadék
átlag
havi
összesítésben 2002
2003
(mm)
2004
50 éves
átlag
Havi átlaghımérséklet
o
C

2002
2003
2004

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Össz.

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

5,3
73,6
28,5

46,4
28,9
41,4

7,5
13,9
54,0

102,3
22,5
111,7

53,6 55,1 76,6 57,2
38,5 20,7 85 31.5
49,0 105 32,6 61,9

52,3
56.6
53,4

65,0
129,7
94,8

30.9 48.0
61,4 35,9
47,3 43,5

600,2
598,2
723,1

-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

0,3
-2,4
-1,5

5,4
-3,9
1,9

7,6
5,9
4,7

10,4
10,4
11,3

18,8 21,3 23,1 21,2
19,5 24,3 22,9 24.4
14,4 18,4 20,6 20,7

14,7
15,9
15,3

10,3
8,76
12,5

8.6
7,5
5,8

0.1
1,3
1,2

11,82
11,21
10,44
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Jún

Júl

3.1.2. A kísérletek beállításának módja, kezelések

Három egymást követı évben (2002-2004) szántóföldi kisparcellás
kísérleteket állítottunk be, a különbözı zöldtakarmány-keverékek és
tisztavetéső komponenseik termésmennyiségének mérése céljából. A
kísérletek során fenológiai felvételezéseket végeztem, és mértük az egyes
kezelések (keverékek és azok tisztavetéseinek) parcellánkénti zöldtermésmennyiségét.
Az egyes kezelések az OMMI ajánlása alapján négy ismétlésben,
véletlen blokk elrendezésben 1,40 m széles és 9,20 m hosszú, 12,88 m2
nagyságú kisparcellákon kerültek elhelyezésre. A kísérletekben az egyes
kezeléseket a különbözı növényfajok keverékei, illetve azok tisztavetései
jelentették. Három kísérleti év (2002-2004) során tavasszal és ısszel számos
növényfaj keverékét és tisztavetését vetettük el (2001 ıszén a vetés
vetıgépalkatrész beszerzési problémák miatt meghiúsult). A tavasszal
beállított kísérletek során a kivetendı csíraszámok meghatározásánál
KÉSMÁRKI (IN BOCZ, 1992), ANTAL (2000), valamint az Iregszemcsei
Takarmánytermesztési Kutatóintézet ajánlásait vettük figyelembe. Az ıszi
vetések során a keverékek és tisztavetések kivetendı csíraszámát, valamint a
keverékarányokat TÓTTH

ÉS MTSAI,

(1962) JANATA

ÉS MTSAI,

(1973)

KÉSMÁRKI (IN BOCZ, 1992), és ANTAL (2001) ajánlásai alapján határoztuk
meg. A tritikálés társítások, valamint a tisztavetéső tritikálé csíraszámának,
illetve csíraszám arányának meghatározása során a rozsos és árpás
keverékek vetési adataira támaszkodtunk. A keveréktípusokat, valamint az
egyes fajok-fajták tisztavetéseinek adatait az 5. táblázatban láthatjuk.
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5. táblázat: Zöldtakarmány-keverékek és tisztavetéseik faj és
fajtaösszetétele, csíraszám adatai 2002-2004.
Csíraszám ezer db/ha
Megnevezés
1.komponens 2.komponens
Tavaszi vetések
árpás borsó; Annabell-Rubin

1 000

500

zabos borsó; Bakonyalja-Rubin

1 000

500

tavaszi árpa; Annabell

3 000

-

zab; Bakonyalja

3 000

-

borsó; Rubin

1 200

-

keszthelyi keverék rozsos ıszi repce; Matador-Valesca

2 500

4 000

keszthelyi keverék rozsos ıszi repce; Protector-Valesca

2 500

4 000

keszthelyi keverék tritikálés ıszi repce; Filius-Valesca

2 500

4 000

rozsos pannon bükköny; Matador-Beta

2 000

2 000

rozsos pannon bükköny; Protector-Beta

2 000

2 000

ıszi árpás pannon bükköny; Nelly-Beta

2 000

2 000

ıszi árpás pannon bükköny; Viktor-Beta

2 000

2 000

tritikálés pannon bükköny; Filius-Beta

2 000

2 000

rozs; Matador

4 000

-

rozs; Protector

4 000

-

ıszi árpa; Nelly

4 000

-

ıszi árpa; Viktor

4 000

-

tritikálé; Filius

4 000

-

pannon bükköny; Beta

4 000

-

repce; Valesca

8 000

-

İszi vetések
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Vetımag-beszerzési és egyéb technikai problémák (gyenge kelés, gyenge
fejlıdés) miatt nem állt rendelkezésemre számos keverék és tisztavetés
esetében három egymást követı év adatsora. Ennek következtében a kapott
eredmények nem elégítették ki a korrekt értékeléshez szükséges módszertani
minimumot. Ezért ezeket a kísérleti eredményeket tájékoztató jellegőnek
tekintem és a kapott eredményeket a disszertációban nem közlöm. Így a 6a.
és a 6b. táblázatokban mindössze az elvégzett munka méreteinek
érzékeltetése céljából mutatom be azokat a keverékeket és tisztavetéseket,
melyeket a szántóföldi kisparcellás kísérletek során elvetésre kerültek, de
értékelésükkel a dolgozatomban nem foglalkozom.
6a. táblázat: A nem értékelt egy, illetve két egymást követı évben
elvetett tavaszi zöldtakarmány-keverékek, és tisztavetéseik
Kísérleti évek száma

Megnevezés

(1=X, 2=XX)

árpás borsó; Annabell-IP5
árpás bükköny;Annabell-Beta
zabos borsó; Bakonyalja-IP5
zabos bükköny; Bakonyalja-Kisvárdai
zabos bükköny; Bakonyalja-Beta11
zabos bükköny; Bakonyalja-Eszter
borsós napraforgó; Rubin-Iregi csíkos
borsós tritikálé; GK Gabo-Rubin
tavaszi árpa; Thuringia
tavaszi árpa; Elisa
tavaszi tritikálé; GK Gabó
takarmányborsó;IP5
szöszös bükköny; Kisvárdai
pannon bükköny; Beta
tavaszi bükköny; Beta11
tavaszi bükköny; Gabi
tavaszi bükköny; Eszter
napraforgó; Iregi csíkos
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X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX

6b. táblázat: A nem értékelt egy illetve két egymást követı évben
elvetett tavaszi zöldtakarmány-keverékek, és tisztavetéseik
Kísérleti évek száma

Megnevezés

(1=X)

szójás Napraforgó; Elvíra-Iregi csíkos
szójás Kukorica; Elvíra-Gutwein
borsós Kukorica; IP5-Gutwein
szójás Kukorica; Krisztína-Gutwein
napraforgó csalamádé; Iregi csíkos
szójás napraforgó; Krisztína-Iregi csíkos
borsós napraforgó; IP5-Iregi csíkos
borsós kukorica; Rubin-Gutwein
borsós napraforgó; Rubin-Iregi csíkos
szójás napraforgó-Eszter; Iregi csíkos
szójás kukorica-Eszter; PR38A24
mohar; Piroska
fehérvirágú csillagfürt; Nelly
köles; GKT Piroska
fehérvirágú csillagfürt; Nyírségi édes
tavaszi tritikale; GK Gabó
fehérvirágú csillagfürt; Detty
szója; Elvíra
mohar; Sarolta
kukorica csalamádé; Florencia
kukorica csalamádé; Kiskun TC
kukorica csalamádé; DK 526
kukorica csalamádé; Gutwein
kukorica csalamádé; Juventus
kukorica csalamádé; PR38A24
szója; Elvíra
szója; Eszter

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A talaj-elıkészítés az adott idıjárási körülményekhez igazodva, a
talajállapot figyelembevételével történt. A tavaszi vetések esetében az ıszi
mélyszántást

követıen

2002-ben

és

2003-ban

február

végén

a

talajnedvesség megırzése céljából simítózást végeztünk, majd 3-4 nappal a
vetés elıtt kombinátor segítségével készítettük elı a talajt. A talajfelszín
egyengetés 2004-ben a jelentıs mennyiségő csapadék következtében
elmaradt, a vetıágy készítés ebben az évben is kombinátorral történt. Az

62

ıszi vetések talaj-elıkészítése az elıvetemény (ıszi kalászos) betakarítását
követıen tarlóhántással és annak lezárásával kezdıdött. Ezt követıen nyár
végén középmély szántást és győrőshengerrel történı talajzárást végeztünk.
A magágyelıkészítés kombinátorral történt a vetést megelızıen 2-3 nappal.
A kísérlet területére 90 t/ha istállótrágyát jutattunk ki 2001 ıszén,
amelyet mélyszántással forgattunk a talajba. Az egyes szántóföldi
kisparcellás kísérletek alá 70 kg nitrogén, 40 kg foszfor, és 40 kg kálium
hatóanyagot juttattunk ki hektáronként.

1. kép: A 2002 évi kisparcellás kísérletek vetése wintersteiger
parcellavetı-géppel (2002. március 8.)
A szántóföldi kisparcellás kísérletek vetését WINTERSTEIGER
parcellavetı géppel végeztük (1. Kép). A sortávolság 12 cm, a vetés
mélysége pedig keveréktıl és tisztavetéstıl függıen 2-5 cm volt.
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A tavasszal és az ısszel vetett kísérletek vetési és betakarítási idejét,
valamint a tenyészidıszak hosszát a 7. táblázat szemlélteti.

7. táblázat: A tavaszi és az ıszi keverékek vetési és betakarítási ideje
Megnevezés

2002

2003

2004

március 8.

április 13.

április 21.

június 2.

június 5.

június 24.

86 nap

53 nap

64 nap

szeptember 13.

szeptember 30.

-

Betakarítás ideje

május 8.

május 12.

-

Tenyészidıszak hossza

237 nap

224 nap

-

Vetés ideje
Betakarítás ideje
Tenyészidıszak hossza
Vetés ideje

A parcellák betakarítását 2002 nyarán motoros kaszával, 2003-2004ben pedig HALDRUP 1500 típusú parcellabetakarító kombájnnal végeztük
a gabonakomponensek virágzásának kezdetén.
A vegetációs periódus folyamán rögzítettem a növények fenológiai
stádiumváltásainak két idıpontját, a kelés idejét és a virágzás kezdetét,
valamint 1-tıl 9-ig terjedı skála segítségével értékeltem a kezdeti fejlıdési
erélyt és az állóképességet (1= leggyengébb; 9= legerıteljesebb). A virágzás
kezdetének idıpontja alapján következtetéseket tudtam levonni arra
vonatkozóan, hogy a táplálóanyag tartalmak közötti különbségeket a
fejlıdés eltérı dinamikája, vagy a fajták illetve a keverékek közötti
különbségek okozták-e.
A

keverékek

fejlıdési

ütemében

jelentıs

eltéréseket

nem

tapasztaltunk, ezért a betakarítást az adott kísérlet esetében azonos
idıpontban végeztük, mellyel biztosíthatóak voltak az azonos környezeti
feltételek. A betakarítást követıen lemértük az egyes parcellák termésének
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tömegét és kiszámítottuk a területegységre (1 ha) vetített zöldtermés
mennyiségét.

3.2. A takarmánykeverékek és tisztavetéseik laboratóriumi vizsgálata

A szántóföldi kisparcellás kísérletek egyes kezeléseinek (keverékek és
tisztavetések) második és harmadik ismétlésének zöldtömegébıl 4-5 kg-os
átlagmintákat képeztem, az egyes kezelések táplálóanyag-tartalmának
meghatározása céljából.
A laboratóriumi minták szárazanyag- és táplálóanyag-tartalmát
(kémiai összetételét) a Kaposvári Egyetem Kémiai Intézet Analitikai
Laboratóriumában,

illetve

az

OMMI

Központi

Takarmányvizsgáló

Laboratóriumában határozták meg (Szárazanyag MSz ISO 6496, 2001;
nyersfehérje Magyar Takarmánykódex, 1990; nyerszsír MSz 6830/19, 1979;
nyersrost MSz EN ISO 6865, 2001; nyershamu MSz ISO 5984, 1992).
A Weendei analíziseket követıen kiszámítottam a szárazanyagra
vonatkoztatott

nyersfehérje,

nyerszsír,

nyersrost,

nyershamu

és

nitrogénmentes kivonható anyag mennyiségét, majd a hektáronkénti
zöldtermés mennyiségének ismeretében kiszámítottam az egy hektárra
vetített szárazanyag-termést, valamint a nyersfehérjében kifejezett hozamot.

3.3. Vizsgálatok állatetetési kísérletekben

A kihasználási vizsgálatokhoz a szükséges takarmánymennyiséget, a
kisparcellás kísérletekkel azonos csíraszámú, azokkal egy idıben vetett
azonos körülmények között termesztett és betakarított, 500 m2-es
parcellákon állítottuk elı, mely keverékeket a 8. táblázat szemlélteti. A
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kihasználási vizsgálatok céljából vetett zöldtakarmány-keverékekbıl mind a
fagyasztást megelızıen, mind a kiolvasztást követıen meghatároztuk a
minták nyers táplálóanyag-tartalmát (Szárazanyag MSz ISO 6496, 2001;
nyersfehérje Magyar Takarmánykódex, 1990; nyerszsír MSz 6830/19, 1979;
nyersrost MSz EN ISO 6865, 2001; nyershamu MSz ISO 5984, 1992).

8. táblázat: A kihasználási vizsgálatokhoz vetett keverékek és csíraszámaik
Csíraszám ezer db/ha
Megnevezés
1.komponens 2.komponens
ıszi árpás pannon bükköny; Viktor-Beta

2 000

2 000

tritikálés pannon bükköny; Filius-Beta

2 000

2 000

A zöldtakarmány-keverékek fagyasztva történı tárolása ugyanis egy
sajátos módszertani problémát vetett fel. A betakarítást és a szecskázást (10
cm méretre) követıen a lefagyasztásig eltelt idı alatt a növényi részek a
lélegzésük következtében, illetve a vágási felületeken vizet veszítenek,
valamint módosulhat a táplálóanyag-tartalmuk. Az ellenırzı mérést azért
láttam szükségesnek, hogy meghatározható legyen a szárazanyag-, valamint
a táplálóanyag-tartalomban bekövetkezett változások mértéke.
A kihasználási vizsgálatokat a herceghalmi Állattenyésztési Kutató
Intézet (ÁTK) anyagcsere istállójában állítottuk be, a kémiai analíziseket az
ÁTK Kérıdzı-takarmányozási Kutatócsoport laboratóriumában végeztük.
Az egyszerő emésztési kísérletet három fésős merinó ürüvel állítottuk be.
Az ürük életkora átlagosan 5 év volt. Az emésztésvizsgálat során a juhokkal
a kihasználási vizsgálatok céljából vetett két ıszi vetéső zöldtakarmánykeveréket, ıszi árpás pannon bükkönyt (Viktor-Beta) és tritikálés pannon
bükkönyt (Filius-Beta) etettünk. A zöld takarmányok a 2003. évi kora ıszi
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kisparcellás kísérletekkel megegyezı összetételő 500 m2-es területen
termesztett keverékekbıl származtak. A betakarítás a gabonakomponens
virágzásának kezdetén történt. A levágott zöldtakarmányokat kézi
szecskázógéppel átlagosan 10 cm szálhosszúságúra aprítottuk, majd a
kísérlet kezdetéig poli-propilén zsákokban -18 oC-on fagyasztva tároltuk.
Az egyszerő emésztési kísérleteket 3 állattal egy ismétlésben
állítottuk be. Egy vizsgálati periódus 17 napig tartott (10 nap elıetetés vagy
elıszakasz, és 7 nap győjtési- vagy fıszakasz). Az ürük testsúlyát True test
típusú mérleg segítségével az elıszakasz kezdetén és végén, valamint a
fıszakasz végén, a reggeli etetés elıtt mértük (CZAKÓ, 1982; VÁRHEGYI ÉS
VÁRHEGYI J-NÉ, 1990).

Az

ürüket

a

kísérlet

megkezdése

elıtt

zöldtakarmányon (legelıfő) tartották. A 3 kísérleti ürüt egyesével juh
anyagforgalmi ketrecben (CZAKÓ, 1982) helyeztük el, ahol meghatározott
mennyiségő napi takarmányadagot (4000 g) kaptak, amelyet a nap során
maradék nélkül elfogyasztottak. A fejadag kiszámítása a létfenntartó
takarmányszükséglet és a takarmány szárazanyag-tartalma alapján történt. A
juhokat napi két alkalommal etettük, reggel 7.00 és délután 15.00 órakor. A
napi zöldtakarmány adagot minden alkalommal az etetést megelızıen 12
órával vettük ki a fagyasztókamrából, majd szobahımérsékleten hagytuk
felolvadni.

Az

emésztésvizsgálat

során

az

ürük

a

napi

4

kg

zöldtakarmánnyal átlagosan 800-900 g szárazanyagot vettek fel, melyhez az
ivóvíz ad libitum állt a rendelkezésre.
Az etetett takarmányokból naponta kémiai (Weendei) analízis céljára
mintát vettünk. A kísérlet fıszakaszában az ürített bélsarat folyamatosan
győjtöttük. A teljes mennyiséget minden nap a reggeli etetés elıtt a
győjtıedényekbıl kivettük, majd mélyhőtéssel konzerváltuk. A fıszakasz
befejeztével a győjtött bélsarat felengedés után homogenizáltuk, majd
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kémiai vizsgálat céljára 200 g tömegő mintát vettünk (CZAKÓ, 1982;
VÁRHEGYI ÉS VÁRHEGYI J-NÉ, 1990).
A takarmány és bélsár minták kémiai összetétele a Magyar Szabvány
elıírásainak megfelelıen (szárazanyag MSz ISO 6496, nyersfehérje MSz
6830-4, nyerszsír MSz 6830/19, nyersrost MSz EN ISO 6865, nyershamu
MSz ISO 5984) került meghatározásra. Az ıszi árpás pannon bükköny és a
tritikálés pannon bükköny emészthetıségét a takarmánnyal felvett és a
bélsárral ürített táplálóanyag-mennyiségek alapján számítottuk. Az így
meghatározott

emészthetıséget,

azért

nevezzük

látszólagos

emészthetıségnek, mert a bélsárral ürült takarmány eredető, és az endogén
eredető táplálóanyagok nem kerülhetnek szétválasztásra. A módszer ezen
hibája ellenére világszerte elfogadott, és a takarmányok emészthetısége
(emészthetı táplálóanyag összetétel) táplálóanyagonként és rostfrakciónként
az így meghatározott emésztési együtthatók alapján számítható (CZAKÓ,
1982). Ezt követıen kiszámításra került az emészthetı összes táplálóanyag
(TDN), valamint regressziós egyenletek segítségével meghatároztuk az
egyes zöldtakarmányok létfenntartó-, súlygyarapodási-, és laktációs
nettóenergia-tartalmát (NEm, NEg, NEl). A laktációs nettóenergia-tartalom
számításakor a discount factor értéke – a zöldtakarmányokra jellemzı – 0,4
volt (KAKUK ÉS SCHMIDT, 1988). Végül meghatároztuk a zöldtakarmányok
energiafüggı és a N-függı metabolizálható fehérje tartalmát (SCHMIDT
MTSAI, 2000).
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ÉS

3.4. Az adatok statisztikai értékelése

A statisztikai elemzéseket SPSS 10.0 programcsomaggal végeztem 5
%-os szignifikancia szint mellett (p≤0,05). A kísérletek eredményeibıl
számított termésmennyiségeket és az egyes kezelések összes ismétlését
három év átlagában egytényezıs variancia-analízissel értékeltem. A minták
homogenitásáról a „Levene” teszt segítségével gyızıdtem meg. Az adatok
normális eloszlását (normalitás vizsgálat) pedig a Shapiro-Wilk teszt
segítségével ellenıriztem.
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Az eredmények ismertetését és értékelését a vizsgálatok célja szerint
két részre bontva tárgyalom. A feldolgozás elsı részében a tavaszi
keverékek és tisztavetéseik termésmennyiségét, valamint táplálóanyagtartalmát értékelem, a második részben pedig az ıszi keverékek (2. kép)
terméseredményeit,

valamint

a

táplálóanyag-tartalmi,

takarmányérték vizsgálatok eredményeit foglalom össze.

2. kép: ıszi keverékek betakarítás elıtt 2004.
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illetve

a

4.1. Tavaszi vetéső zöldtakarmány-keverékek terméseredményei és
táplálóanyag-tartalma

A kísérletek célja a keverékek és azok komponensei tisztavetéseinek
virágzás kezdetén mért termésmennyiségének és táplálóanyag-tartalmának
összehasonlító vizsgálata volt, három egymást követı évben. Az értékelés
során nyomon követhetjük, hogy az egyes években illetve a három év
átlagában hogyan változott a keverékek és tisztavetések szárazanyag-,
nyersfehérje-, nyerszsír-, nyersrost-, nyershamu-, nitrogénmentes kivonható
anyag tartalma, valamint a zöld-, szárazanyag-, és nyersfehérjében kifejezett
termésmennyisége. A három év összehasonlító értékelését a fenológiai
megfigyelésekkel, illetve az egy hektárra vetített zöldtermés-mennyiségek
összehasonlításával kezdtem, a szárazanyag-tartalommal és a szárazanyagterméssel, valamint a nyersfehérje-tartalommal és a nyersfehérjében
kifejezett termésmennyiséggel folytattam, végül a nyerszsír-, nyersrost-,
nyershamu-, és nitrogénmentes kivonható anyag tartalom elemzésével
zártam. Az eredmények leírása során gyakran használtam az egyszerőség
kedvéért

a

zöldtermés,

szárazanyag-termés,

nyersfehérje-termés

kifejezéseket. Természetesen ezek kivétel nélkül egy hektárra vonatkoztatott
zöldtermést, szárazanyagban (t/ha) és nyersfehérjében (kg/ha) kifejezett
termésmennyiségeket jelentenek. A szárazanyag- és a táplálóanyag-tartalom
leírása során ugyancsak használtam olyan kifejezéseket, mint nyersfehérje-,
nyerszsír-tartalom

melyek

természetesen

egységnyi,

szárazanyagra vonatkoztatott mennyiségeket jelentenek.

71

azaz

g/kg

Fenológiai megfigyelések

9. táblázat: Tavaszi vetések fenológiai megfigyelései 2002- 2004.
Kezdeti fejlıdés
erıssége
Megnevezés
hónap, nap
1-9-ig
1.komp. 2.komp. 1.komp. 2.komp.
vetés ideje: 2002. március 8. betakarítás ideje: 2002. június 2.
árpás borsó;
márc. 29. ápr. 01.
7
7
Annabell-Rubin
zabos borsó;
márc. 28. ápr. 01.
8
7
Bakonyalja-Rubin
tavaszi árpa;
márc. 27.
7
Annabell
zab;
márc. 27.
7
Bakonyalja
borsó;
márc. 31.
8
Rubin
vetés ideje: 2003. április 13. betakarítás ideje: 2002. június 5.
árpás borsó
ápr. 28. ápr. 27.
6
7
Annabell-Rubin
zabos borsó
ápr. 25. ápr. 27.
6
7
Bakonyalja-IP5
tavaszi árpa
ápr. 26.
6
Annabell
zab
ápr. 25.
6
Bakonyalja
borsó
ápr. 29.
7
Rubin
vetés ideje: 2004. április 21. betakarítás ideje: június 24.
árpás borsó
ápr. 28. ápr. 29.
5
7
Annabell-Rubin
zabos borsó
ápr. 27. máj. 01.
8
7
Bakonyalja-IP5
tavaszi árpa
ápr. 27.
5
Annabell
zab
ápr. 27.
8
Bakonyalja
borsó
máj. 01.
7
Rubin
Kelés napja
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Virágzás kezdete

Állóképesség

hónap, nap
1.komp. 2.komp.

1-9-ig

máj. 30.

máj. 22.

7

jún. 02.

máj. 22.

7

máj. 31.

-

8

jún. 02.

-

8

máj. 23.

-

6

jún. 04.

máj. 26.

7

jún. 03.

máj. 26.

8

jún. 05.

-

7

jún. 03.

-

8

máj. 26.

-

6

jún. 24.

jún. 18.

6

jún. 23.

jún. 19.

8

jún. 24.

-

7

jún. 21.

-

8

jún. 18.

-

6

A 2002-2004. évi tavaszi vetések fenológiai megfigyeléseinek
eredményeit a 9. táblázatban láthatjuk.
A fenológiai megfigyelések alapján megállapítható, hogy 2002-ben az
árpa és zab tisztavetésben 1-2 nappal korábban kelt ki, mint keverékben
termesztve. A borsó viszont mind keverékben mind tisztavetésben 2-4
nappal késıbb kelt, mint a két gabona. Az árpás borsó és a zabos borsó
kelési ideje között gyakorlatilag nem volt különbség. 2003-ban a keverékek
és tisztavetések kelési idejében mindössze 1-4 napos különbséget
tapasztaltam. A zabos borsó keverékbıl 2002-höz képest a zab 3 nappal
korábban kelt ki, mint az árpás borsó keverékbıl az árpa. Ezzel szemben a
két gabona tisztavetése között a különbség mindössze 1 nap akár csak 2002ben. A borsó kelése 2003-ban 1 nappal megelızte az árpáét és mindössze 2
nappal kelt késıbb, mint a zab. 2004-ben a keverékek és tisztavetések kelési
ideje között ismét 1-4 nap eltérést tapasztaltam. A gabonapartnerek
keverékben és tisztavetésben gyakorlatilag egy idıben keltek ki, míg a borsó
– akárcsak 2002-ben – pár nappal késıbb.
A csapadékos idıjárás következtében a vetéstıl a kelésig 2004-ben
telt el a legkevesebb idı (6-10 nap). 2003-ban az aszályos tavasz (12-16
nap), 2002-ben pedig a csapadékszegény március (19-24 nap) vontatott
csírázást és elhúzódó kelést eredményezett. A gabonapartnerek kezdeti
fejlıdési erélye 2003-ban azonban gyengébb volt, mint 2002-ben, amit
elsısorban a súlyos vízhiány okozott. A kezdeti fejlıdési erély 2004-ben a
megfelelı csapadékellátottság következtében a zab és a borsó esetében
megfelelı volt. Ezzel szemben az árpa növekedése mind keverékben mind
tisztavetésben termesztve lelassult, amit feltehetıleg a megkésett vetés
eredményezhetett.
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Az egyes növények virágzásának kezdetét tekintve a következıket
figyelhetjük meg. Az árpa és a zab virágzása 2002-ben és 2003-ban mind
keverékben mind tisztavetésben termesztve gyakorlatilag egybeesett, a
különbség mindössze 1-2 nap volt. A virágzás kezdetének idejét tekintve
2004-ben az árpa és a zab között 3 nap eltérést tapasztaltam, ami viszont
keverékben termesztett állományokban 1 napra mérséklıdött. Az elsı
kísérleti évben a borsó virágzásának kezdete az árpához és a zabhoz képest
7-9 nappal korábban következett be, mind keverékben mind tisztavetésben
termesztve. Ez a különbség 2003-ban hasonlóan 8-9 nap volt, 2004-ben
viszont 3-5 napra csökkent.
Az állóképesség tekintetében a három kísérleti évet vizsgálva
jelentıs különbségeket nem tapasztaltam. Ez alól kivételt csak az árpa és az
árpás borsó keverék 2004-es vetése jelentett. A gyengébb állóképesség az
árpa a megelızı két évhez képest gyengébb fejlıdési erélyének
következménye volt.
Összefoglalva

elmondható,

hogy

a

növények

fejlıdése

szempontjából a 2003-as kísérleti év jelentısen különbözött 2002-tıl és
2004-tıl egyaránt. 2003-ban a keverékek vegetációs periódusát meleg,
száraz idıjárás jellemezte. Az aszályos körülmények nem kedveztek, sem a
takarmánykeverékek sem a tisztavetések termesztésének. A száraz, meleg
idıjárás során megmutatkozott az egyes növények eltérı szárazságtőrése,
mely egyben – megítélésem szerint – jelentısen befolyásolta a termés
mennyiségének és összetételének alakulását egyaránt, melyek elemzésével a
következı fejezetekben foglalkozom.
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Zöldtermés

A három kísérleti év során kapott zöldtermés-mennyiségeket valamint
ezek átlagát a 10. táblázat segítségével követhetjük nyomon. A
zöldhozamokat vizsgálva megállapítható, hogy mind a keverékek mind a
tisztavetések termésátlagai a 2002-es évhez képest 2003-ra mintegy a felére,
egyes esetekben a harmadára estek vissza. A harmadik kísérleti évben
(2004) az egyes kezelések zöldtermés-mennyisége a 2002. és a 2003. évi
termésátlagok közé estek.

10. táblázat: Tavaszi vetések zöldtermés-mennyisége 2002-2004.
Zöldtermés t/ha
Megnevezés
2002
árpás borsó;
Annabell-Rubin
zabos borsó;
Bakonyalja-Rubin
tavaszi árpa;
Annabell
zab;
Bakonyalja
borsó;
Rubin
Sz.D5%

27,2

2003

a

12,2

b

32,3

10,9

b

30,7

36,8
26,4

10,3

c

a
a
a

b

15,0

a

11,1

2,8

2,5

a

2004
14,9

a

b

21,7
9,3

c
d

19,3

24,0

e

2,09

Átlag
18,1
21,6

ab
ab
b

16,7

23,7
20,5

a

ab

6,88

Az egy hektárra vetített zöldtermést vizsgálva megállapítható, hogy
2002-ben és 2004-ben az árpás borsó és a zabos borsó egymástól
szignifikánsan különbözött. Az eltérés mértéke a zabos borsó javára 2002ben közel 5 t/ha volt, 2004-ben pedig meghaladta a 6,5 t/ha-t. Ehhez képest
2003-ban az árpás borsó több zöldtermést adott, mint a zabos borsó, a
különbség azonban a két keverék között mindössze 1,3 t/ha volt, mely nem
volt szignifikáns. Az eltérés mértékének csökkenését illetve a tendencia
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megfordulását megítélésem szerint a száraz meleg idıjárási körülmények
okozhatták.
A tisztavetések zöldtermés mennyisége 2002-ben és 2004-ben
egymástól szignifikánsan különbözött. A zab és az árpa között a különbség
2002-ben a zab javára több mint 6 t/ha volt, 2004-ben pedig elérte a 10 t/hat, melyet az árpa vontatott növekedése eredményezett. A tisztavetéső zab
2003-ban közel 5 t/ha-al több zöldtermést adott, mint az árpa, annak
ellenére, hogy a zabos borsó termésmennyisége kevesebb volt, mint az árpás
társításé. A zab 1 kg szárazanyag elıállításához ugyanis több vizet
párologtat el, mint az árpa, valamint jobb bokrosodó képessége
következtében nagyobb gyökértömeg képzésére képes (PETHİ, 1996). Az
árpás borsóhoz képest így a zabos borsó társításban fokozottabb vízigény
lépett fel, ami mindkét komponens esetében csak kisebb vegetatív tömeg
elıállítását tette lehetıvé. A borsó ugyanis 1 kg szárazanyag elıállítása
során több, akár 700-800 l vizet is elpárologtat. Mindez viszont nem ad
magyarázatot a zab és az árpa tisztavetések közötti különbségre. Ha azonban
ismét megvizsgáljuk azt a tényt, hogy a zab jobb bokrosodó képességgel
rendelkezik, ezáltal nagyobb járulékos gyökértömeg fejlesztésére képes mint
az árpa, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a nagyobb gyökértömeg
hatékonyabb vízfelvételt tesz lehetıvé.
Az önmagában vetett borsó 2002-es és 2004-es zöldtermésmennyisége között mindössze 2 t/ha különbség volt, azaz sem a kelesztı
csapadék késése (2002), sem pedig a vetés idejének április második felére
tolódása (2004) nem befolyásolta jelentısen a zöldtermés mennyiségét.
Ennek ellenére 2002-ben a borsó adta a legkevesebb 2004-ben pedig a
legtöbb egy hektárra vonatkoztatott zöldtermést. Az aszály következtében
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viszont 2003-ban a borsó mindössze 0,8 t/ha-al adott több zöldtermést, mint
a tisztavetéső árpa, mely különbség nem volt szignifikáns.
A keverékeket tisztavetéseikhez viszonyítva megállapítható, hogy
2002-ben az árpás borsó statisztikailag igazolhatóan kevesebb (3,5 t/ha-al)
zöldtermést adott, mint a tisztavetéső árpa és 0,8 t/ha-al többet, mint a borsó
mely különbség nem volt szignifikáns. Ezzel szemben 2003-ban és 2004ben az árpás borsó több zöldtermést adott, mint árpa, ami egyben a borsó jó
kompenzáló képességét is bizonyítja. A zabos borsó keverék esetében 2002ben ugyanazt tapasztaltuk, mint az árpás borsó esetében. A keverék
zöldtermés-mennyisége szignifikánsan kevesebb volt, mint a tisztavetéső
zabé és statisztikailag igazolhatóan meghaladta a tisztavetéső borsóét. Ezzel
szemben 2004-ben a zabos borsó zöldtermése több volt, mint a tisztavetéső
zab és kevesebb, mint a tisztavetéső borsó esetében. A különbség mindkét
vonatkozásban ismét szignifikánsnak bizonyult. A zabos keverék 2003-ban
viszont nem csak a zabhoz, hanem a tisztavetéső borsóhoz képest is 0,2 t/haal kevesebb zöldtermést adott, melynek oka véleményem szerint a
csapadékhiány, és a vízért folytatott versengés lehetett.
Zöldtermés három év átlagában
A kisparcellás szántóföldi összehasonlító kísérletek zöldtermésmennyiségét három év átlagában a jobb szemléltethetıség kedvéért az 1.
grafikonon követhetjük nyomon. A legtöbb egy hektárra vetített zöldtermést
három év átlagában a zab a legkevesebbet pedig az árpa adta. Zöldtermés
tekintetében ez volt az egyetlen olyan különbség mely szignifikánsnak
bizonyult.
A keverékek közül az árpás borsó az árpánál 1,4 t/ha-al több, a zabos
borsó viszont a zabhoz képest 2,1 t/ha-al kevesebb zöldtermést adott. A két
keveréket összehasonlítva megállapítható, hogy a zabos borsó három év
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átlagában 3,5 t/ha-al több zöldtermésre volt képes, mint az árpás borsó. A
zabos borsó zöldtermés-mennyisége meghaladta a tisztavetéső borsóét. Az
árpás borsóhoz képest viszont a borsó közel 2,5 t/ha-al több zöldtermést
adott. Látható tehát, hogy a keverékek hektáronkénti zöldhozama a hüvelyes
és a gabona komponenseik zöldtermése között foglaltak helyet. Felhívom
továbbá a figyelmet az árpa és az árpás borsó alacsony zöldtermésmennyiségére 2004-ben, amit a megkésett vetés okozhatott.
1. gafikon: Tavaszi vetések zöldtermés-mennyisége
három év átlagában*
25

23,7
21,6
20,5

20

18,1
16,7

t/ha

15

10

5

ab

ab

b

a

ab

zabos borsó

árpa

zab

borsó

0

árpás borsó

Sz.D.5%: 6,88 t/ha (*kezelésenként 4 ismétlés x 3 év, azaz 12 adattal számolva)

A zabos borsó SZÉKELY ÉS TÓTTH (1961) szerint átlagosan 17-24 t/ha
zöldtermésre képes, melyet saját kísérleteim is igazoltak. Ezzel szemben a
DMKI-ben 1964-1967-ben és jogutódjában a TKI-ben, 1973-1975-ben több
mint 40 t/ha-os zöldtermés mennyiséget mértek, nagyadagú szerves és
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nitrogén

mőtrágyázás

mellett,

öntözött

körülmények

között,

mely

magyarázatot ad arra, hogy saját kísérleteinkhez képest miért nıhetett
kétszeresére a zabos borsó termésmennyisége az ott végzett kísérletekben
(DMKI, 1965; TKI, 1973-1974). Az általunk vizsgált zabos és az árpás
borsó keverékekhez képest a zabos bükköny – több szerzı egyöntető
véleménye szerint – hasonló, vagy kevesebb (13-21 t/ha) zöldhozamot ad
(SZÉKELY ÉS TÓTTH, 1961; JANATA ÉS MTSAI, 1973; ANTAL, 2001). Az árpás
borsó 18,1 t/ha-os átlagterméséhez képest a DMKI 1964-ben közel 15 t/haal több zöldtermést takarított be (DMKI, 1965). Ezt a jelentıs különbséget
azonban csak egy adat igazolja, mivel ez volt az általam talált egyetlen
irodalmi hivatkozás, amely egyértelmően tavaszi vetéső árpás borsó
keverékrıl számolt be. A tavaszi vetéső keverékek közül a borsós
napraforgó vetését már március utolsó dekádjában lehet elkezdeni.
Zöldtermése SZÉKELY ÉS TÓTTH (1961), valamint JANATA ÉS MTSAI (1973)
szerint, üzemi körülmények között 18-25 t/ha, mely saját eredményeink
alapján az árpás borsóénál több, a zabos borsóéval pedig közel azonos
termésszintnek felel meg. A borsós napraforgó szerény zöldtermés
mennyiségének oka az, hogy a napraforgó fejlıdésének a hővös márciusi
idıjárás nem kedvez. Ezzel szemben április eleji vetése esetén ANTAL
(2000) szerint több, akár 35 t/ha-os zöldtermést is kaphatunk hektáronként,
sıt Kurnik azt tapasztalta, hogy öntözés hatására az április 10-i vetések már
40-50 t/ha zöldtermést is adhatnak (DMKI, 1964-1968, TKI, 1972-1975).
Ez utóbbi esetben viszont a borsós napraforgó etetése legkorábban csak
június végétıl lehetséges, a zabos és az árpás borsó keverékek hasznosítását
követıen (ANTAL, 2000). A silókukorica, mint a silókukorica-szilázs
alapanyaga – mely adott takarmányozási idıszakokban kiváltható az
általunk vizsgált zöldtakarmány-keverékekkel – napjainkban (2002-2006) az
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Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKII), valamint a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) adatai alapján, országos átlagban 30-35 t/ha zöldtermésre
képes (AKII, 2002-2006; KSH, 2003-2005). A 2002. évi kísérletek
eredményeit tekintve azt tapasztaltuk, hogy a zabos borsó több mint 10 t/haal, az árpás borsó pedig közel 5 t/ha-al több zöldtermésre volt képes, mint a
silókukorica (KSH, 2003). Ez azt mutatja, hogy a két zöldtakarmánykeveréket idıben elvetve, a silókukoricához képest több zöldtermést
kaphatunk. Megítélésem szerint, ha 2004-ben korábban tudjuk elvetni a
zabos borsó és árpás borsó keverékeket, akkor a termésmennyiségek a
három év átlagában meghaladták volna a 30 t/ha-t. Így azonban országos
átlagot figyelembe véve a silókukorica 8 t/ha-al több zöldtermést adott, mint
a zabos borsó (AKKI, 2002-2006; KSH, 2003-2005).

Szárazanyag-tartalom, szárazanyag-termés

Szárazanyag-tartalom
A tavaszi vetések eredményeinek értékelését a szárazanyag-tartalom
alakulásával folytatom, mivel csak ennek ismeretében elemezhetı és
értelmezhetı a zöldtermés mennyiségbıl és a szárazanyag-tartalomból
számított szárazanyag-termés, amit a 11. táblázat szemléltet.
Az egyes kezelések szárazanyag-tartalmát vizsgálva a következıket
állapíthatjuk meg. A keverékek és tisztavetések szárazanyag-tartalma 2003ban minden esetben meghaladta a 2002-ben kapott értékeket. Az árpás borsó
szárazanyag-tartalma 2002-ben és 2003-ban egyaránt meghaladta (12; 13
g/kg-mal) a zabos borsóét. A zabos keverék szárazanyag-tartalma 2004-ben
viszont 24 g/kg-mal volt több, mint az árpás borsóé melyet – a zöldtermések
elemzése során már említett – az árpa vontatott fejlıdése okozott.
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11. táblázat: Tavaszi vetések szárazanyag-tartalma és szárazanyagban
kifejezett termésmennyisége 2002-2004.
Szárazanyag-tartalom
g/kg takarmány

Megnevezés
árpás borsó;
Annabell-Rubin
zabos borsó;
Bakonyalja-Rubin
tavaszi árpa;
Annabell
zab;
Bakonyalja
borsó;
Rubin
Sz.D5%

Szárazanyag-termés
t/ha

2002

2003

2004

Átlag

201

238

169

203

189

225

193

202

240

275

259

258

204

241

229

225

161

197

145

168

-

-

-

39,7

ac
ac
b

ab
c

2002
5,46

a

b

6,10

7,36
7,50

c
c

d

2003
2,90
2,44

a

ac

2,83

a

b

3,62

c

4,24

2,18

0,56

0,59

2004
2,52

a

b

4,18

2,40

a

b

4,41

3,47

c

0,29

Átlag
3,6
4,2
4,3

a

ab
ab

5,2

b

3,3

a

1,37

Az árpa és a zab tisztavetések esetében az árpa mindhárom évben
nagyobb szárazanyag-tartalommal rendelkezett, mint a zab. Közöttük a
különbség mértéke viszonylag állandó 30-36 g/kg volt. A tisztavetéső borsó
a két gabonapartnerhez képest természetszerőleg jóval kisebb szárazanyagtartalommal rendelkezett. A legnagyobb különbség a tisztavetéső borsó és
az árpa között volt, 2002-ben és 2003-ban megközelítette a 80 g/kg-ot,
2004-ben pedig meghaladta a 110 g/kg-ot.
A keverékek szárazanyag-tartalma minden esetben az ıket alkotó
komponensek tisztavetéseinél mért értékek közé esett. A zabos borsó
keverékek szárazanyag-tartalma 2002-ben 15 g/kg-mal 2003-ban 16 g/kgmal, Az árpás borsóé 2002-ben 39 g/kg-mal 2003-ban 37 g/kg-mal volt
kevesebb, mint a zab és az árpa tisztavetéseké. Ezek a különbségek a két év
eltérı idıjárási adottságait figyelembe véve csekély mértékőnek bizonyultak
mindamellett, hogy 2003-ban a szárazanyag-tartalmak a keverékek és a
tisztavetések esetében egyaránt 35-40 g/kg-mal magasabbak voltak, mint
2002-ben.

Ezzel

szemben

2004-ben
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a

keverék-gabonakomponens

összehasonlításában a zabos borsó és a zab között hasonlóan a megelızı két
évhez 36 g/kg, az árpás borsó és az árpa között viszont jelentıs, 90 g/kg-os
volt a különbség, melyet az árpa kiszorulása okozott a keverékbıl. A borsó
szárazanyag-tartalma – mely mindhárom kísérleti évet tekintve a legkisebb
volt – 2002-ben és 2003-ban 28 g/kg-mal volt kevesebb, mint a zabos
borsóé és 40-41 g/kg-mal, mint az árpás borsóé. A 2004-es kísérleti év
ebben a tekintetben is rendhagyónak bizonyult, mivel a zabos borsó és a
borsó szárazanyag-tartalma között közel 50 g/kg az árpás borsó és a borsó
között viszont mindössze 24 g/kg-os volt a különbség.
Szárazanyag-tartalom három év álagában
A szárazanyag-tartalom alakulása három év átlagában is követte az
egyes kísérleti évek tendenciáját 2004. év kivételével, amikor a zabos borsó
24 g/kg-mal több szárazanyag-tartalommal rendelkezett, mint az árpás
borsó, melynek okát már a zöldtermés-mennyiségek értékelése során már
említettem (11. táblázat). Az átlagos szárazanyag-tartalomban a keverékek
között mindössze 1 g/kg-os különbséget tapasztaltam. Megjegyzem
azonban, hogy 2002-ben és 2003-ban az árpás borsó 12-13 g/kg-mal több
szárazanyag-tartalommal rendelkezett, mint a zabos keverék. Saját
kísérleteinkben az árpás borsó és az árpa között szárazanyag-tartalom
tekintetében szignifikáns volt a különbség, a zabos borsó és a zab között
ugyan jelentıs (23 g/kg) volt az eltérés, mely azonban nem bizonyult
statisztikailag igazolhatónak. A három tisztavetést vizsgálva az egyes
kísérleti évek során tapasztalt tendenciát jól tükrözte a hároméves átlagok
alakulása. Az árpa szárazanyag-tartalma volt a legnagyobb (258 g/kg), majd
a zab (225 g/kg) és végül a borsó (168 g/kg) következett, a különbség
azonban csak az árpa és a borsó között volt szignifikáns. A tisztavetéső
borsó szárazanyag-tartalma a zabos borsóhoz képest 34 g/kg-mal, az árpás
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borsóhoz képest pedig 35 g/kg-mal volt kevesebb. Ennek ellenére a zabos
keverék szárazanyag-tartalma közelebb állt a tisztavetéső zab értékéhez,
mint a tisztavetéső borsóéhoz. Az árpás borsó keverék szárazanyag-tartalma
viszont ellenkezıleg, a tisztavetéső borsó szárazanyag-tartalmához volt
közelebb, mivel a tisztavetéső árpa és az árpás borsó között jelentıs, 55
g/kg-os különbség jelentkezett.
A saját kísérleteim során az árpás borsó esetében kapott 203 g/kg, és
a zabos borsó esetében kapott 202 g/kg-os szárazanyag-tartalom egyaránt
meghaladta a szakirodalomban közölt zabos bükköny és a borsós napraforgó
különbözı arányban vetett keverékeinek szárazanyag-tartalmát. A borsós
napraforgó esetében KURNIK (1966) és a TKI (1975) egyaránt alacsonyabb
szárazanyag-tartalomról számoltak be (170 g/kg és 143 g/kg). Szintén a
borsós napraforgó tekintetében HEROLD (1977) 128-173 g/kg és SCHMIDT
(1996) 166-174 g/kg-os értékeket közöltek, melyek alatta maradtak mindkét
vizsgált keverék szárazanyag-tartalmának. A szárazanyag-tartalom a zabos
bükkönynél korai kaszálás esetén 152-154 g/kg, ami szintén jóval kevesebb,
mint a két általunk vizsgált keverék szárazanyag-tartalma (SZÉKELY

ÉS

TÓTTH, 1961; KURNIK, 1966). HEROLD (1977) és SCHMIDT (1996) emellett
két nagyobb szárazanyag-tartalmi értéket is közölt, 209 g/kg-ot illetve 211
g/kg-ot. A két érték gyakorlatilag azonos és HEROLD (1977) mőve alapján
megállapítható, hogy SCHMIDTNÉL (1996) a zabos bükköny szárazanyagtartalma a zab vizesérésére vonatkozik. Ez megegyezik a tejes érés
fenológiai stádiumával, ami a zöldtakarmányozás szempontjából – már
megítélésem szerint – megkésett hasznosítási állapotnak felel meg. A zabos
borsó keverék

szárazanyag-,

és táplálóanyag-tartalmáról mindössze

HEROLD, (1977) tesz említést. A közölt 200 g/kg és a saját kísérleteink során
kapott szárazanyag-tartalomban mindössze 2 g/kg-os eltérés mutatkozott.
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Mivel ezen irodalmi forrásból nem derült ki, hogy a közölt szárazanyag-,
illetve táplálóanyag-tartalom a zabos borsó mely fenológiai stádiumra
vonatkozik, megítélésem szerint legkorábban teljes virágzásban, vagy a zab
„vizesérésének”

kezdetén

kerülhetett

meghatározásra.

Ezt

a

megállapításomat azzal támasztom alá, hogy 2002-ben és 2004-ben saját
vizsgálatomban a zabos borsó keverék szárazanyag-tartalma 7-11 g/kg-mal
kevesebb volt, mint amit HEROLD (1977) közölt. A silókukorica-szilázs
szárazanyag-tartalma már nagyobb volt, mint a zöldtakarmány-keverékeké.
Tejesérésben betakarítva több mint 15 g/kg-mal, viaszérésben betakarítva
pedig több, mint 125 g/kg-mal haladta meg az általunk vizsgált árpás és
zabos borsó keverék szárazanyag-tartalmát.
Szárazanyag-termés
A két keverék esetében a zöldtermés mennyiségébıl és a szárazanyagtartalomból számított szárazanyag-termés alakulása 2002-ben és 2004-ben a
zöldterméshez hasonló tendenciát mutatott (11. táblázat). A zabos borsó
2002-ben szignifikánsan nagyobb szárazanyag-termésre volt képes, mint az
árpás keverék annak ellenére, hogy szárazanyag-tartalma 12 g/kg-mal volt
kevesebb, mint az árpás borsóé. A különbség közöttük 2004-ben is
szignifikánsnak bizonyult, ami az árpás keverék kisebb zöldhozamának és
alacsonyabb szárazanyag-tartalmának volt a következménye. A keverékek
szárazanyag-termése a száraz idıjárási viszonyok következtében 2003-ban
1,5-4,5 t/ha-al volt kevesebb, mint 2002-ben, amit a 2003-ban tapasztalt
nagyobb szárazanyag-tartalmak sem tudtak kompenzálni. A különbség a két
keverék között 2003-ban már nem bizonyult szignifikánsnak, sıt az árpás
borsó közel 0,5 t/ha-al nagyobb szárazanyag-termést adott, mint a zabos
borsó, ami az árpás keverék nagyobb zöldtermés-mennyiségének és
nagyobb szárazanyag-tartalmának volt a következménye.
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A tisztavetéső árpa és a zab között 2002-ben nem volt statisztikailag
igazolható a különbség, bár a zab – akárcsak keverékben termesztve –
nagyobb szárazanyag-termést adott, mint az árpa. A zöldtermésnél tapasztalt
szignifikáns különbség csökkenését egyértelmően az árpa nagyobb
szárazanyag-tartalma okozta. Az árpa és a zab között szárazanyag-termés
tekintetében a különbség szignifikánsnak bizonyult, 2003-ra elérte a 0,8
t/ha-t, ami 2004-re 2 t/ha-ra nıtt. A borsó szárazanyag-termése 2002-ben és
2003-ban szignifikánsan kevesebb volt, mint a két gabona tisztavetésé,
2004-ben azonban a borsó szárazanyag-termése már több mint 1 t/ha-al
statisztikailag is igazolhatóan meghaladta az árpáét.
A

keverékek

szárazanyag-termése

2002-ben

tisztavetéseik

szárazanyag-terméseinek értékei között helyezkedtek el. A különbség az
árpás borsó és az árpa, illetve a zabos borsó és a zab között, egyaránt
szignifikánsnak bizonyult. A tisztavetéső borsó szárazanyag-termése az
árpás borsóhoz képest több mint 1 t/ha-al, a zabos borsóhoz viszonyítva
közel 2 t/ha-al maradt alatta a keverékek szárazanyag-termésének, mely
különbségek szignifikánsak voltak. Egy évvel késıbb 2003-ban azonban az
árpás borsó keverék szárazanyag-termése gyakorlatilag megegyezett a
tisztavetéső árpáéval, és szignifikánsan meghaladta a borsóét. Ezzel
szemben a zabos borsó szárazanyag-termése a borsóéhoz közelített, és több
mint 1 t/ha-al volt szignifikánsan kevesebb, mint a tisztavetéső zabé. Az
árpás borsó 2004-ben – akár csak 2003-ban – a tisztavetéső árpával
gyakorlatilag azonos szárazanyag-terméssel rendelkezett, a zabos borsó és a
zab közötti minimális (0,22 t/ha) különbség azonban nem bizonyult
szignifikánsnak.

85

Szárazanyag-termés három év átlagában
A tavaszi vetéső keverékek egy hektárra vonatkoztatott szárazanyagtermését három év átlagában a 2. grafikon szemlélteti.
2. grafikon: Tavaszi vetések szárazanyag-termése
három év átlagában*
6

5,2
5

4,3

4,2
4

3,6

t/ha

3,3
3

2

1

a

ab

ab

b

árpás borsó

zabos borsó

árpa

zab

a

0

borsó

Sz.D.5%: 1,37 t/ha (*kezelésenként 4 ismétlés x 3 év, azaz 12 adattal számolva)

Az árpás borsó és a zabos borsó átlagos szárazanyag-termése között
0,6 t/ha-os különbség volt kimutatható a zabos keverék javára, mely nem
bizonyult szignifikánsnak. Az árpa és a zab tisztavetések között az eltérés
több, 0,9 t/ha volt. A keverékekhez képest a tisztavetéső gabonakomponensek nagyobb szárazanyag-terméssel rendelkeztek. Az árpa az
árpás borsóhoz képest 0,7 t/ha-al a zab a zabos borsóhoz viszonyítva pedig 1
t/ha-al több szárazanyag-termést adott. A borsó szárazanyag-termése 3,3
t/ha volt, ami mindössze 0,3 t/ha-al volt kevesebb, mint az árpás borsóé,
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mely részben a 2004. évi megkésett vetés következménye volt. A zabos
keverék ellenben 0,9 t/ha-al több szárazanyag-termést adott, mint a borsó.
Szignifikáns különbséget csak a zab és a borsó tisztavetése között tudtam
kimutatni, itt az eltérés mértéke megközelítette a 2 t/ha-t.
Konkrét szárazanyag-termésmennyiségekrıl az általam ismert és
felhasznált szakirodalmak közül egy sem számolt be. SZÉKELY
(1961) TÓTTH

ÉS MTSAI

ÉS

TÓTTH

(1962), valamint a TKI 1975-ös jelentésébıl

azonban a megadott szárazanyag-tartalmak segítségével kiszámítható volt,
hogy a zabos bükköny 2,7-3,6 t/ha, a zabos borsó pedig 7,8 t/ha
szárazanyag-termésre képes. Ez utóbbi érték meglepı volt számomra,
azonban a TKI jelentésébıl az is kiderült, hogy a zabos borsó szárazanyagtartalma 22 g/kg-mal volt kevesebb, mint amennyit a saját kísérleteinkben
mértünk. Ha azonban figyelembe vesszük hogy HEROLD (1977) 200 g/kg
szárazanyag-tartalomról számolt be valamint, hogy SZÉKELY

ÉS

TÓTTH

(1961), szerint a zabos borsó mindössze 17-23 t/ha zöldtermésre képes,
akkor a számított szárazanyag-termés mennyisége csak 3,4-4,6 t/ha, ami
hasonló termésszintnek felelt meg, mint amit saját kísérleteink során az
árpás borsó, illetve a zabos borsó esetében tapasztaltam. KURNIK (1966) a
borsós napraforgó hektáronkénti 4,8 tonna szárazanyag-termésérıl írt, ami
0,6 t/ha-al volt több, mint amennyit a zabos borsó esetében saját
kísérleteinkben mértünk. A silókukorica-szilázsok szárazanyag-tartalma már
tejesérésben betakarítva is meghaladta a keverékekét. A silókukorica
esetében az országos zöldtermés-átlagok, valamint a SCHMIDT (1996) által
közölt szárazanyag-tartalmak segítségével számított szárazanyag-termés
mennyisége tejesérésben 5-8 t/ha, viaszérésben betakarítva pedig 7-11 t/ha
körül alakul, ami 3 t/ha-al haladta meg, a zabos borsónk szárazanyag-termés
mennyiségét (MOLNÁR ÉS GYİRI, 1996; KSH, 2002-2005).
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Nyersfehérje-tartalom, nyersfehérje-termés

A nyersfehérje tartalmak alakulását, és a nyersfehérje-termés
változását, a három kísérleti év során, valamint ezek átlagában a 12. táblázat
szemlélteti.

12. táblázat: Tavaszi vetések nyersfehérje-tartalma és nyersfehérjében
kifejezett termésmennyisége 2002-2004.

Megnevezés
árpás borsó;
Annabell-Rubin
zabos borsó;
Bakonyalja-Rubin
tavaszi árpa;
Annabell
zab;
Bakonyalja
borsó;
Rubin
Sz.D5%

Nyersfehérje-tartalom
g/kg takarmány

Nyersfehérje-termés
t/ha

2002

2003

2004

Átlag

161

176

175

171

147

167

150

155

107

132

127

122

111

128

119

119

199

215

205

206

-

-

-

15,9

a

b
c
c

d

2002
879
897
787
832
844

a
a

b

ab
ab

79

2003
510
407
374
463
469

a

b
b

ab
ab

92

2004
441
627

b

305
525

c

d

712
61

a

e

Átlag
610

ab

644
489
607

a

b

ab

675

a

153,8

Nyersfehérje-tartalom
Az árpás borsónak 2002-ben 14 g/kg-mal volt több a nyersfehérjetartalma, mint a zabos borsónak (12. táblázat). Ez a különbség 2003-ra is
megmaradt, az eltérés mértéke a két keverék között azonban 9 g/kg-ra
csökkent. Az árpás borsó 2004-ben – a borsó térnyerése következtében – a
zabos borsóhoz képest 25 g/kg-mal több nyersfehérje-tartalommal
rendelkezett. Az árpás keverék nyersfehérje-taralma 2003-ban és 2004-ben
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egyaránt 175-176 g/kg volt, a zabos borsó társításé viszont még 2003-ban
sem érte el a 170 g/kg-ot.
A tisztavetések nyersfehérje-tartalma – akárcsak a keverékeké – 2003ban és 2004-ben volt a legnagyobb, de az eltérés mértéke a két évjárat
között az egyes tisztavetések esetében nem haladta meg a 10 g/kg-ot. A
tisztavetéső árpa és a zab nyersfehérje-tartalma között 2002-ben és 2003ban mindössze 4-5 g/kg-os különbséget tapasztaltam. A harmadik kísérleti
évben (2004) mindkét tisztavetés nyersfehérje-tartalma csökkent, azonban
az árpa nyersfehérje-tartalma így is 8 g/kg-mal több volt, mint a zabé. A
tisztavetéső borsó természetszerőleg mindhárom év során a legnagyobb
nyersfehérje-tartalommal rendelkezett. A borsó nyersfehérje-tartalma 2003ban volt a legnagyobb és 2002-ben a legkisebb, a két évjárat között a
különbség a zabhoz hasonlóan 16 g/kg volt.
Az árpás borsóról és a zabos borsóról egyaránt elmondható, hogy
nyersfehérje-tartalmuk mindhárom év során jelentısen meghaladta mind az
árpa mind a zab tisztavetésekét. Az eltérés az árpás borsó és a tisztavetéső
árpa között 2002-ben és 2004-ben meghaladta az 50 g/kg-ot, a zabos borsó
és a zab között pedig 35 g/kg-ot. A különbség az árpás keverék és az árpa
között 2003-ban 44 g/kg-ra csökkent, a zabos borsó és a zab között pedig 39
g/kg-ra nıtt. A keverékekhez viszonyítva a tisztavetéső borsó nyersfehérjetartalmát megállapítható, hogy 2002-ben egységnyi szárazanyagra vetítve a
zabos borsó több mint 50 g/kg-mal, az árpás borsó viszont csak 38 g/kg-mal
tartalmazott kevesebb nyersfehérjét, mint a tisztavetéső borsó. Az árpás
borsó és a borsó között 2003-ban hasonlóan az elızı évhez 39 g/kg volt az
eltérés, a zabos borsó és a borsó között viszont 48 g/kg-ra nıtt a különbség.
A keverékek közül 2003-ban az árpás borsó nyersfehérje-tartalma így a
borsóhoz, a zabos borsóé viszont a zabhoz állt közelebb. Ezzel szemben
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2004-ben az árpás borsó nyersfehérje-tartalma mindössze 30 g/kg-mal volt
kevesebb, mint a borsóé, a zabos borsó nyersfehérje-tartalma viszont – akár
csak 2003-ban – közelebb állt a zab tisztavetéséhez, mint a borsóéhoz.
Nyersfehérje-tartalom három év átlagában
A keverékek és tisztavetéseik nyersfehérje-tartalma három év
átlagában szignifikánsan különbözött (12. táblázat). A legtöbb nyersfehérjetartalommal természetszerőleg a tisztavetéső borsó rendelkezett (206 g/kg).
A legkevesebb nyersfehérje-tartalmat a tisztavetéső zab esetében mértük,
melyhez képest az árpának mindössze, 3 g/kg-mal volt több a nyersfehérjetartalma. A két keverék nyersfehérje-tartalma között 17 g/kg-os különbséget
tapasztaltam, mely szignifikánsnak bizonyult. Az árpás borsó nyersfehérjetartalma a 2004. évi eredmények hatására a borsóéhoz közelített. A zabos
borsó már több mint 50 g/kg-mal kevesebb nyersfehérje-tartalommal
rendelkezett, mint a tisztavetéső borsó, viszont a zabos borsó és a zab között
csak 36 g/kg-os különbség jelentkezett, ami egyben az árpához képest a zab
nagyobb térnyerését jelzi a keverékben.
A szakirodalmi adatokkal összehasonlítva megállapítható, hogy az
általunk

vizsgált

árpás

borsó

nyersfehérje-tartalma

gyakorlatilag

megegyezett a borsós napraforgó 1:1 arányú keverékével, a zabos borsóé
pedig a 3:1 arányú keverékével (HEROLD, 1977; SCHMIDT, 1996). Az
általunk vizsgált zabos keverék nyersfehérje-tartalma 15 g/kg-mal alatta
maradt a HEROLD (1977) által közölt értéknek (170 g/kg), melyet az árpás
borsó mindössze 1 g/kg-mal haladott meg. A zabos bükköny nyersfehérjetartalma vizesérésben (1:1 arányban vetve) 142 g/kg, ami 13 g/kg-mal volt
kevesebb, mint a zabos borsó, és 29 g/kg-mal, mint amennyit az árpás borsó
vizsgálata során mértünk (SCHMIDT, 1996). A silókukorica-szilázs
nyersfehérje-tartalma 92-96 g/kg, ami még a tisztavetéső zabhoz képest is
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több mint 20 g/kg-mal volt kevesebb, a két keverékhez képest pedig a
különbség már meghaladta az 50 illetve a 70 g/kg-ot.
Nyersfehérje-termés
A

és

szárazanyag-termésbıl

a

szárazanyagra

vonatkoztatott

nyersfehérje-tartalomból számított nyersfehérje-termések alakulását szintén
a 12. táblázatban követhetjük nyomon. A legnagyobb nyersfehérjeterméseket 2002-ben kaptuk, melyhez képest 2003-ban és 2004-ben mind a
keverékek, mind tisztavetéseik egyaránt 300-400 kg/ha-al kevesebb
nyersfehérje-terméssel rendelkeztek.
Az árpás borsó és a zabos borsó nyersfehérjében kifejezett
termésmennyisége 2002-ben nem, a további két kísérleti év során viszont
szignifikánsan különbözött. Az eltérés mértéke 2002-ben még kevesebb,
mint 20 kg/ha volt, ami az árpás keverék nagyobb szárazanyag-, és
nyersfehérje-tartalmának volt köszönhetı. A 2003-as kísérleti évben az
árpás borsó több mint 100 kg/ha-al szignifikánsan nagyobb nyersfehérjetermést adott, mint a zabos borsó annak ellenére, hogy a zöld-, és
szárazanyag-termés

tekintetében

a

két

keverék

között

nem

volt

statisztikailag igazolható a különbség. A zabos borsó nyersfehérje termése
2004-ben már több mint 180 kg/ha-al haladta meg az árpás keverékét,
melynek okait a zöld- és szárazanyag-termés bemutatása során már
elemeztem.
A tisztavetések közül az árpa és a zab nyersfehérje-termése 2002-ben
és 2003-ban nem különbözött egymástól szignifikánsan. A zab és a borsó
nyersfehérje termése között az említett két év során kevesebb, mint 20 kg/ha
volt a különbség, ami a zab nagyobb zöldtömegével és szárazanyagtartalmával

magyarázató.

A

tisztavetéső

árpa

nyersfehérje-termése

mindhárom évben kevesebb volt, mint a zab és a borsó tisztavetéseké. A
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különbség 2004-ben volt a leginkább szembetőnı, amikor a zab
hektáronként 220 kilogrammal a borsó pedig több mint 400 kilogrammal
adott több nyersfehérje termést, mint az árpa.
A keverékek és tisztavetéseik viszonyát vizsgálva megállapítható,
hogy 2002-ben az árpás borsó és a zabos borsó több nyersfehérje-termést
adott, mint komponenseik tisztavetései. A zabos borsó statisztikailag
igazolhatóan nem különbözött a tisztavetéső zabtól és a borsótól. Ezzel
szemben az árpás borsó a tisztavetéső borsóhoz viszonyítva nem, a
tisztavetéső árpához képest azonban már szignifikánsan több nyersfehérjetermést adott. A következı 2003-as kísérleti évben a nyersfehérje-termés
mennyisége az alacsony zöldhozamok következtében jelentısen csökkent. A
különbség az árpás borsó – mely a legnagyobb nyersfehérje-termést adta –
és az árpa között meghaladta a 130 g/kg-ot ami egyben szignifikánsnak is
bizonyult. A zabos borsó és a zab között viszont nem volt statisztikailag
igazolható a különbség és 2002-höz képest a tendencia is megfordult. A
tisztavetéső zab ugyanis több mint 50 kg/ha-al több nyersfehérje-termést
adott, mint a zabos borsó. Felhívom a figyelmet arra, hogy 2002-vel
ellentétben, 2003-ban a zabos borsó keverék mindkét komponens
tisztavetéséhez képest kevesebb nyersfehérje-termést adott, amit a társításon
belül a vízért folytatott versengés okozhatott. Az árpás keverék az árpához
képest, a zabos borsó a pedig zabhoz képest 2004-ben több nyersfehérjetermést adott. A borsó nyersfehérjében kifejezett termésmennyiségét 2002ben még mindkét keverék meghaladta, bár a különbég nem volt
szignifikáns. Ezzel szemben 2003-ban már csak az árpás borsó adott több
nyersfehérje-termést, és 2004-ben már mindkét keverék szignifikánsan
kevesebb hektáronkénti nyersfehérje-hozammal bírt, mint a tisztavetéső
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borsó, melynek oka a borsó fejlıdése szempontjából kedvezıbb idıjárási
körülményekben kereshetı.
Nyersfehérje-termés három év átlagában
A nyersfehérje-termést három év átlagában vizsgálva az árpás borsó
és a zabos borsó közt mindössze 34 kg/ha-os különbséget tapasztaltam,
mely nem volt szignifikáns (3. grafikon).

3. grafikon: Tavaszi vetések nyersfehérje-termése három év átlagában*
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Sz.D.5%: 153,75 kg/ha (*kezelésenként 4 ismétlés x 3 év, azaz 12 adattal számolva)

A két tisztavetéső gabona között azonban sokkal nagyobb, 118 kg/ha-os
különbség jelentkezett, mely szintén nem bizonyult szignifikánsak. Nem
különbözött statisztikailag igazolhatóan az árpás borsó az árpától és a zabos
borsó a zabtól. A borsó 675 kg/ha átlagtermése mindössze 31 kg/ha-al
haladta

meg

a

zabos

borsó,

és
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65

kg/ha-al

az

árpás

borsó

termésmennyiségét. Ez azt jelenti, hogy a tisztavetéső borsóval közel azonos
mennyiségő nyersfehérje állítható elı egy hektáron, mint a két keverékkel,
azonban az árpa és a zab tisztavetések kevesebb nyersfehérje-termést adtak,
mint a keverékek, illetve a tisztavetéső borsó.
Más zöldtakarmány-keverékek esetében a szárazanyag-terméshez
hasonlóan

csak

az

egyes

szakirodalmakban

megadott

zöldtermés-

mennyiségek, szárazanyag-, és nyersfehérje-tartalmak alapján tudtam
közelítı értékeket számítani. Az így kapott nyersfehérje-termésmennyiségek
a zabos bükköny esetében 420 és 640 kg/ha között változtak, mely utóbbi
érték megfelelt a saját kísérleteinkben termesztett árpás borsó és zabos borsó
nyersfehérjében kifejezet átlagtermésének (DMKI, 1965; TKI, 1973-1975;
HEROLD, 1977; HARANGOZÓ, 1988; ANTAL, 2000). A borsós napraforgó
koratavaszi vetése esetén 18-20 t/ha-os zöldtermés mellett kb. 550-600
kg/ha nyersfehérjében kifejezett termésmennyiséget kaphatunk, ami
kevesebb, mint az általunk vizsgált zabos és árpás borsó esetében
számítottam (TÓTTH

ÉS MTSAI,

1962; JANATA

ÉS MTSAI

1973). Ha azonban

március végi vagy késıbbi vetési idıpontot veszünk figyelembe, 30-35 t/ha
zöldtermés esetén 700-850 kg/ha, a TKI által közölt 45-55 t/ha-os
termésszinten

pedig

akár

1,3-1,6

t/ha

nyersfehérjében

kifejezett

termésmennyiséget kaphatunk, ami már közel két és félszerese a két
általunk vizsgált keverék nyersfehérje-termésének (DMKI, 1965; KURNIK,
1966; TKI, 1974-1975). Ez a fehérjemennyiség azonban nagy tömegő
szárazanyagban található, amit a kérıdzınek el is kell tudni fogyasztani,
illetve további nehézséget jelenthet az, hogy a napraforgós borsó etetése
csak szecskázva lehetséges. A zabos borsóval a szerzık többsége szerint 1724 t/ha zöldtermés állítható elı. Ha ezzel, és HEROLD (1977) által közölt
szárazanyag-,

valamint

táplálóanyag-tartalommal

94

számoltam,

akkor

átlagosan 4,1 t/ha szárazanyag- és 680 kg/ha nyersfehérje-termést kaptam,
mely termésszintet a saját kísérleteinkben vizsgált zabos borsó keverék is
megközelített.

Nyerszsír-tartalom

A keverékek és tisztavetések nyerszsír-tartalmát a 13. táblázat
szemlélteti. Az egyes kezelések között 2002-ben a legnagyobb különbséget
a tisztavetéső árpa és a borsó között mértük (10 g/kg). A keverékek
nyerszsír-tartalma közel azonos volt, az árpa és a zab tisztavetések között
pedig 5 g/kg-os különbséget tapasztaltam. Az árpás borsó és az árpa között
3 g/kg, a zabos borsó és a zab között pedig csak 1 g/kg volt a különbség. A
legnagyobb nyerszsír-tartalma a tisztavetéső borsónak volt (33 g/kg), mely
6, illetve 8 g/kg-mal haladta meg a két keverék esetében kapott értékeket.
A nyerszsír-tartalom szárazanyagra vonatkoztatott mennyisége 2003ban a zab és a borsó kivételével 8-10 g/kg-mal volt több, mint 2002-ben. A
legnagyobb nyerszsír-tartalommal a két keverék (36 g/kg), a legkisebb
nyerszsír-tartalommal pedig a tisztavetéső zab rendelkezett, de az eltérés
mértéke nem haladta meg a 6 g/kg-ot.
A két keverék között 2004-ben tapasztaltam a legnagyobb
különbséget, mely 4 g/kg volt. Az árpás borsóhoz képest az árpa 3 g/kg-mal
kevesebb nyerszsírt tartalmazott, ezzel szemben a zabos borsó és a zab
nyerszsír-tartalma megegyezett, hasonlóan 2002-höz. A legtöbb nyerszsírtartalommal 2004-ben – hasonlóan 2002-höz – a tisztavetéső borsó
rendelkezett, melyhez képest a keverékek nyerszsír-tartalma 7-11 g/kg-mal
volt kevesebb, ami egyben a 3 év során tapasztalt legnagyobb különbség
volt.
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13. táblázat: Tavaszi vetések nyerszsír-tartalma 2002-2004.
Nyerszsír g/kg sza.
Megnevezés
árpás borsó;
Annabell-Rubin
zabos borsó;
BakonyaljaRubin
tavaszi árpa;
Annabell
zab;
Bakonyalja
borsó;
Rubin
Sz.D.5%

2002

2003

2004

Átlag

26

36

30

31

28

36

26

30

23

32

27

27

27

30

26

28

33

34

37

35

-

-

-

6,6

ab
ab
a

ab
b

Nyerszsír-tartalom három év átlagában
A nyerszsír-tartalom tekintetében három év átlagában csak az árpa és
a borsó között tudtam statisztikailag is igazolható különbséget kimutatni, az
eltérés 8 g/kg volt (13. táblázat). A keverékek gyakorlatilag azonos
nyerszsír-tartalommal rendelkeztek. A zabos borsóhoz és árpás borsóhoz
képest a borsó 4-5 g/kg-mal több, az árpa és a zab pedig 2-4 kg-mal
kevesebb nyerszsír-tartalommal bírt. Az általunk vizsgált keverékekhez
képest a szakirodalomban található adatok alapján a zabos borsó, a zabos
bükköny és a borsós napraforgó több nyerszsír-tartalommal rendelkezett. A
különbség a zabos borsó esetében a saját és a HEROLD (1977) által közölt
érték között 10 g/kg volt. A zabos bükköny 1:1 arányú keveréke 12 g/kgmal rendelkezett nagyobb nyerszsír-tartalommal, mint az árpás borsó, illetve
13 g/kg-mal mint a zabos borsó. A tejes-, valamint a viaszérésben
betakarított silókukorica-szilázs szintén 9-12 g/kg-mal több egységnyi
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szárazanyagra vonatkoztatott nyerszsír-tartalommal bírt, mint a két vizsgált
keverék.

Nyersrost-tartalom

A keverékek és tisztavetések nyersrost-tartalmát a 14. táblázat
szemlélteti. A három kísérleti év során a legmagasabb nyersrost-tartalmakat
2002-ben, a legalacsonyabbakat pedig – valószínőleg a rövidebb
tenyészidıszak következményeként – 2003-ban mértük. Az árpás borsó és a
zabos borsó nyersrost-tartalma között 2002-ben és 2004-ben 10-11 g/kg-os
eltérést tapasztaltam annak ellenére, hogy a keverékek szárazanyagra
vonatkoztatott nyersrost-tartalma 2002-ben 30 %, 2004-ben pedig 27-28 %
körül alakult. A rövid tenyészidıszak következményeként 2003-ban
alacsony, 240 g/kg alatti nyersrost-tartalmakat kaptunk, mely a két keverék
esetében gyakorlatilag azonos volt (236 g/kg és 238 g/kg).
A tisztavetések nyersrost-tartalmának alakulása hasonló tendenciát
mutatott, mint a keverékeké, az árpa és a zab nyersrost-tartalmára azonban
az évjárat nagyobb hatást gyakorolt, mint a keverékekére. A különbség az
árpa 2002-es és 2003-as nyersrost-tartalma között meghaladta a 70 g/kg-ot.
A két gabonakomponens között az egyes években már kisebb különbségeket
tapasztaltam, az eltérés mértéke csak 2004-ben emelkedett 20 g/kg fölé. A
tisztavetések közül a három év folyamán a borsó rendelkezett a legkisebb
nyersrost-tartalommal. A borsó esetében az évjárathatás következtében
fellépı

ingadozás

mértéke

is

kisebb

volt,

mint

gabonakomponenseknél, nem haladta meg a 45 g/kg-ot.
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a

tisztavetéső

14. táblázat: Tavaszi vetések nyersrost-tartalma 2002-2004.
Nyersrost g/kg sza.
Megnevezés
árpás borsó;
Annabell-Rubin
zabos borsó;
Bakonyalja-Rubin
tavaszi árpa;
Annabell
zab;
Bakonyalja
borsó;
Rubin
Sz.D.5%

2002

2003

2004

Átlag

295

238

269

267

306

236

279

274

321

248

291

287

335

267

314

305

278

233

253

255

-

-

-

49,3

a
a
a
a

b

A három kísérleti év során a két gabonakomponens tisztavetése több,
a borsó pedig kevesebb nyersrost-tartalommal rendelkezett, mint a belılük
képzett keverékek. A különbség 2002-ben az árpás borsó és az árpa között
26 g/kg, a zabos borsó és a zab között 29 g/kg volt. Az árpás keverék a
tisztavetéső borsó nyersrost-tartalmát 17 g/kg-mal, a zabos társítás pedig 28
g/kg-mal haladta meg. Érdemes megfigyelni, hogy míg a nyersfehérjetartalom esetében 2002-ben az árpás borsó, addig a nyersrost-tartalom
tekintetében a zabos borsó volt az, mely „félúton” helyezkedett el
komponenseinek tisztavetése között. A 2003-as kísérleti évben a nyersrosttartalmak 2002-höz képest közelítettek egymáshoz. Míg 2002-ben a két
kezelés (tisztavetéső zab és borsó) között a legnagyobb különbség közel 60
g/kg volt, addig 2003-ban mindössze 34 g/kg. A különbség az árpás borsó
és az árpa között 2002-höz képest 10 g/kg-ra csökkent, a zabos borsó és a
zab között pedig a 2002-ben mért értékekhez hasonlóan, 30 g/kg körül
alakult. A borsó nyersrost-tartalma szintén alacsony, 233 g/kg volt, hozzá
képest a zabos és az árpás társítás mindössze 3-5 g/kg-mal rendelkezett
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nagyobb nyersrost-tartalommal. Az árpás borsó és az árpa között 2004-ben
22 g/kg, a zabos borsó és a zab között pedig 35 g/kg-os különbséget
tapasztaltam. Az árpás borsó nyersrost-tartalma mindössze 16 g/kg-mal volt
több, mint a tisztavetéső borsóé, ami jelzi a keveréken belül a borsó
térnyerését.

Érdemes

megfigyelni,

hogy

hasonlóan

a

2002.

évi

eredményekhez, az egyes kezelések között a nyersrost-tartalomban mért
legnagyobb különbség szintén 60 g/kg körül alakult.
Nyersrost-tartalom három év átlagában
A nyersrost-tartalom három év átlagában az általunk vizsgált
keverékekben és tisztavetésekben a következıképpen alakult (14. táblázat).
A zabos borsó nagyobb nyersrost-tartalommal rendelkezett, mint az árpás
keverék, a különbség mindössze 7 g/kg volt. Az árpa és a zab tisztavetések
esetében a keverékekhez képest nagyobb (18 g/kg) eltérést tapasztaltam,
mely nem bizonyult szignifikánsnak. Az árpás borsó és az árpa között 20
g/kg, a zabos borsó és a zab között 18 g/kg volt a különbség. A keverékek
pillangós komponense a borsó, három év átlagában a legkisebb nyersrosttartalommal rendelkezett. A tisztavetéső borsóhoz képest az árpás borsó 12
g/kg-mal, a zabos borsó pedig 19 g/kg-mal több nyersrost-tartalommal
rendelkezett.

A

tisztavetések

nyersrost-tartalom

tekintetében

nem

különböztek szignifikánsan a keverékektıl, azonban a zab és a borsó között
tapasztalt 50 g/kg-os különbség már statisztikailag is igazolhatónak
bizonyult. A két keverék esetében megfigyelhetı volt az a tendencia, hogy
az árpás borsó – mely nagyobb nyersfehérje-tartalommal rendelkezett –
kisebb nyersrost-tartalommal bírt, mint a zabos borsó.
A szakirodalom a borsós napraforgó meddı és bimbós állapotban
betakarított 1:1, illetve 3:1 arányú keverékek esetében kevesebb nyersrosttartalomról számolt be, mint amennyit a két vizsgált keverék esetében
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kaptunk (HEROLD, 1977). Ezzel szemben a virágzás kezdetén betakarított
borsós napraforgó mindkét keverékarányban, még az általunk vizsgált zabos
borsóhoz képest is 13-21 g/kg-mal több nyersrost-tartalommal rendelkezett.
A zabos bükköny nyersrost-tartalma SCHMIDT (1996) szerint szintén
meghaladta a két vizsgált keverékét, igaz, a különbség az 1:1 arányú zabos
bükköny és a vizsgált zabos borsó között mindössze 7 g/kg volt. A
silókukorica-szilázsok nyersrost-tartalma lényegesen alacsonyabb volt, mint
az árpás és a zabos keverékeké, a különbség még az árpás borsóhoz képest
is 28-66 g/kg között alakult (SCHMIDT, 1996).

Nyershamu-tartalom

A kezelések nyershamu-tartalma 2002-ben 77 g/kg és 84 g/kg, 2004ben 73 g/kg és 83 g/kg között változott (15. táblázat). A keverékek és
tisztavetések nyershamu-tartalma 2003-ban minden esetben több volt, mint
2002-ben és 2004-ben. Az egyes évjáratok között a legnagyobb különbséget
a zabos borsó esetében tapasztaltam 37 g/kg-ot (2003-2004).
Nyershamu-tartalom három év átlagában
A nyershamu-tartalom három éves átlagát tekintve a keverékek és
tisztavetések alig különböztek. A legnagyobb eltérést, 8 g/kg-ot a zabos
borsó és a tisztavetéső árpa közt tapasztaltam, ami azonban nem volt
szignifikáns. Megállapítható – hogy akár csak a szárazanyag-, a
nyersfehérje- és a nyersrost-tartalom esetében – a keverékek nyershamutartalma a pillangós és gabona komponenseik tisztavetései esetében mért
értékek között találhatók.
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15. táblázat: Tavaszi vetések nyershamu-tartalma 2002-2004.
Nyershamu g/kg sza.
Megnevezés
árpás borsó;
Annabell-Rubin
zabos borsó;
BakonyaljaRubin
tavaszi árpa;
Annabell
zab;
Bakonyalja
borsó;
Rubin
Sz.D.5%

2002

2003

2004

Átlag

84

92

77

84

79

116

73

89

77

88

78

81

80

94

75

83

81

99

83

88

-

-

-

20,6

a
a
a
a
a

A szakirodalomban található adatok alapján a zabos bükköny
nyershamu-tartalma HEROLD (1977) és SCHMIDT (1996) szerint 81-90 g/kg
között változott, ami gyakorlatilag azonos a saját kísérleteim során kapott
értékekkel. A borsós napraforgó esetében azonban már több, 87- 109 g/kgról számoltak be, ami viszont a virágzás kezdetén vágott 1:1 arányú keverék
kivételével (87 g/kg) meghaladta a zabos borsó esetében kapott
eredményeinket is. A zabos borsó tekintetében HEROLD (1977) 130 g/kg-os
nyershamu-tartalomról számolt be, mely jelentısen meghaladta az általunk
vizsgált zabos keverékét. A silókukorica-szilázsok nyershamu-tartalma jóval
alatta marad mind az árpás borsó, mind a zabos borsó nyershamutartalmának. A viaszérésben vágott silókukorica-szilázs és a zabos borsó
keverék között a különbség 36 g/kg volt.
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Nitrogénmentes kivonható anyag tartalom (Nmka)

A két keverék Nmka tartalma 2002-ben alig különbözött egymástól,
az eltérés mértéke mindössze 6 g/kg volt (16. táblázat). Az árpás borsónak
2003 során 13 g/kg-mal volt több az Nmka tartalma, mint a zabos borsónak.
A zabos borsó ezzel szemben 2004-ben 23 g/kg-mal rendelkezett több
Nmka tartalommal, mint az árpás keverék.
A tisztavetések közül mindhárom kísérleti évben az árpa rendelkezett
a legtöbb Nmka tartalommal. A zab és az árpa között még 2004-ben is 11
g/kg-os különbséget tapasztaltam. A nitrogénmentes kivonható anyag
tartalom a három év során a tisztavetéső borsó esetében volt a legkevesebb,
értéke mindössze 409-422 g/kg között változott.
A keverékek és tisztavetéseik viszonyát vizsgálva 2002-ben a zabos
borsó Nmka tartalma mindössze 7 g/kg-mal volt kevesebb, mint a zabé. Az
árpás borsó és a tisztavetéső árpa Nmka tartalma viszont jelentısen
különbözött, az eltérés mértéke az árpa javára megközelítette a 40 g/kg-ot,
melynek oka nem csak a nyersrost-, hanem a két kezelés nyersfehérjetartalmában tapasztalható különbségben keresendı. A következı évben
(2003) a különbség mértéke az árpás borsó és az árpa között alig változott, a
zabos borsó és a zab között viszont 36 g/kg-ra növekedett. Az Nmka
tartalomban 2004-re az árpás borsó és az árpa között a különbség 28 g/kg-ra
csökkent, ezzel szemben a zabos borsó Nmka tartalma 6 g/kg-mal volt több,
mint a tisztavetéső zabé. Ezt a kismértékő eltérést a zabos borsó és a zab
között 2002-ben is tapasztaltuk, akkor azonban a tisztavetéső zab még 7
g/kg-mal több Nmka tartalommal rendelkezett, mint a zabos borsó keverék.
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16. táblázat: Tavaszi vetések Nmka tartalma 2002-2004.
Nitrogénmentes kivonható anyag g/kg sza.
Megnevezés
árpás borsó;
Annabell-Rubin
zabos borsó;
BakonyaljaRubin
tavaszi árpa;
Annabell
zab;
Bakonyalja
borsó;
Rubin
Sz.D.5%

2002

2003

2004

Átlag

434

458

449

447

440

445

472

452

473

500

477

483

447

481

466

465

409

419

422

417

-

-

-

24,2

a
a

b

ab
c

Nitrogénmentes kivonható anyag tartalom három év átlagában
A nitrogénmentes kivonható anyag tartalom (Nmka) három év
átlagában a következıképpen alakult (16. táblázat). A legtöbb nyersfehérjetartalommal rendelkezı tisztavetéső borsó Nmka tartalma volt a
legkevesebb, a két tisztavetéső gabona komponensé pedig a legtöbb. A
keverékek esetében kapott értékek az egyes komponensek tisztavetései
között helyezkedtek el. Érdemes megfigyelni, hogy míg a zabos borsó és a
tisztavetéső zab között a különbség 13 g/kg volt, addig az árpás borsó és az
árpa között 36 g/kg, ami egyben szignifikánsnak is bizonyult. Az árpás
borsó és a zabos borsó között mindössze 5 g/kg eltérést tapasztaltam, azaz
három év átlagában nézve a két keverék gyakorlatilag azonos Nmka
tartalommal rendelkezett. A két keverék statisztikailag igazolhatóan több
Nmka tartalommal bírt, mint a tisztavetéső borsó. A különbség az árpás
borsó és a borsó között 30 g/kg, a zabos borsó és a borsó között pedig 35
g/kg volt.
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A szakirodalmi adatok alapján a borsós napraforgó 1:1 arányban
vetett bimbós állapotban, illetve 3:1 arányban vetett meddı stádiumban
betakarított keveréke közel azonos Nmka tartalommal rendelkezet, mint a
két vizsgált társítás. A többi borsós napraforgó keverék azonban nagyobb
Nmka tartalommal bírt, mint az árpás borsó és a zabos borsó (HEROLD,
1977). A silókukorica-szilázsok Nmka tartalma jelentısen meghaladta az
árpás és a zabos borsó keverékét. A különbség a zabos borsó és a
tejesérésben betakarított silókukorica-szilázs között 60 g/kg volt (SCHMIDT,
1996). A zabos borsó Nmka tartalma HEROLD (1977) szerint mindössze 370
g/kg, ami több mint 80 g/kg-mal kevesebb, mint a saját kísérletemben kapott
eredmény. A zabos bükköny keverékek függetlenül attól, hogy 1:1 vagy 3:1
arányban vetik ıket, közel azonos Nmka tartalommal rendelkeztek, mint az
általunk vizsgált árpás és a zabos keverékek.
Összefoglalva a három kísérleti év eredményeit elmondhatjuk, hogy
az évjárathatás gyakran nagyobb különbségeket eredményezett az egyes
kezelések

termésmennyiségében

és

táplálóanyag-tartalmában,

mint

amekkorát egy adott kísérleti év során a kezelések között mértünk.
Megállapítható, hogy három év átlagában:
•

a zabos borsó a borsóhoz képest, az árpás borsó pedig az árpához
képest egy hektárra vetítve több zöldtermést adott. A keverékek
azonban

szignifikánsan

sem

egymástól,

sem

komponenseik

tisztavetésétıl nem különböztek.
•

a két keverék közül a zabos borsó több szárazanyag-terméssel
rendelkezett, mint az árpás borsó, melynek oka a zabos borsó kisebb
szárazanyag-tartalma ellenére, nagyobb hektáronkénti zöldhozama
volt. A keverékek egy hektárra vetítve kevesebb szárazanyag-termést
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adtak, mint gabonakomponenseik tisztavetései. Viszont mind az
árpás, mind a zabos borsó szárazanyag-termése meghaladta a
tisztavetéső borsóét, szignifikáns különbséget közöttük azonban nem
tudtunk kimutatni.
•

a két keverékkel közel azonos nyersfehérje-termés mennyiség
állítható elı egy hektáron, melyeket a tisztavetéső borsó csak 31-65
kg/ha-al múlt felül. Az árpa és a zab tisztavetések nyersfehérjetermése viszont kevesebb volt, mint a keverékeké, a különbség a
zabos borsó és a zab között mindössze 36 kg/ha volt, ami a zab több
zöld-, és szárazanyag-termésével magyarázható. Az árpás borsó és a
tisztavetéső árpa között viszont már szakmai szempontból is jelentıs
121 kg/ha-os termésszintkülönbség jelentkezett. Megállapítható
tehát, hogy a három év során a borsó megbízható partnere tudott
lenni – szélsıséges idıjárási viszonyok között is – mind az árpának,
mind a zabnak, biztosítva ezzel a keveréktermesztés sikerességét és
növelve a termésbiztonságot.

•

A keverékek szárazanyag-, és táplálóanyag-tartalma a pillangós és a
gabona komponenseik tisztavetései közé esett. Az árpás borsó
szárazanyag-, és táplálóanyag-tartalma a tisztavetéső borsóhoz, a
zabos borsóé pedig a tisztavetéső zabhoz állt közelebb. Ennek
megfelelıen az árpás keverék a zabos borsóhoz képest nagyobb
szárazanyag-, és nyersfehérje-tartalommal rendelkezett, viszont
kisebb nyersrost-, és Nmka tartalommal bírt.

A három tisztavetés esetében HEROLD (1977), KAKUK
(1988), SCHMIDT (1996), valamint SCHMIDT

ÉS MTSAI

ÉS

SCHMIDT

(2000) egyaránt

közöltek szárazanyag-, és táplálóanyag-tartalmi adatokat. Ennek ellenére
nem vetettem ıket össze az értékelés során a saját vizsgálataimban kapott
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eredményekkel, mivel az árpa a zab és a borsó tisztavetésben történı
termesztése zöldtakarmányozás céljára, a gyakorlatban nem terjedt el.
4.2. İszi vetéső zöldtakarmány-keverékek termésmennyisége és
táplálóanyag-tartalma

Az értékelés során nyomon követhetjük az ıszi vetéső keverékek és
komponensei tisztavetéseinek szárazanyag-, nyersfehérje-, nyerszsír-,
nyersrost-, nyershamu-, nitrogénmentes kivonható anyag tartalmának,
valamint

a

zöld-,

szárazanyag-,

és

nyersfehérjében

kifejezett

termésmennyiségének változását. Az adatok elemzése részben eltér a tavaszi
keverékekétıl, mivel itt egy, illetve két év adatsorának összehasonlítására
volt csak lehetıség. A kapott eredmények részeredmények, értékelésükkel
viszont azért foglalkozom, mert számos olyan összefüggést találhatunk,
melyekbıl értékes következtetéseket vonhatunk le.
Az eredmények leírása során – akár csak a tavaszi vetéső keverékek
esetében – gyakran használtam az egyszerőbb fogalmazás érdekében a
zöldtermés,
Természetesen

szárazanyag-termés,
ezek

minden

nyersfehérje-termés

esetben

egy

hektárra

kifejezéseket.
vonatkoztatott

zöldterméseket illetve szárazanyagban és nyersfehérjében kifejezett
termésmennyiségeket jelentenek. A szárazanyag-, és a táplálóanyagtartalom leírása során hasonlóan a termésmennyiségek értékeléséhez,
ugyancsak használtam olyan kifejezéseket, mint nyersfehérje-, nyersrost-,
nyershamu-tartalom,

melyeken

g/kg

szárazanyagra

vonatkoztatott

táplálóanyag-tartalmat értek.
A 2001-2002-es kísérleti periódus értékelése nem volt lehetséges,
mivel az ıszi keverékek vetése technikai okok miatt (parcellavetıgép
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alkatrész beszerzési problémák) jelentıs késést szenvedett (október 17.). A
repce a 2002-2003-as kísérleti periódusban a hosszú meleg ısz miatti
intenzív fejlıdés következtében, 2003-2004-ben pedig ellenkezıleg, a
késıbbi vetési idıpont és a hővös ıszi idıjárás miatt nem tudott áttelelni.
Ezért az anyag és módszer fejezetben jelzett ıszi keverékek közül csak a
gabona bükkönyös társításait tudtam értékelni. A KSH adatainak elemzése
során a repcetermesztés kockázatára DÉR (2004) is felhívta a figyelmet,
különös tekintettel a 2003-as év szélsıséges idıjárási körülményeibıl adódó
veszteségekre. Az ıszi árpa a hópenész (Fusarium nivale) kártétele
következtében 2002-2003-ban kiritkult, fejlıdése lelassult, mely hatással
volt az árpás keverékek termésmennyiségére és táplálóanyag-tartalmára (14. melléklet). Mindezek, valamint a tenyészidıszakot súlytó szárazság miatt
a 2002-2003-as kísérleti periódus nem volt alkalmas arra, hogy a kísérlet
másik célja (kihasználási vizsgálatok alapján történı takarmányérték
meghatározása) megvalósítható legyen. Így a kisparcellás kísérletekkel
párhuzamosan, a kihasználási vizsgálatokhoz elvetett 500 m2-es parcellák
termést nem takarítottuk be, mivel a várható eredmények megbízhatósága
megkérdıjelezhetı lett volna. Ezért 2003. ıszén a szántóföldi kisparcellás
kísérletek mellett a kihasználási vizsgálatokhoz a keverékeket ismét
elvetettük.

Fenológiai megfigyelések

A 2003. ıszi vetések fenológiai megfigyeléseit a 17. táblázat
szemlélteti (a 2002-2003. évi fenológiai megfigyelések adatait az 1.
melléklet tartalmazza).
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A megkésett vetési idıpont (szeptember 30.), és a 2002. évihez
képest hővösebb ısz nem gyakorolt negatív hatást a három gabona
bükkönyös társításainak kelésére, kezdeti fejlıdésük erısségére.

17. táblázat: İszi vetések fenológiai megfigyelései, 2003-2004.
Kelés napja
Megnevezés

Kezdeti fejlıdés
erıssége

Virágzás kezdete

hónap, nap
1-9-ig
hónap, nap
2.komp. 1.komp. 2.komp. 1.komp. 2.komp.

1.komp.

vetés ideje: 2003. szeptember 30. betakarítás ideje: 2004. május 12.
rozsos pannon
okt. 14. okt. 13.
7
6
máj. 09.
bükköny
Matador-Beta
rozsos pannon
okt. 15. okt. 13.
7
6
máj. 11
bükköny
Protector-Beta
ıszi árpás
pannon
okt. 10. okt. 12.
7
6
máj. 11.
bükköny;
Nelly-Beta
ıszi árpás
pannon
okt. 11. okt. 13.
8
6
máj. 12.
bükköny;
Viktor-Beta
tritikálés pannon
okt. 14. okt. 14.
7
6
máj.12.
bükköny
Filius-Beta

Állóképesség
1-9-ig

máj. 11.

8

máj. 12.

6

máj. 11.

8

máj. 12.

8

máj.12.

7

rozs; Matador

okt. 14.

-

7

-

máj.09.

-

8

rozs; Protector

okt. 15.

-

7

-

máj.11.

-

8

ıszi árpa; Nelly

okt. 10.

-

8

-

máj.09.

-

9

ıszi árpa; Viktor okt. 10.

-

8

-

máj.10.

-

9

tritikálé; Filius

okt.13.

-

7

-

máj.10.

-

7

pannon
bükköny; Beta

okt.17.

-

5

-

máj.12.

-

4
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A fenológiai megfigyelések során a keverékek és tisztavetések kelési ideje
között egy hét különbséget tapasztaltam. A rozs fajták közül a Matador
mind keverékben, mind tisztavetésben mindössze 1 nappal kelt korábban,
mint a Protector. A Nelly és a Viktor ıszi árpák esetében is szinte közel
azonos volt a kelés ideje, 3-5 nappal megelızve a rozsos és a tritikálés
keverékek gabonapartnereit. A pannon bükköny keverékben termesztve
korábban kelt, mint tisztavetésben. A különbség keveréktıl függıen 3-5 nap
volt. A pannon bükköny tisztavetés kivételével, az egyes kezelések
egymástól kezdeti fejlıdési erély tekintetében jelentısen nem különböztek.
A gabonakomponensek mind keverékben mind tisztavetésben közel azonos
kezdeti fejlıdési eréllyel rendelkeztek. A Viktorhoz képest a Nelly fajta
kezdeti fejlıdési erélye keverékben termesztve gyengébb volt. A
gabonakomponensekhez képest a pannon bükköny kezdeti fejlıdési erélye
gyengébb volt, a különbség a tisztavetéső árpák és a bükköny között volt a
legnagyobb.
A keverékek és tisztavetések a virágzásának kezdetében a kelési
idıhöz képest kisebb, négy nap különbséget tapasztaltam. A rozs fajták
közül a Matador – mely 1 m-es szárhosszúsággal rendelkezett – mind
keverékben, mind tisztavetésben 2 nappal korábban virágzott, mint a
Protector melynek szárhosszúsága mindössze 1,5 m volt. A Nelly és a
Viktor ıszi árpák esetében gyakorlatilag megegyezett a virágzás kezdetének
ideje is, bár tisztavetésben mindkét fajta 2 nappal korábban kezdte meg a
virágzást, mint keverékben termesztve. A két fajta közötti különbséget az is
jelzi, hogy a Viktorhoz képest a Nelly fajta mind tisztavetésben, mind
keverékben termesztve szárhosszúságát tekintve 15-20 cm-el alacsonyabb
volt. A pannon bükköny virágzása 1-3 nappal késıbb kezdıdött, mint a
rozsoké, viszont keverékben termesztve egybeesett az árpákéval. A pannon
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bükköny tisztavetés betakarítása során azt tapasztaltam, hogy a szár alsó
szakaszáról a levélzet teljesen hiányzott. Ennek oka a pannon bükköny
gyenge szárszilárdsága volt, ugyanis a sőrő, szövevényes állományban a
talaj közelében párás mikroklíma alakult ki, mely kedvezett a kórokozók és
kártevık elszaporodásának.

Termésmennyiségek

Zöldtermés
A zöld-, valamint a szárazanyagban kifejezett termésmennyiségek
alakulását a 4.grafikonon követhetjük nyomon. Az egy hektárra vetített
zöldtermést vizsgálva megállapítható, hogy az ıszi árpás pannon bükköny
és a rozsos pannon bükköny keverékek között nem volt statisztikailag
igazolható különbség (4. grafikon). Közülük a legkevesebb zöldtermést a
Protector-Beta rozsos pannon bükköny (37,5 t/ha), a legtöbbet pedig a
Nelly-Beta ıszi árpás pannon bükköny keverék adta (41,2 t/ha). A NellyBeta társítás azonban már statisztikailag igazolhatóan különbözött a kísérlet
során legtöbb zöldhozamot adó tritikálés pannon bükköny (45,2 t/ha)
keveréktıl. A rozsos pannon bükköny keverékek között szignifikáns
különbség nem volt, viszont a Matador-Beta párosítás több mint 2,5 t/ha-al
nagyobb zöldtermést adott, mint a Protector-Beta társítás. Az ıszi árpás
keverékek között zöldtermés tekintetében több, mint 2 t/ha-os különbség
volt kimutatható, a Nelly-Beta javára a Viktor-Beta keverékkel szemben. Az
eltérés a két keverék között statisztikailag nem volt igazolható.
A

gabonapartnerek

tisztavetései

közül

a

Protector

rozsfajta

szignifikánsan a legkevesebb zöldterméssel rendelkeztek, mint az árpák és a
tritikálé. A két ıszi árpa fajta között szakmailag jelentıs, 3,8 t/ha-os,
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különbség mutatkozott, mely tendenciájában megegyezett a két fajta
keverékben történı termesztésével, ahol a Nelly-Beta több zöldtermést
adott, mint a Viktor-Beta társítás. A különbség azonban nem bizonyult
szignifikánsnak (p=0,061). A tritikálé tisztavetése a Nelly fajtához
hasonlóan, szintén jelentıs zöldtömeget adott (42,1 t/ha), mely a tritikálés
pannon bükköny keveréktıl szignifikánsan nem különbözött. A kísérlet
során a legkevesebb zöldtermést a tisztavetéső pannon bükköny adta.
Az

egyes

keverékek

zöldtermés-mennyisége

minden

esetben

meghaladta mindkét tisztavetéső komponensük hektáronkénti zöldhozamát.
A különbség a rozsos pannon bükkönyök és tisztavetéső rozsfajták között
volt a legnagyobb 7,5-8 t/ha, ami – szemben az árpás borsók és a
tisztavetéső árpa fajták közötti különbségekkel – egyben szignifikánsnak
bizonyultak.
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4. grafikon: İszi vetések zöldtermés-mennyisége 2003-2004.
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Az egyes társításokat vizsgálva, a két rozsos pannon bükköny
keverékekrıl elmondható, hogy a szélsıséges idıjárási körülmények sem a
vezérnövényben, sem pedig a pannon bükkönyben nem tettek kárt. Az elsı
kísérleti periódusban 27-30 t/ha (2. melléklet), a második kísérleti
periódusban 38-40 t/ha zöldtermést adtak, ami megítélésem szerint
megfelelı termésbiztonságot jelent. A Délkelet-dunántúli Mezıgazdasági
Kísérleti Intézet kísérleteiben (DMKI) 1964 és 1966 között, a rozsos pannon
bükköny keverékek zöldtermés-mennyisége trágyázatlan körülmények
esetén 18-22 t/ha volt, mely termésszintet még az ıszi árpás pannon
bükköny keverék is elérték a 2002-2003-as aszályos termesztési
periódusban (2. melléklet). Alapmőtrágya kijuttatása esetén – akárcsak
BAJAI (1963) három kísérleti év átlagában – a DMKI (20-40 kg/ha N) rozsos
pannon bükkönybıl 23-28 t/hat takarított be, ami már megközelítette az elsı
kísérleti ciklusban kapott eredményeinket. A rozsos pannon bükköny 20032004. évi 38-40 t/ha-os termésmennyiségét a DMKI csak nagyadagú szerves
és N mőtrágya (120-160 kg/ha N) kijuttatásával tudta elérni, melynek
hatására 33-39 t/ha zöldhozamot kaptak (DMKI, 1965-67). A DMKI (majd
1971-tıl TKI) kísérleteiben a rozsos pannon bükkönyhöz hasonló, viszont a
termesztési körülményekkel szemben igénytelenebb keverék, a rozsos
szöszös bükköny zöldtermése 1967-1973 között hektáronként 22 és 29
tonna között változott (DMKI, 1968-70; TKI, 1972-1975). KISS (1965) 31
t/ha-os zöldtermésrıl számolt be, ANTAL (2000), BELÁK (1964) és
HARANGOZÓ (1988) szerint, a rozsos szöszös bükköny termésmennyisége
ennél

kevesebb,

18-25

t/ha.

Saját

kísérleteink

alapján

azonban

megállapítható, hogy közepes minıségő talajokon, a rozsos pannon
bükköny akár 10 t/ha-al is több zöldtermésre képes, mint a szakirodalomban
található rozsos szöszös bükköny. VILAX (1935) és GRÁBNER (1956) szerint,
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a pannon bükkönynek gyengébb a szárazságtőrı képessége, mint a szöszös
bükkönynek. Ezzel szemben saját kísérleteinkben, a pannon bükkönyös
társítások az ıszi árpás keverékek kivételével, aszályos idıjárási
körülmények között is megfelelı zöldtermést adtak.
A két kísérleti évet tekintve az egyes keverékek zöldtermése között,
a legnagyobb különbség a tritikálés pannon bükköny esetében tapasztaltam,
mintegy 17 t/ha-t. A jelentıs termésingadozás ellenére, a tritikálés társítás, a
száraz

meleg

idıjárási

körülményeket

jól

tőri

és

az

idıjárás

csapadékosabbra fordulásával, a zöldtermés mennyisége ugrásszerően
megnövekszik. A TKI csak 1972 és 1975 között folytatott kísérleteket a
tritikálés pannon bükköny keverékekkel, melyek trágyázatlan körülmények
között 13-17 t/ha, kisadagú N mőtrágya alkalmazása mellett 18-26 t/ha,
nagyadagú szerves és N mőtrágya alkalmazásával öntözött körülmények
között 32-38 t/ha-os zöldtermést adtak. Saját kísérleteinkben a zöldtermés
mennyisége még aszályos körülmények esetén is elérte a 28 t/ha-t, humid
körülmények között pedig meghaladta a 45 t/ha-t ami, közel 8 t/ha-al volt
több, mint az Iregszemcsén illetve a Bicsérdi Kísérleti Állomáson mért
terméseredmények. A TKI-ben 1973 és 1975 között kisparcellás kísérleteket
állítottak be a tritikálés szöszös bükköny társítással. A kapott zöldtermésmennyisége trágyázatlan és nagyadagú szerves és N mőtrágya kijuttatása
mellett 20-21 t/ha, illetve 37-40 t/ha volt, melyhez képest saját
kísérleteimben a 2003-2004-es termesztési ciklusban, a tritikálés pannon
bükköny társítás 5-8 t/ha-al több zöldtermést adott. A TKI kísérleti
leírásaiból azonban az is kiderült, hogy nem tartották célravezetınek a
tritikálé bükkönyös társításainak termesztését arra hivatkozva, hogy a
tritikálé minden esetben szinte teljesen kiszorította a bükkönyt a keverékbıl,
ezt a jelenséget saját kísérleteimben nem tapasztaltam. A rozsos és tritikálés
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keverékekkel ellentétben a két ıszi árpás társítás érzékenyebbnek bizonyult
a szélsıséges idıjárási körülményekre, ugyanis az ıszi árpás pannon
bükkönyök 2002-2003-ban a második kísérleti periódushoz képest 7-10
t/ha-al kevesebb zöldtermést adtak (2. melléklet). Így szakmai szempontból
is értékelhetı termésmennyiséget az ıszi árpás pannon bükköny keverékek
csak 2004-ben adtak, mely 39-41 t/ha volt. A saját kísérleteinkben kapott
zöldtermés-mennyiségekhez képest, ANTAL (2000) szerint, 25 t/ha-nál több
zöldtermést az ıszi árpás pannon bükköny keveréktıl nem várhatunk, és a
DMKI 1964-1968 között beállított kísérletei is arról tanúskodtak, hogy
trágyázatlan, illetve kis adagú N mőtrágya alkalmazása mellett 18-22 t/ha
illetve 23-27 t/ha zöldtermés érhetı csak el. Ezzel szemben az ıszi árpás
pannon bükköny nagyadagú szerves, és N mőtrágya kijuttatásával 30-35
t/ha, valamint öntözött körülmények között akár, 38-44 t/ha zöldtermésre
képes, ami egyben termesztésének akkori sikeres megítélését is jelentette
(DMKI, 1965-1969). Saját vizsgálataink szintén alátámasztották a közölt
eredményeket, mivel ha nem is nagyadagú N mőtrágya (70 kg/ha N)
kijuttatása mellett, 39-41 t/ha zöldtermést mértünk.

Szárazanyag- és táplálóanyag-tartalom

Szárazanyag-tartalom
A kísérlet során mért szárazanyag-, és táplálóanyag-tartalmakat a 18.
táblázat szemlélteti. A keverékek szárazanyag tartalma 183 g/kg és 205 g/kg
között változott, ami a 2002-2003-as tenyészidıszakhoz képest az egyes
keverékek tekintetében kisebb különbséget eredményezett (3. melléklet).

115

18. táblázat: İszi vetések táplálóanyag tartalma 2003-2004.

Szárazanyag
Megnevezés

Nyersfehérje

Nyerszsír

g/kg
takarmány
rozsos szöszös bükköny;
Matador-Beta
rozsos szöszös bükköny;
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Nelly-Beta
ıszi árpás pannon bükköny;
Viktor Beta
tritikálés pannon bükköny;
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Nyersrost

NitrogénNyersmentes
hamu kivonható
anyag

g/kg szárazanyag
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136

26

308

87

443
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122

25

319

90

444

184

152

23

285

98

442

190

167

19

294

89

431

191

141

20

306

84

449

rozs; Matador

192

114

21

320

86

459

rozs; Protector

215

101

23

334

83

459

ıszi árpa; Nelly

193

112

17

321

91

459

ıszi árpa; Viktor

206

121

18

315

92

454

tritikálé; Filius

203

106

17

327

81

470

pannon bükköny; Beta

149

243

34

236

99

388

A két rozsos pannon bükköny között 22 g/kg, a két árpás bükköny
között pedig mindössze 6 g/kg-os eltérés mutatkozott. A keverékek közül a
Viktor-Beta (ıszi árpás pannon bükköny) és a Filius-Beta (tritikálés pannon
bükköny)

kombináció

gyakorlatilag

azonos

szárazanyag-tartalommal

rendelkezett. Tılük a Matador-Beta és a Nelly-Beta társítás kismértékben,
7-8 g/kg-mal, a Protector-Beta keverék pedig 14-15 g/kg-mal különbözött.
A gabonakomponensek tisztavetéseinek szárazanyag-tartalma minden
esetben meghaladta a belılük képzett keverékek szárazanyag-tartalmát,
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azonban a különbség mindössze 9-16 g/kg között változott, ami jelentıs
csökkenést jelentett a megelızı tenyészidıszakhoz képest. Ezzel szemben a
pannon bükköny szárazanyag-tartalma jóval alacsonyabb volt, mint a
keverékeké, a különbség egyes esetekben meghaladta a 40 g/kg-ot is.
Nyersfehérje-tartalom
A legnagyobb nyersfehérje-tartalommal a Viktor-Beta ıszi árpás
pannon bükköny rendelkezett (167 g/kg), hozzá képest a Nelly-Beta
keveréknek 15 g/kg-mal, a Filius-Beta társításnak pedig 26 g/kg-mal volt
kevesebb a nyersfehérje-tartalma. A legkisebb nyersfehérje-tartalommal a
rozsos pannon bükköny társítások, közülük is a Protector-Beta (122 g/kg)
keverék rendelkezett. A keverékeket a tisztavetésekhez hasonlítva
megállapítható, hogy a keverékek nyersfehérje-tartalma – akár csak a
szárazanyag-tartalom – a gabona partnerek nyersfehérje-tartalmához állt
közelebb. Ennek oka az, hogy bıséges csapadékellátottság mellett a gabona
partner intenzívebben fejlıdött, mint a 2002-2003-as tenyészidıszakban (1.
melléklet). Mindemellett a bükköny partner fejlıdése a tisztavetéshez képest
nem szenvedett jelentısebb késést, azaz a bükköny fejlıdése a fenológiai
megfigyelések szerint, keverékben termesztve hasonló intenzitásúnak
bizonyult, mint tisztavetésben. A gabonakomponensek tisztavetései közül a
legnagyobb nyersfehérje-tartalommal az ıszi árpák valamint a Matador
rozsfajta rendelkezett, szemben a Filius és a Protector fajtákkal, melyek
nyersfehérje-tartalma mindössze 106 g/kg, illetve 101 g/kg volt. A rozsos
keverékek a tisztavetéső rozs komponenstıl, alig több mint 20 g/kg-mal
különböztek, az ıszi árpás keverékek és tisztavetéső árpa komponenseik
között azonban már jelentıs, 40 g/kg illetve 46 g/kg volt az eltérés. A
tritikálés pannon bükköny és a tisztavetéső tritikálé között vamivel kisebb,
35 g/kg-os különbség volt kimutatható.
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Nyerszsír-tartalom
A keverékek és tisztavetéseik nyerszsír-tartalmának alakulására
jellemzı volt, hogy a társítások nyerszsír-tartalma minden esetben
meghaladta a tisztavetéső gabonakomponensek esetében mért értékeket. A
különbség a keverék gabonapartner relációban 1-5 g/kg volt. A pannon
bükköny nyerszsír-tartalma viszont több, mint 8-15 g/kg-mal volt több mint
a keverékeké.
Nyersrost-tartalom
A zöldtakarmányok nyersrost-tartalmát vizsgálva a következıket
tapasztaltam: a keverékek közül a legkisebb nyersrost-tartalommal a két ıszi
árpás pannon bükköny rendelkezett. A rozsos pannon bükköny keverékek,
különösen

a

Protector-Beta

társítás

34

g/kg-mal

több

egységnyi

szárazanyagra vetített nyersrostot tartalmazott, mint a Nelly-Beta (ıszi árpás
pannon bükköny) keverék. A tritikálés pannon bükköny társítás nyersrosttartalma az elıbbi két keverékcsoport között helyezkedett el (306 g/kg). A
gabonakomponensek tisztavetései – akárcsak 2002-2003-as kísérleti
periódus során (3. melléklet) – nagyobb nyersrost-tartalommal rendelkeztek,
mint a belılük képzett keverékek, a pannon bükköny esetében pedig a
keverékekhez képest természetszerőleg több mint 50-80 g/kg-mal kisebb
nyersrost-tartalmat mértünk. A virágzás kezdetének tükrében vizsgálva a
nyersrost-tartalmakat megállapítható, hogy csapadékos idıjárási viszonyok
mellett az egyes keverékek között – amennyiben egyszerre vetjük el ıket –
nincs jelentıs különbség, azaz közel egyszerre válnak kaszaéretté.
Nitrogénmentes kivonható anyag tartalom
A nitrogénmentes kivonható anyag esetében a nyerszsír-tartalomhoz
hasonló, azonban fordított tendencia érvényesült. A keverékek Nmka
tartalma megközelítette a kalászos komponenseik tisztavetéseinél kapott
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értékeket. A Nelly-Beta társítás és a Nelly fajta tisztavetése között
mindössze 17 g/kg, viszont a Filius-Beta keverék és a Filius fajta között
nagyobb, 21 g/kg-os különbséget tapasztaltam. Ez utóbbi eltérés azonban
nem jelentıs, ha a tisztavetéső pannon bükköny Nmka tartalmát a tritikálés
pannon bükkönyéhez viszonyítjuk. A különbség, 59 g/kg, melynek oka az
volt, hogy 2003-2004-ben több csapadék hullott, mint 2002-2003-as kiséleti
periódus során.
A kísérletek másik céljának megfelelıen a Viktor-Beta ıszi árpás
pannon bükköny és a Filius-Beta tritikálés pannon bükköny társításokkal
kihasználási vizsgálatokat végeztünk, melyek eredményeit (táplálóanyagtartalom, emésztési együtthatók, stb.) és azok összevetését a szakirodalmi
adatokkal a következı fejezet tartalmazza.

Szárazanyagban és nyersfehérjében kifejezett termésmennyiségek

Szárazanyag-termés
A szárazanyag-tartalom alakulásának ismeretében, a vizsgált
keverékek és tisztavetések egy hektárra vetített szárazanyag-termése a
következıképpen alakult. A rozsos és az ıszi árpás keverékek között
szárazanyag-termés tekintetében nem volt szignifikáns a különbség (4.
grafikon). A rozsos és az ıszi árpás keverékekhez képest a tritikálés pannon
bükköny társítás szignifikánsan több szárazanyag-termést adott. A
tisztavetések közül a legtöbb szárazanyag-termést a tritikálé adta, mely nem
különbözött szignifikánsan a Filius-Beta társítástól (tritikálés pannon
bükköny). A két ıszi árpa fajta közel azonos szárazanyag-termést adott,
annak ellenére, hogy a Viktor fajta zöldtermése hektáronként mintegy 3,8
tonnával volt kevesebb, mint a Nelly fajtáé. A legkevesebb szárazanyag-
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termést a pannon bükköny adta, melynek mennyisége szignifikánsan, több
mint 3,5 t/ha-al maradt el a keveréktıl.
Nyersfehérje-termés
A legtöbb egy hektárra vetített nyersfehérje-termést a Viktor-Beta
ıszi árpás pannon bükköny és a tritikálés pannon bükköny társítások adták
(5. grafikon). Hozzájuk képest a Nelly-Beta keverék 66-81 kg/ha-al
kevesebb nyersfehérje-termést adott, a különbség azonban nem volt
szignifikáns. A rozsos bükköny keverékek között nem volt statisztikailag
igazolható a különbség, mivel a Protector-Beta társítás kisebb nyersfehérjetartalommal rendelkezett, mint a Matador-Beta keverék. A két rozsos
bükköny azonban már statisztikailag igazolhatóan különbözött az árpás és a
tritikálés pannon bükköny keverékektıl.
A tisztavetésekrıl elmondható, hogy szignifikánsan kevesebb
nyersfehérje-termést adtak, mint a belılük képzett keverékek. Ennek oka a
vezérnövények alacsonyabb nyersfehérje-tartalma, illetve a pannon bükköny
esetében a kevesebb zöldtermés és az alacsonyabb szárazanyag-tartalom
volt.
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5. grafikon: İszi vetések nyersfehérjében kifejezett termésmennyisége 2003-2004.
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Összefoglalva a 2003-2004-es kísérleti periódus terméseredményeit
elmondható, hogy a rozsos és az ıszi árpás keverékek hasonló mennyiségő
zöld- és szárazanyag-termést adtak. Hozzájuk képest a tritikálés pannon
bükköny társítás szignifikánsan több zöld-, és szárazanyag-termésre volt
képes,

azonban

a

nyersfehérje-termés

tekintetében

statisztikailag

igazolhatóan nem különbözött az ıszi árpás pannon bükköny társításoktól.
A rozsos pannon bükköny keverékek – bár hasonló zöld-, és szárazanyagterméssel rendelkeztek, mint az ıszi árpás társítások – nyersfehérjetermésük szignifikánsan kevesebb volt. A keverékek gabonapartnereinek
tisztavetései a két rozs kivételével egy hektárra vetítve hasonló mennyiségő
zöld-, és szárazanyag-termést adtak, mint a belılük képzett társítások,
azonban a nyersfehérjében kifejezett termésmennyiségük minden esetben
szignifikánsan kevesebb volt.
A tritikálés pannon bükköny keverékrıl elmondható, hogy
szárazanyag-tartalma az ıszi árpás pannon bükköny keverékekéhez
hasonlóan alakult, nyersfehérje-tartalma viszont valamivel kevesebb volt.
Nyersrost-tartalma az idıjárás függvényében változott, száraz idıben
kevesebb (247 g/kg), csapadékos idıben több (306 g/kg) volt. A tritikálé a
bükkönnyel jól társítható, arid és humid idıjárási körülmények között
egyaránt sikeresen termeszthetı.
Az

idıjárási

körülményekben

mutatkozó

jelentıs

eltérések

következtében úgy ítéltem meg, hogy nincs mód arra, hogy két év átlagában
megbízató következtetéseket vonjak le, mivel megítélésem szerint az
átlagok nem tükrözték volna a valóságot. Így mindenképpen a 2003-2004-es
kísérleti periódus során kapott táplálóanyag-tartalmi eredményeket tartom
irányadónak a takarmányérték vizsgálatok tekintetében is, szemben a 20022003-as termesztési periódussal, melyet extrém szárazság jellemzett.
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A szántóföldi kisparcellás kísérletekkel egy idıben vetett, az etetési
vizsgálatok

céljából

beállított

500

m2-es

parcellákról

betakarított

keverékeket, mőanyag zsákokban fagyasztva tároltuk. Etetési vizsgálatokat
azonban azok jelentıs költsége miatt csak az ıszi árpás és a tritikálés
pannon bükköny keverékekkel végeztük. Az ıszi árpás pannon bükkönyre
azért esett a választásunk, mert nagyobb nyersfehérje-, és kisebb nyersrosttartalommal rendelkezett, mint a rozsos pannon bükköny. A tritikálés
pannon bükkönyre pedig azért, mert ezen társításról nem állt rendelkezésre a
szakirodalomban kísérleti adat, sem a keverék táplálóanyag tartalmáról, sem
annak emészthetıségérıl, illetve nettóenergia-tartalmáról.
Annak ellenére, hogy az ıszi keverékek esetében csak két év
eredményei

álltak

rendelkezésemre,

táplálóanyag-tartalom

és

a

ezen

adatok

termésmennyiségek

ismeretében

a

tekintetében

összehasonlításra adtak lehetıséget. Így el tudtam végezni az emésztési
kísérleteket, a kihasználási vizsgálatok céljából ugyanolyan körülmények
között termesztett ıszi árpás pannon bükköny és tritikálés pannon bükköny
keverékekkel.

4.3. Kihasználási vizsgálatok

Fenológiai megfigyelések

Az ıszi árpa a vetést követıen 2 nappal korábban kelt, mint a
tritikálé, és 1 nappal késıbb kezdett virágozni. A két keverék kezdeti
fejlıdési erélye, valamint állóképessége közel azonos volt. Az ıszi árpás
pannon bükköny keverék betakarítása a gabonapartner virágzásának
kezdetén történt. A tritikálés pannon bükköny társítás esetében a vágás
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technikai okok miatt négy napot késett, ami a betakarítás fenológiai
stádiumát virágzás kezdetérıl virágzásra módosította. A keverékek
fenológiai megfigyeléseinek eredményeit a 19. táblázat szemlélteti.

19. táblázat: A kihasználási vizsgálatok céljából termesztett keverékek
fenológiai megfigyelései 2003-2004.

Megnevezés

Kelés napja
(hónap, nap)

Kezdeti fejlıdés
erıssége
(1-9)

Virágzás kezdete
(hónap, nap)

1.komp. 2.komp. 1.komp. 2.komp. 1.komp. 2.komp.
vetés ideje: 2003. szeptember 30. betakarítás ideje: 2004. május 12; május 16.
ıszi árpás
pannon
okt.11. okt.14.
8
4
máj.12 máj.11.
bükköny
Viktor Beta
tritikálés
pannon
okt.13. okt.15.
7
4
máj.11. máj.11.
bükköny
Filius-Beta

Állóképesség
(1-9)

7

8

Az általam vizsgált ıszi árpás pannon bükkönyt és a tritikálés pannon
bükkönyt nyers táplálóanyag tartalom, emésztési együttható és nettóenergiatartalom alapján hasonlítottam össze más ıszi vetéső zöldtakarmánykeverékek, illetve a tejes-, és viaszéréső silókukorica szilázs, a zöld lucerna
és a repce négy különbözı szakirodalomban közölt hasonló paramétereivel.
Az összehasonlításhoz egyrészt azokat a takarmányféleségeket választottam
melyek napjainkban szerepet játszanak, illetve a közeljövıben játszhatnak a
szarvasmarha állományok tömegtakarmány ellátásában, másrészt etetésük,
felhasználásuk azonos idıben jelenthet alternatívát a takarmányozással
foglalkozó szakemberek számára. A könnyebb összehasonlíthatóság
érdekében az ıszi árpás pannon bükkönyhöz viszonyítva százalékos
formában is szemléltettem az eltéréseket.
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A kisparcellás összehasonlító kísérletek során, illetve a kihasználási
vizsgálatokhoz

vetett

tritikálés

pannon

bükköny

keverék

eltérı

táplálóanyag-tartalommal rendelkezett. Ennek oka az volt, hogy a keveréket
a kisparcellás kísérletek vágási idıpontjához képest – technikai problémák
miatt – négy nappal késıbb tudtuk csak betakarítani, ami nyersrost-tartalom
növekedését eredményezte.
Az ıszi árpás pannon bükköny és a tritikálés pannon bükköny keverék
esetében egyaránt megfigyelhetı volt az a jelenség, hogy a szárazanyagtartalom a betakarítást követıen kevesebb volt, mint amit a fagyasztott
keverékek kiolvasztása után mértünk. A 20. táblázatból kiderül, hogy a
keverékek egységnyi

szárazanyagra vetített táplálóanyag-tartalma a

fagyasztás következtében nem módosult. A csekély mértékő eltéréseket az
okozta, hogy a keverékek kiolvasztását követıen újra mintát kellett venni a
táplálóanyag-tartalmi vizsgálatokhoz, mely minta természetszerőleg nem
lehet azonos azzal, amelyet a fagyasztást megelızıen vettünk. A
szárazanyag-tartalomban mutatkozó eltéréseket viszont az okozta, hogy
egyrészt a vágástól a keverékek lefagyasztásáig eltelt idı alatt a növény
lélegzik, ezáltal párologtat, másrészt a szecskázás következtében csekély
mennyiségő intercelluláris folyadék is kilépett a vágási felületeken, mely a
növényi részeken kívül fagyott meg. Ez a vízmennyiség aztán a kihasználási
vizsgálatok

során

vett

minták

esetében

a

szárazanyag-tartalom

meghatározásakor már nem került be a szárítószekrénybe, ami az etetett
takarmány

szárazanyag-tartalmának

növekedését

eredményezte,

a

betakarításkori szárazanyag-tartalomhoz képest. Ez a szárazanyag-tartalom
növekedés azonban nem értékelhetı módszertani hibaként, hiszen a
gyakorlatban a betakarításkori állapothoz képest ugyancsak szárazanyagtartalom növekedést tapasztalhatunk akkor, amikor a zöldtakarmány
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keverékek etetésére, a vágást követıen nem azonnal kerül sor gondolva itt a
szállítás, esetlegesen a szecskázás, majd a kiosztás során eltelt idıre.

20. táblázat: A keverékek táplálóanyag tartalma, a fagyasztás elıtt illetve a
fagyasztást követıen
Szárazanyag Nyersfehérje Nyerszsír Nyersrost Nyershamu Nmka
Megnevezés

g/kg
takarmány

ıszi árpás pannon
bükköny*
ıszi árpás pannon
bükköny**
tritikálés pannon
bükköny*
tritikálés pannon
bükköny**

g/kg sza.

196

166

20

301

77

436

222

165

18

304

78

435

202

136

21

343

79

421

223

137

20

347

76

420

*Fagyasztás elıtt; **fagyasztást követıen

A két vizsgált keverék táplálóanyag-tartalma

Az ıszi árpás pannon bükköny és a tritikálés pannon bükköny
táplálóanyag-tartalmát, a 21. táblázat segítségével követhetjük nyomon. A
kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a két vizsgált keverék
szárazanyag-tartalma gyakorlatilag azonos volt (222 és 223 g/kg). Az ıszi
árpás

pannon

bükköny

egységnyi

szárazanyagra

vonatkoztatott

nyersfehérje-tartalma 28 g/kg-mal, volt több nyersrost-tartalma pedig 43
g/kg-mal kevesebb, mint a tritikálés pannon bükkönyé. Az ıszi árpás
pannon bükköny neutrális detergens rost tartalma több, viszont sav
detergens rost és különösen savdetergens lignin tartalma lényegesen
kevesebb volt, mint a tritikálés keveréké. Megítélésem szerint ez annak a
következménye, – figyelembe véve azt a tényt, hogy a tritikálé korábban
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kezdett virágozni, valamint a betakarítás körülményeit – hogy a tritikálés
pannon bükköny keverék már a vezérnövény virágzásának derekán járt,
kissé túlhaladva az optimális betakarítási fázison. A két keverék nyerszsír-,
és nyershamu-tartalma közel azonos volt, az eltérés mindkét esetben
mindössze 2 g/kg volt. Az ıszi árpás pannon bükköny nitrogénmentes
kivonható anyag tartalma több, mint a tritikálés pannon bükkönyé, azonban
a különbség nem volt jelentıs (15 g/kg).

A két vizsgált keverék táplálóanyag-tartalmának összehasonlítása más
zölden etetett vagy zölden betakarított és tartósított szálastakarmányok
táplálóanyag-tartalmával

A

zöldtakarmányok

táplálóanyag-tartalmát

számos

tényezı

befolyásolja. Ezek közül a legfontosabbak a következık:
•

faj- és fajtatulajdonságok

•

a termıhely ökológiai viszonyai (a termıtalaj minısége, hımérséklet
és csapadék viszonyok, stb.)

•

alkalmazott agrotechnika, tápanyag ellátottság

•

a zöldtakarmány betakarításkori fejlettségi állapota
A felsorolt tényezık számottevıen módosíthatják a zöldtakarmányok

táplálóanyag-tartalmát, ennek ellenére hasznosnak és iránymutatónak tartom
az általunk vizsgált zöldtakarmány-keverékek táplálóanyag-tartalmának
összehasonlítását a szakirodalomban közölt más szálastakarmányok
táplálóanyag
összehasonlítást

mennyiségeivel.
azért,

keveréktakarmányok

mert

Különösen
amíg

betakarításkori
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saját

fontosnak
kísérleteimben

fejlettségi

állapotát,

tartom

az

jelzem

a

addig

a

szakirodalomban szereplı ıszi keverékek esetében erre vonatkozóan nem
szerepel utalás.
A

két

vizsgált

keverék(1;2)

táplálóanyag-tartalmának

összehasonlítását a szakirodalomban közölt más szálastakarmányok
táplálóanyag-tartalmával a 21. táblázatban láthatjuk.
Szárazanyag-tartalom
İszi keveréktakarmányok:
Az

általunk

vizsgált

két

ıszi

zöldtakarmány-keverék(1;2)

szárazanyag-tartalma hasonlóan alakult, mint az ıszi búzás szöszös6 és az
ıszi búzás pannon bükköny5 szakirodalomban közölt értékei. A különbség
mindössze 2-3 g/kg volt. A pannon bükköny ıszi árpával4, illetve a rozsos
pannon bükköny3 szárazanyag-tartalma már 14-15 g/kg-mal, illetve 30-31
g/kg-mal volt több a szakirodalomban, mint az általaunk vizsgált két
keveréké(1;2).
Zöld lucerna:
A szintén zöldtakarmányként hasznosítható bimbós zöld lucerna
szárazanyag-tartalma7 VÁRHEGYI

ÉS MTSAI (IN

KAKUK

ÉS

SCHMIDT, 1988)

szerint 228 g/kg, viszont az NRC (2000) szabvány szerint csak 210 g/kg,
ENSMINGER

ÉS MTSAI

(1990) alapján pedig 200 g/kg, ami már 22-23 g/kg-

mal volt kevesebb, mint amennyit az ısziárpás1 és a tritikálés2 keverék
esetében mértünk. Ezzel szemben a virágzás kezdetén vágott zöld lucerna10
szárazanyag-tartalma már 7-8 g/kg-mal több volt, mint az általunk vizsgált
két keveréké(1;2).
Repce:
A repce11 esetében a magyar szakirodalom nem közli a vágás
fenológiai stádiumát és ez a két külföldi szakirodalom adatai alapján sem
volt azonosítható.
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21. táblázat: Különbözı zöld- és erjesztéssel tartósított takarmányok táplálóanyag-tartalma (g/kg)

Megnevezés
ıszi árpás pannon bükköny
tritikálés pannon bükköny
rozsos pannon bükköny
pannon bükköny ıszi árpával
ıszi búzás pannon bükköny
ıszi búzás szöszös bükköny
bimbós zöld lucerna
bimbós zöld lucerna 2-00-181
bimbós zöld lucerna 2-00-181
zöld lucerna virágzás kezdete 2-00-184
repce
repce virágzás kezdete 2-03-866
repce 2-03-867
silókukorica-szilázs tejesérésben
silókukorica-szilázs viaszérésben
silókukorica-szilázs tejesérésben
3-02-818
silókukorica-szilázs viaszérésben
3-02-819
silókukorica-szilázs kevés csı
3-28-245
silókukorica-szilázs sok csı
3-28-250
silókukorica-szilázs tejesérésben

<25 % sza. 3-28-247
silókukorica-szilázs viaszérésben
32-38 % sza. 3-28-248
3-6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

szárazanyag
g/kg
%
takarm.
222
100
223
100
253
114
237
106
220
99
220
99
228
103
200
90
210
95
230
104
118
53
110
50
170
77
239
108
349
157

ny.fehérje ny.zsir
ny.rost ny.hamu Nm.k.a.
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
%
%
%
%
%
sz.a.
sz.a.
sz.a.
sz.a.
sz.a.
165 100 18 100 304 100 78 100 435 100
137 83 20 111 347 114 76 97 420 97
114 69 32 178 312 103 59 76 483 111
156 94 34 189 240 79 63 81 507 116
177 107 36 200 232 76 59 76 496 114
182 110 41 228 282 93 68 87 427 98
204 124 27 150 279 92 117 150 373 86
211 128 29 161 242 80 102 131 416 96
200 121 27 150 230 76 98 126 445 102
190 115 31 172 250 82 95 122 434 100
216 131 35 194 185 61 133 171 431 99
235 142 38 211 158 52 140 179 429 99
176 107 38 211 147 48 127 163 512 118
96
58 30 167 249 82 66 85 559 129
92
56 34 189 201 66 53 68 620 143

16

220

99

88

53

31

172 306 101

52

67

523 120

17

270

122

77

47

28

156 245

81

47

60

603 139

18

290

131

84

51

30

167 323 106

72

92

491 113

19

330

149

81

49

31

172 237

78

45

58

606 139

20

235

106

97

59

25

139

-

-

48

62

-

-

21

351

158

88

53

32

178

-

-

43

55

-

-

VÁRHEGYI ÉS MTSAI, IN KAKUK ÉS SCHMIDT, (1988); 7;9;10 SCHMIDT ÉS MTSAI, (2000); 8;13;16;17 ENSMINGER ÉS MTSAI, (1990);
NRC, (1985,2000,2001)
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9;10;12;18-21

Ugyanis a repce13 és a virágzás kezdetén betakarított repce12 szárazanyagtartalma között az eltérés 60 g/kg volt, ami azért is érdekes, mert az angol
megnevezés a repce13 esetében egy korábbi vágási stádiumra utalt, mint a
repce12 tekintetében. A repce11 és a repce12 szárazanyag-tartalma közel
azonos (118 és 110 g/kg), ami mintegy a fele volt a két vizsgált keverék(1;2)
szárazanyag-tartalmának.
Silókukorica-szilázs:
SCMIDT

ÉS MTSAI

silókukorica-szilázs

14

(2000) közlésében a tejesérésben betakarított

szárazanyag-tartalma mindössze 16-17 g/kg-mal

haladta meg a vizsgált keverékekét, a szintén tejesérésben vágott
silókukorica-szilázs16 szárazanyag-tartalma pedig gyakorlatilag megegyezett
az ısziárpás1 és a tritikálés pannon bükkönyével2. A viaszérésben
betakarított silókukorica-szilázs15 szárazanyag-tartalma másfélszerese volt a
két vizsgált keverék(1;2) értékének, azonban ENSMINGER

ÉS MTSAI

(1990)

adatai alapján ez a különbség kisebb 47-48 g/kg. Az NRC (2001)
szabványban található sok, illetve a kevés csıvel betakarított szilázsok (19; 18)
értékei jelentısen meghaladták a két vizsgált keverék(1;2) szárazanyagtartalmát. Az NRC (2001) szabványban található tejesérésben20 és
viaszérésen21

betakarított

silókukorica-szilázsok

szárazanyag-tartalma

14

gyakorlatilag megegyezett a tejesérésben , illetve a viaszérésben15
betakarított

silókukorica-szilázsokéval.

A

tejesérésben

betakarított

silókukorica-szilázs20 szárazanyag-tartalma már csak 12-13 g/kg-mal volt
több, mint a két vizsgált keveréké(1;2), a viaszérésben silózott silókukoricaszilázsé21 pedig 128-129 g/kg-mal.
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Nyersfehérje-tartalom
İszi keveréktakarmányok:
A

táplálóanyag-tartalmat

vizsgálva

megállapítható,

hogy

a

zöldtakarmány-keverékek közül a két ıszi búzás keverék(5; 6) nyersfehérjetartalma mintegy 12-17 g/kg-mal haladta meg az ıszi árpás pannon
bükkönyét1 és 40-45 g/kg-mal a tritikálés pannon bükkönyét2. A pannon
bükköny ıszi árpával4 – melynek sem a vetéskori csiraszám arányát, sem a
betakarítás fenológiai stádiumát nem ismerjük – 9 g/kg-mal kevesebb
nyersfehérje-tartalommal rendelkezetett, mint az ıszi árpás pannon
bükköny1 keverék. A rozsos pannon bükköny3 nyersfehérje tartalma
mindössze 114 g/kg volt, ami több mint 20 g/kg-mal volt kevesebb, mint a
tritikálés pannon bükkönyé2.
Repce:
A takarmányrepcék nyersfehérje-tartalma a repce13 kivételével
jelentısen, 51-70 g/kg-mal meghaladták az ıszi árpás pannon bükkönyét1. A
repce13 nyersfehérje-tartalma ENSMINGER ÉS MTSAI (1990) szerint 176 g/kg,
ami már csak 11 g/kg-mal volt több, mint a vizsgált ıszi árpás keveréké1. A
tritikálés pannon bükkönyhöz2 képest azonban még a repce13 is 39 g/kg-mal
több nyersfehérje-tartalommal rendelkezett.
Lucerna:
Nyersfehérje-tartalom szempontjából mind a bimbós, mind a virágzó
zöld lucernák(7;8;9;10) meghaladták a két vizsgált keverék(1;2) esetében kapott
értékeket, azonban az ıszi árpás pannon bükköny1 és a virágzó zöld
lucerna10 között a különbség csak 25 g/kg volt.
Silókukorica-szilázs:
A

tejes-,

és

viaszérésben

betakarított

silókukorica-szilázsok

nyersfehérje-tartalma természetesen jóval kevesebb volt, mint amit a
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vizsgált keverékek esetében mértünk. A különbség még a tritikálés pannon
bükköny2 és a NRC (2001) közlése alapján a legnagyobb nyersfehérjetartalommal rendelkezı tejesérésben vágott silókukorica-szilázs20 között is
elérte a 40 g/kg-ot.
Nyerszsír-tartalom
A

nyerszsír-tartalmat

vizsgálva

azt

tapasztaltam,

hogy

a

zöldtakarmány-keverékek, a lucerna, a repce és a silókukorica-szilázsok
egyaránt nagyobb nyerszsír-tartalommal rendelkeztek, mint az ıszi árpás és
a tritikálés pannon bükköny(1;2). A különbség még a tritikálés pannon
bükköny2 és a tejesérésben betakarított silókukorica-szilázs20 között is
meghaladta az 5 g/kg-ot, a legnagyobb eltérés pedig az ıszi árpás pannon
bükköny1 és az ıszi búzás szöszös bükköny6 közözött volt, 23 g/kg.
Nyersrost-tartalom
İszi keveréktakarmányok:
Az

egyes

tömegtakarmányok

nyersrost-tartalmát

vizsgálva

megállapítható, hogy az ıszi árpás pannon bükkönyhöz1 képest – a rozsos
pannon bükköny3 a tejesérésben, illetve a kevés csıvel betakarított
silókukorica-szilázsok(16;18) kivételével – kevesebb nyersrost-tartalommal
rendelkeztek. A keverékek közül még az ıszi búzás szöszös bükköny6 is
több mint 20 g/kg-mal kevesebb nyersrost-tartalommal bírt, mint az általam
vizsgált ıszi árpás pannon bükköny1 keverék. Érdekes volt viszont az a
különbség, amely a pannon bükköny ıszi árpával4 és az általam vizsgált
ıszi árpás pannon bükköny1 között jelentkezett. Az eltérés mértéke 64 g/kg
volt, ami szakmailag is jelentıs. A keverékek közül csak a rozsos pannon
bükköny3 nyersrost-tartalma volt több az ıszi árpás pannon bükkönyénél1, a
különbség azonban mindössze 8 g/kg volt.
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Lucerna:
A lucerna és a két vizsgált keverék(1;2) objektív összehasonlítása a
hazai és külföldi szakirodalommal már nehezebb, mivel jelentıs eltérés
mutatkozik a hazai és az amerikai (NRC, 2000, 2001) adatsorok között
például a nyersrost, vagy a neutrális detergens rost, és a lignin tartalom
tekintetében. Mivel a különbségek olyan alapvetı okokra vezethetık vissza,
mint az eltérı termesztési körülmények, az évjárathatás, vagy a különbözı
fajták

használata,

feltüntettem

mind

a

két,

a

zöldtakarmányozás

szempontjából megfelelı fázist, a bimbós és a virágzás kezdete fenológiai
stádiumot. A magyar szakirodalomban azonban ez utóbbi nem szerepel,
ezért ott a virágzás fenológiai stádiumát vettem figyelembe. A lucerna
nyersrost-tartalma a betakarítás fenológiai stádiumától függıen 25-74 g/kgmal volt kevesebb, mint az ıszi árpás pannon bükkönyé1 A különbség
viszont a tritikálés pannon bükköny2 valamint a bimbós zöld lucerna7 között
– mely az összehasonlításban szereplı lucernák közül a legtöbb nyersrosttartalommal rendelkezett –jóval nagyobb, közel 70 g/kg volt.
Repce:
A lucernákhoz képest még nagyobb különbségeket tapasztaltam
abban az esetben, amikor a vizsgált keverékeket a repcékhez hasonlítottam.
A tritikálés pannon bükköny2 nyersrost-tartalma közel 2,5 szerese volt az
ENSMINGER ÉS MTSAI (1990) által közölt repce13 nyersrost-tartalmának. Még
a repce11 nyersrost-tartalma is 119 g/kg-mal kevesebb volt, mint az ıszi
árpás pannon bükkönynél1 mért érték.
Silókukorica-szilázs:
A silókukorica-szilázsok közül csak a kevés csıvel18, illetve a
tejesérésben16 betakarított változat rendelkezett 300 g/kg-nál több nyersrosttartalommal. Ez utóbbi nyersrost-tartalma gyakorlatilag megegyezett az ıszi
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árpás pannon bükkönyével1, azonban még a kevés csıvel betakarított
silókukorica-szilázs18 323 g/kg-os nyersrost-tartalma is 24 g/kg-mal volt
kevesebb, mint a tritikálés pannon bükkönyé2.
Nitrogénmentes kivonható anyag tartalom
İszi keveréktakarmányok:
A nitrogénmentes kivonható anyag tartalom az ıszi búzás szöszös
bükköny6 esetében a két vizsgált keverék(1;2) értékéhez hasonlóan alakult.
Az ıszi búzás pannon bükköny5 61 g/kg-mal, a rozsos pannon bükköny3
pedig 48 g/kg-mal haladta meg az ıszi árpás pannon bükköny1 Nmka
tartalmát. Érdemes megfigyelni, hogy a pannon bükköny ıszi árpával4
társítás Nmka tartalma jelentısen 72-87 g/kg-mal volt nagyobb, mint a két
vizsgált keveréké(1;2), ami megítélésem szerint alacsonyabb nyersrosttartalmának és ebbıl kifolyólag korábbi betakarításának volt köszönhetı.
Lucerna:
A lucerna Nmka tartalma a két külföldi irodalmi forrás szerint
fejlettségi állapottól függıen 416-445 g/kg között változott, azaz közel
azonos volt a saját kísérletemben szereplı két keverékével(1;2), különös
tekintettel az ıszi árpás pannon bükköny1 és a virágzás kezdetén betakarított
zöld

lucerna10

Nmka tartalmára.

A

kivételt

ez

alól

a

magyar

7

szakirodalomban található bimbós zöld lucerna Nmka tartalma jelentett,
mely 47 g/kg-mal volt kevesebb, mint a tritikálés pannon bükkönyé2.
Repce:
A takarmányrepce(11;12) Nmka tartalma VÁRHEGYI
KAKUK

ÉS

ÉS MTSAI

(IN

SCHMIDT, 1988), valamint az NRC (1985) szabvány szerint

annak ellenére, hogy eltérı fenológiai stádiumot adtak meg 431 g/kg, illetve
429 g/kg volt, mely gyakorlatilag megegyezett a két általunk vizsgált
keverék(1;2) Nmka tartalmával. Ezzel szemben ENSMINGER ÉS MTSAI (1990)
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szerint a takarmányrepcének13 77-92 g/kg-mal nagyobb az Nmka tartalma,
mint az ıszi árpás és a tritikálés pannon bükkönyé(1;2).
Silókukorica-szilázs:
A silókukorica-szilázsok Nmka tartalma jelentısen meghaladta a két
vizsgált keverékét(1;2). A különbség egyes esetekben, mint a tritikálés
pannon bükköny2 és a viaszérésben betakarított silókukorica-szilázs15 között
elérte a 200 g/kg-ot.

Rostfrakciók (NDF, ADF, ADL)
22. táblázat: A vizsgált keverékek és más szálastakarmányok rostösszetétele
Megnevezés

NDF
g/kg
%
sz.a.
586
100

ADF
g/kg
%
sz.a.
348
100

ADL
g/kg
%
sz.a.
39
100

tritikálés pannon bükköny

1
2

542

92

406

117

58

149

bimbós zöld lucerna

7

387

66

312

90

67

172

bimbós zöld lucerna 2-00-181

8

317

54

255

73

75

192

bimbós zöld lucerna 2-00-181

9

360

61

290

83

70

179

zöld lucerna virágzás kezdete
2-00-184

10

390

67

310

89

70

179

silókukorica-szilázs tejesérésben

14

493

84

292

84

31

79

silókukorica-szilázs viaszérésben

15

442

75

246

71

30

77

silókukorica-szilázs tejesérésben
3-02-818
silókukorica-szilázs viaszérésben
3-02-819
silókukorica-szilázs tejesérésben

16

-

-

370

106

-

-

17

-

-

309

89

-

-

20

541

92

341

98

35

90

21

450

77

281

81

26

67

ıszi árpás pannon bükköny

<25 % sza. 3-28-247
silókukorica-szilázs viaszérésben
32-38 % sza. 3-28-248
7;9;10

SCHMIDT ÉS MTSAI, (2000); 8;16;17 ENSMINGER ÉS MTSAI, (1990); 9;10;20;21 NRC, (1985,2000,2001)
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Egyes tömegtakarmányok, mint például a tejes és viaszérésben
betakarított silókukorica-szilázsok, valamint a lucernák esetében a
szakirodalmakban megadásra került a neutrális detergens rost (NDF), a
savdetergens rost (ADF), valamint a savdetergens lignin (ADL) tartalom
(22. táblázat). Az általam vizsgált ıszi árpás pannon bükköny1 és a tritikálés
pannon bükköny2 egységnyi szárazanyagra vetített NDF és ADF tartalma
nagyobb volt, mint a különbözı fenológiai stádiumban betakarított lucernák
és silókukorica-szilázsok szakirodalomban közölt értékei.
Lucerna:
Az összehasonlításban szereplı három bimbós zöld lucerna(7;8;9)
NDF tartalma több mint 150 g/kg-mal volt kevesebb, mint a két vizsgált
keveréké(1;2). A legnagyobb különbséget az ıszi árpás pannon bükköny1 és a
bimbós zöldlucerna8 között tapasztaltam, mely 269 g/kg volt. Az ADF
tartalom a lucernák esetében 300 g/kg körül alakult, amely 36-93 g/kg-mal
volt kevesebb, mint az ıszi árpás pannon bükköny1 esetében kapott érték. A
tritikálés pannon bükköny2 és a bimbós zöld lucerna9 között jóval nagyobb
116 g/kg-os különbséget tapasztaltam. Az ADL tartalom a szakirodalmakból
vett négy lucerna esetében gyakorlatilag azonos volt (67-75 g/kg), mely
értékek jelentısen meghaladták az ıszi árpás pannon bükköny1 és még a
teljes virágzásban betakarított tritikálés pannon bükköny2 savdetergens
lignin tartalmát is.
Silókukorica-szilázs:
A tejes és viaszérésben betakarított silókukorica-szilázsok(14;15) NDF
tartalma már több volt, mint a lucernáké, azonban a különbség a
tejesérésben betakarított silókukorica-szilázs14 és a tritikálés pannon
bükköny2 között így is 49 g/kg volt. A savdetergens rosttartalom esetében
már nagyobb eltéréseket tapasztaltam. A különbség a viaszérésben vágott

136

silókukorica-szilázs15 és a tritikálés pannon bükköny2 között már 160 g/kg
volt. Ezzel szemben a szintén tejesérésben silózott kukoricaszilázs20 NDF
tartalma gyakorlatilag megegyezett a tritikálés pannon bükkönyével2, az
ADF tartalma pedig az ıszi árpás pannon bükkönyével1. A savdetergens
lignin tartalom a SCHMIDT ÉS MTSAI (2000) által vizsgált szilázsok esetében
mindössze 30-31 g/kg volt, ami az ıszi árpás pannon bükkönyhöz1 képest 89 g/kg-mal volt kevesebb. Az NRC (2001) szabvány a tejesérésben silózott
kukorica a szárazanyag kg-jára vonatkoztatva 4 g/kg-mal több, illetve
viaszérésben silózva 4 g/kg-mal kevesebb ADL tartalmat közölt, mint
SCHMIDT

ÉS MUNKATÁRSAI

(2000). Így a különbség a tejesérésben

betakarított silókukorica-szilázs20 és az ıszi árpás pannon bükköny1 között
már csak 4 g/kg volt.
Összefoglalva a leírtakat, az ıszi búzás pannon bükköny5 és az ıszi
búzás

szöszös

bükköny6

keverékek

jobb

táplálóanyag-tartalmi

paraméterekkel rendelkeztek, mint a két általunk vizsgált keverék(1;2). Ezzel
szemben a rozsos pannon bükköny3, melynek nyersrost-tartalma az ıszi
árpás pannon bükkönyéhez1 hasonlóan alakult, nagyobb szárazanyagtartalommal és még a tritikálés pannon bükkönyhöz2 képest is kisebb
nyersfehérje-tartalommal bírt. A pannon bükköny ıszi árpával4 nagyobb
szárazanyag-tartalommal és kisebb nyersfehérje-tartalommal rendelkezett,
mint az ıszi árpás pannon bükköny1, nyersrost-tartalma pedig több mint 60
g/kg-mal volt kevesebb, mint az általam vizsgált árpás1 keveréké. A
takarmányrepcék a két vizsgált keverékhez(1;2) képest nagyobb nyersfehérjetartalommal

rendelkeztek,

nyersrost-tartalmuk

viszont

akárcsak

a

1

szárazanyag-tartalom esetében, az ıszi árpás pannon bükkönyhöz képest is
mintegy a fele volt. Mind a bimbós, mind a virágzó zöld lucerna
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nyersfehérje-tartalma több volt, mint a két vizsgált keveréké(1;2), azonban az
ıszi árpás pannon bükköny1 és a virágzásban kaszált lucerna10 között a
különbség már csak 25 g/kg volt. A silókukorica-szilázsok kisebb
nyersfehérje-, és nyersrost-tartalommal rendelkeztek, mint a két vizsgált
keverék(1;2), viszont nitrogénmentes kivonható anyag tartalmuk jelentısen
meghaladta mind az árpás mind a tritikálés pannon bükkönyét(1;2).

A két vizsgált keverék táplálóanyag-tartalmának emészthetısége

Az ıszi árpás pannon bükköny és a tritikálés pannon bükköny
tekintetében a takarmánnyal felvett, és a bélsárral ürített táplálóanyagmennyiségek alapján meghatározott, úgynevezett látszólagos emészthetıség
értékeit a 23. táblázat tartalmazza. A nyersfehérje emészthetısége a
tritikalés pannon bükköny esetében 5 %-al, a nyersrosté pedig 8 %-al volt
gyengébb, mint az ıszi árpás keveréké, mely egyben nagyobb nyersfehérjeés kisebb nyersrost-tartalommal rendelkezett. A két keverék között a
legkisebb különbség a nyerszsír emészthetıségében volt (2 %). A tritikálés
pannon bükköny nitrogénmentes kivonható anyag tartalmának (Nmka)
emészthetısége viszont 5 %-al volt rosszabb, mint az ıszi árpás pannon
bükkönyé. Összefoglalva megállapítható, hogy az ıszi árpás pannon
bükköny emészthetısége mind a négy táplálóanyag-tartalmi érték esetében
jobb volt, mint a tritikálés pannon bükkönyé.
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23. táblázat: A különbözı szálastakarmányok emészthetısége %-ban

nyersfehérje
%

Megnevezés

nyerszsír nyersrost
%
%

Nm.k.a.
%

ıszi árpás pannon bükköny

1

78

52

73

75

tritikálés pannon bükköny

2

73

50

65

70

rozsos pannon bükköny

3

71

34

37

60

pannon bükköny ıszi árpával

4

70

66

47

67

ıszi búzás pannon bükköny

5

63

49

56

60

ıszi búzás szöszös bükköny

6

70

48

51

75

bimbós zöld lucerna

7

79

45

51

74

lucerna virágzásban

8

73

41

44

65

repce

9

77

55

70

78

silókukorica-szilázs tejesérésben

10

56

71

66

68

silókukorica-szilázs viaszérésben

11

55

75

64

74

HEROLD (1977); VÁRHEGYI ÉS MTSAI, IN KAKUK ÉS SCHMIDT, (1988);
SCHMIDT ÉS MTSAI, (2000)
A két vizsgált keverék táplálóanyag-tartalmának emészthetıségének
összehasonlítása más zölden etetett vagy zölden betakarított és
tartósított szálastakarmányok emészthetıségi értékeivel

Nyersfehérje-tartalom emészthetısége
Az általam vizsgált ıszi árpás pannon bükköny1 és a tritikálés
pannon bükköny2 táplálóanyag-tartalmának emészthetıségét, valamint a
HEROLD (1977) VÁRHEGYI ÉS MTSAI (IN KAKUK ÉS SCHMIDT, 1988), illetve
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SCHMIDT

ÉS MTSAI,

(2000) által közölt más szálastakarmányok emésztési

együtthatóit a 23. táblázat szemlélteti.
İszi keveréktakarmányok:
Az ıszi árpás pannon bükköny1 és a tritikálés pannon bükköny2
nyersfehérje-tartalmának emésztési együtthatója jobb volt, mint az ıszi
vetéső takarmánykeverékeké, illetve a tejes és viaszérésben betakarított
silókukorica-szilázsoké. Érdemes megfigyelni, hogy a nagy nyersrosttartalommal rendelkezı rozsos pannon bükköny3 nyersfehérje-tartalmának
emészthetısége gyakorlatilag azonos volt az ıszi búzás szöszös bükköny6 és
a pannon bükköny ısziárpával4 keverék emészthetıségével. Ezen felül a
tritikálés pannon bükköny2 nyersfehérje emészthetısége – igaz mindössze 23%-al – jobb, mint az ıszi búzás szöszös bükkönyé6 és a rozsos pannon
bükkönyé3. Az ıszi búzás pannon bükköny5 nyersfehérje-tartalmának
emészthetısége már 10 %-al rosszabb volt, mint a tritikálés keveréké2 annak
ellenére, hogy egységnyi szárazanyagra vetítve több mint 110 g/kg-mal
kevesebb nyersrost-tartalommal rendelkezett. A saját kísérleteinkben
vizsgált

ıszi

árpás

pannon

bükköny1

8

%-al

jobb

nyersfehérje

emészthetıséggel bírt, mint a vele elvileg azonosnak tekinthetı pannon
bükköny ıszi árpával4 keverék, annak ellenére, hogy ez utóbbinak 64 g/kgmal kevesebb volt a nyersrost-tartalma, tehát valószínőleg korábbi
fenólógiai stádiumban takarították be.
Lucerna, repce:
A két nagy nyersfehérje-tartalmú zöldtakarmány, a bimbós zöld
lucerna7 és a repce9 nyersfehérje-tartalmának emészthetısége gyakorlatilag
azonos volt az ıszi árpás pannon bükkönyével1. A virágzásban betakarított
lucerna8 esetében azonban már gyengébb nyersfehérje emészthetıséggel
rendelkezett, mint a tritikálés pannon bükköny2.
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Silókukorica-szilázs:
A

silókukorica-szilázs(10;11)

két

nyersfehérje-tartalmának

emészthetısége mindössze 55-56 %-os volt, ami 22-23 %-al volt rosszabb,
mint az ıszi árpás pannon bükkönyé1. A tejes és a viaszérésben betakarított
silókukorica-szilázsok(10;11) és a tritikálés pannon bükköny2 között szintén
jelentıs

volt

a

nyersfehérje-tartalom

emészthetıségében

tapasztalt

különbség, annak ellenére, hogy a tritikálés keverék nyersrost-tartalma
számottevıen meghaladta a két szilázsét.
Nyerszsír-tartalom emészthetısége
A táplálóanyag-tartalom értékelése során láthattuk, hogy az ıszi
árpás pannon bükköny1 és a tritikálés pannon2 bükköny nyerszsír-tartalma
alacsonyabb volt, mint a többi szálastakarmányé. Ezzel szemben az általunk
vizsgált keverékek nyerszsír emészthetısége – a pannon bükköny ıszi
árpával4 kivételével – a többi zöldtakarmány-keverékénél jobb volt, igaz
számottevı különbséget csak a rozsos pannon bükköny3 és a két vizsgált
keverék(1;2) között tapasztaltam. A pannon bükköny ıszi árpával4 keverék
nyerszsír-tartalmának emészthetısége 14 %-al volt jobb, mint az általunk
vizsgált ıszi árpás pannon bükkönyé1.
A zöldtakarmány-keverékekhez hasonlóan a bimbós és a virágzás
fenológiai stádiumban betakarított zöld lucerna(7;8) nyerszsír emészthetısége
rosszabb volt, mint az ıszi árpás és a tritikálés pannon bükkönyé(1;2). A
repce9 esetében viszont már 3 %-al jobb nyerszsír emészthetıségrıl
beszélhetünk az ıszi árpás pannon bükkönyhöz1 képest.
A két silókukorica szilázs(10;11) 71 %-os és 75 %-os nyerszsírtartalom emészthetıséggel rendelkezett, ami 19-25 %-al volt jobb, mint a
két vizsgált keveréké(1;2).
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Nyersrost-tartalom emészthetısége
İszi keveréktakarmányok:
Az egyes szálastakarmányok nyersrost-tartalmának emészthetıségét
vizsgálva a következı megállapításokat tehetjük. Az ıszi árpás pannon
bükköny1 nyersrost-tartalmának emészthetısége volt a legjobb, 73 %. Ehhez
képest a hasonló nyersrost-tartalommal rendelkezı rozsos pannon bükköny3
nyersrost emészthetısége mindössze 37 %-os volt. A többi zöldtakarmánykeverék nyersrost-tartalmának emészthetısége kivétel nélkül gyengébb volt,
mint a két vizsgált társításé(1;2). A különbség jelentısége akkor válik
nyilvánvalóvá ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a szakirodalomból
idézett ezen keverékek nyersrost-tartalma alacsonyabb volt, mint az ıszi
árpás, és különösen a tritikálés pannon bükkönyé(1;2). Ez utóbbi általunk
vizsgált keverék 347 g/kg-os nyersrost-tartalommal rendelkezett, ehhez
képest a pannon bükköny ıszi árpával4 több mint 100 g/kg-mal kevesebbel.
Ennek ellenére nyersrost-tartalmának emészthetısége mindössze 47 %,
szemben a tritikálés pannon bükkönyével2 melyé 65 %-os volt.
Lucerna, repce:
A bimbós zöld lucerna7 – mint az ıszi búzás szöszös bükköny6 – 22
%-al, a virágzó zöld lucerna8 pedig 29 %-al rosszabb nyersrost-tartalom
emészthetıséggel rendelkezett, mint az ıszi árpás pannon bükköny1. A
tritikálés pannon bükköny2 nyersrost-tartalmának emészthetısége 65%-os
volt, míg az alacsony nyersrost-tartalommal bíró bimbós zöld lucernáé7
mindössze 51%-os. A repce9 nyersrost-tartalmának emészthetısége már
jobb volt, mint a tritikálés pannon bükkönyé2 viszont 3 % rosszabb, mint az
ıszi árpás pannon bükkönyé1.
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Silókukorica-szilázs:
A tejes-, és viaszérésben betakarított silókukorica szilázsok(10;11)
szintén gyengébb nyersrost emészthetıséggel rendelkeztek, mint az általam
vizsgált ıszi árpás keverék1, viszont a tritikálés pannon bükköny2 nyersrosttartalmának emészthetıségétıl egyik szilázs(10;11) sem különbözött (±1),
holott a tritikálés keverék2 egységnyi szárazanyagra vonatkoztatott
nyersrost-tartalma jelentısen, 98-146 g/kg-mal több volt mint a két
szilázsé(7;8).
Nitrogénmentes kivonható anyag emészthetısége
A nitrogénmentes kivonható anyag emészthetısége a két vizsgált
társítás(1;2) esetében jobb volt, mint a rozsos és az ıszi búzás pannon
bükköny(3;5), valamint a pannon bükköny ıszi árpával4 keverékeké.
Megállapítható, hogy az ıszi árpás pannon bükköny1 Nmka tartalmának
emészthetısége 8 %-al jobb, mint a HEROLD (1977) által közölt pannon
bükköny ıszi árpával4 keverék emészthetısége. Az ıszi búzás szöszös
bükköny6 Nmka tartalmának emészthetısége azonos volt (75 %) az ıszi
árpás pannon bükkönyével1.
A

tritikálés

pannon

bükköny2

társításnál

jobb

Nmka

emészthetıséggel rendelkezett a viaszérésben betakarított silókukoricaszilázs11 és a bimbós zöld lucerna7. Az ıszi árpás pannon bükköny1 azonban
ennél 1 %-al jobb emészthetıséget mutatott. A tejesérésben vágott
silókukorica-szilázs10 viszont a tritikálés pannon bükköny2 keveréknél is
rosszabb Nmka emészthetıséggel rendelkezett, igaz a különbség közöttük
mindössze 2 % volt. Az összehasonlításban szereplı tömegtakarmányok
közül csak a repce11 Nmka tartalmának emészthetısége haladta meg az ıszi
árpás pannon bükköny1 keverékét, az eltérés mértéke mindössze 3 % volt.
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Az ıszi árpás pannon bükköny és a tritikálés pannon bükköny,
valamint

az

összehasonlításban

más

szereplı

tömegtakarmányok

táplálóanyag-tartalmának emészthetıségérıl összefoglalóan a következıket
állapíthatjuk meg. A két vizsgált keverék táplálóanyag-tartalmának
emészthetısége

1-1

paraméter

kivételével

jobb

volt,

mint

az

összehasonlításban szerepelı más ıszi zöldtakarmány-keverékeké. A két
nagy fehérjetartalmú szálastakarmány közül a bimbós zöld lucerna7
táplálóanyag-tartalmának emészthetısége a nyersfehérje emészthetıségének
kivételével gyengébb volt, mint az ıszi árpás pannon bükkönyé1, a virágzó
lucernáé10 pedig mint a tritikálés pannon bükkönyé2. Néhány paraméter
esetében – mint például a nyersrost emészthetısége – a két vizsgált keverék
jobb emésztési együtthatókkal rendelkezett, mint a bimbós illetve virágzás
fenológiai stádiumában vágott lucerna(7;8) annak ellenére, hogy a lucerna
alacsony nyersrost, valamint magas nyersfehérje-tartalmú szálastakarmány.
A repce9 táplálóanyag tartalmának emészthetısége gyakorlatilag azonos volt
az ıszi árpás pannon bükkönyével1, azonban ne felejtsük el, hogy a repce
volt

a

legalacsonyabb

szárazanyag-,

illetve

nyersrost-tartalommal

rendelkezı zöldtakarmány.

A vizsgált keverékek nettóenergia-, és metabolizálható fehérje-tartalma

Az ıszi árpás pannon bükköny és a tritikálés pannon bükköny
táplálóanyag-tartalmából

és

emésztési

együtthatóikból

számított

létfenntartó, súlygyarapodási és tejtermelési nettóenergia tartalom, valamint
az energiafüggı (MFE) és nitrogénfüggı metabolizálható fehérjetartalom
(MFN) értékeit a 24. táblázatban láthatjuk. Összehasonlítva a két vizsgált
keverék táplálóértékét megállapítható, hogy a jobb emészthetıség
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következtében

az

ıszi

árpás

pannon

bükköny

nettóenergia

és

metabolizálható fehérjetartalma nagyobb, mint a tritikálés pannon
bükkönyé. Az eltérés mértéke a létfenntartó nettóenergia-tartalomban
(NEm) volt a legnagyobb 0,68 MJ/kg sza. Az ıszi árpás pannon bükköny
MFE tartalma 13 g/kg sza.-al, az MFN tartalma pedig 19 g/kg sza.-al volt
több, mint a tritikálés pannon bükkönyé. A kedvezıbb értékek a nagyobb
nyersfehérje-,

a

kisebb

nyersrost-tartalom,

illetve

a

kedvezıbb

emészthetıség következményei voltak.

A vizsgált zöldtakarmány-keverékek nettóenergia-, és metabolizálható
fehérje-tartalmának összehasonlítása más zölden etetett, vagy zölden
betakarított és tartósított szálastakarmányokéval
Az ıszi árpás pannon bükköny1 és a tritikálés pannon bükköny2
keverékek esetében a nettóenergia-tartalmakat, valamint a nitrogénfüggı
(MFN)

és

energiafüggı

metabolizálható

fehérjetartalmat

(MFE)

összehasonlítottam a már említett szakirodalmakban és az MI-08-0350-1989
szabványban található értékekkel, melyeket a 24. táblázat szemléltet. Az
MI-08-0350-1989 szabványban többségében ugyanazok a keverékek
találhatóak meg, mint a KAKUK

ÉS

SCHMIDT (1988) által közölt

takarmányozási táblázatokban, hiányzik azonban belıle egy keverék, a
pannon bükköny ıszi árpával4 nettóenergia-tartalma.
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24. táblázat: A különbözı zöldtakarmányok táplálóértéke MJ/kg
szárazanyagban és az ıszi árpás pannon bükköny % -ban kifejezve
Nem
Megnevezés

MJ/kg
sz.a.

Neg
%

MJ/kg
sz.a.

Nel
%

MJ/kg
sz.a.

MFE
%

g/kg
sz.a.

%

MFN
g/kg
sz.a.

ıszi árpás pannon
1
6,72 100 4,19 100 6,31 100 95 100 97
bükköny
tritikálés pannon
2
6,04
90
3,59
86
5,83
92
82
86
78
bükköny
rozsos pannon
3
4,21
63
1,91
46
4,50
71
bükköny
pannon bükköny
4
5,65
84
3,23
77
5,77
91
ıszi árpával
ıszi búzás
5
5,18
77
2,81
67
5,42
86
pannon bükköny
ıszi búzás
6
5,97
89
3,53
84
5,94
94
szöszös bükköny
bimbós zöld lucerna
7
5,58
83
3,17
76
5,71
90
97 102 126
bimbós zöld lucerna
8
5,48
82
3,10
74
5,77
92
2-00-181
bimbós zöld lucerna
9
5,9
88
3,47
83
5,95
94
2-00-181
zöld lucerna virágzás
10 5,48
82
3,10
74
5,62
89
kezdete 2-00-184
repce
11 6,51
97
4,01
96
6,34 100 101 106 131
repce 2-03-867
12 7,98 119 5,03 120 7,51 119
repce virágzás
13 7,48 111 4,84 116 7,09 112
kezdete 2-03-866
silókukorica-szilázs
14 6,12
91
3,65
87
5,90
94
66
69
57
tejesérésben
silókukorica-szilázs
15 6,78 101 4,24 101 6,42 102 73
77
55
viaszérésben
silókukorica-szilázs
16 5,90
88
3,47
83
5,73
91
tejesérésben 3-02-818
silókukorica-szilázs
17 6,65
99
4,22 101 6,27
99
viaszérésben3-02-819
silókukorica-szilázs
18 5,74
85
3,35
80
5,63
89
kevés csı 3-28-245
silókukorica-szilázs
19 6,82 101 4,31 103 6,46 102
sok csı 3-28-250
silókukorica-szilázs
tejesérésen
20 6,19
92
3,72
89
5,69
90
<25 % DM 3-28-247
silókukorica-szilázs
viaszérésben 32-38 % 21 6,57
98
4,06
97
6,07
96
DM 3-28-248
3;5;6
VÁRHEGYI ÉS MTSAI, IN KAKUK ÉS SCHMIDT, (1988); 4MI-08-0350-1989; 7-10 SCHMIDT ÉS
8;13;16;17
MTSAI, (2000);
ENSMINGER ÉS MTSAI, (1990); 9;10;12;18-21 NRC, (1985,2000,2001)
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%
100
80
130
135
59
57
-

-

İszi keveréktakarmányok:
Összehasonlítva az eredményeket az ıszi árpás és a tritikálés pannon
bükköny(1;2) nettóenergia-tartalma minden esetben meghaladta a többi
zöldtakarmány-keverék

nettóenergia-tartalmát,

egy

eset

kivételével,

miszerint az ıszi búzás szöszös bükköny6 tejtermelési nettóenergia-tartalma
0,11 Mj/kg sza.-al volt több, mint a tritikálés pannon bükkönyé2. Az ıszi
árpás pannon bükköny1 egységnyi szárazanyagra vonatkoztatva nagyobb
nettóenergia-tartalmakkal rendelkezett, mint a többi keverék. A különbség
az ıszi árpás pannon bükköny1 és a pannon bükköny ıszi árpával4 keverék
között volt a leginkább szembetőnı, ami azért is érdekes számunkra, mert
elvileg ugyanarról a keverékrıl van szó.
A keverékek közül külön figyelmet érdemel a rozsos pannon
bükköny3, melynek magas nyersrost-tartalma, és gyenge emészthetısége
alátámasztja BÖJTÖS, (1955), BOCSOR (1959) és SCHANDL, (1959) azon
állítását, hogy a keverékek 28 % feletti nyersrost-tartalmat elérve rohamosan
elvénülnek. Ezzel szemben saját kísérleteinkben az ıszi árpás pannon
bükköny1 nyersrost-tartalma közel azonos volt, míg a tritikálés pannon
bükköny2 keveréké jelentısen, 35 g/kg-mal haladta meg, a rozsos pannon
bükkönynél3 látható értéket. Ugyanakkor a két vizsgált társítás(1;2)
táplálóanyag-tartalmának emészthetısége jobb, nettóenergia-tartalma pedig
több volt, mint a búzás és a rozsos keverékeké(3;4;5;6).
Lucerna:
A két bimbós zöld lucerna(7;8) és a virágzás kezdetén kaszált zöld
lucerna10 közel azonos nettóenergia-tartalommal rendelkezett. Mindhárom
zöldtakarmány nettóenergia-tartalma kevesebb volt, mint a vizsgált
keverékeké. Különösen jelentıs volt a különbség az ıszi árpás pannon
bükköny1 és a bimbós zöldlucerna8 súlygyarapodási nettóenergia-tartalma

147

között, mely majdnem 1 Mj/kg sza. volt. Az NRC (1985) szabványban
szereplı bimbós zöld lucerna9 szárazanyagra vonatkoztatott nettóenergiatartalma már nagyobb volt, mint amit SCHMIDT

ÉS MTSAI

(2000) közöltek,

azonban ezek az értékek közel azonosak voltak a tritikálés pannon bükköny2
esetében kapott nettóenergia-tartalmakkal.
Repce:
SCHMIDT

ÉS

MTSAI

(2000) által közölt repce11 létfenntartó,

súlygyarapodási és laktációs nettóenergia-tartalma, közel azonos volt az ıszi
árpás pannon bükkönyével1. A „friss” és a virágzás kezdetén levı repce(12;13)
nettóenergia-tartalma viszont meghaladta az árpás keveréknél1 kapott
értékeket, ne feledjük el azonban, hogy a repce valamennyi zölden etetett
szálastakarmány közül az egyik legalacsonyabb szárazanyag-tartalommal
rendelkezik (110-170 g/kg takarmány).
Silókukorica-szilázs
A két, viaszéréskor, és a sok csıvel betakarított silókukoricaszilázs(15;17;19) valamennyi nettóenergia-tartalmi paramétere, az ıszi árpás
pannon bükköny1 nettóenergia-tartalmához képest mindössze ±1-2 %-os
eltérést mutatott annak ellenére, hogy a silókukorica-szilázsok nagy
energiatartalmú szálastakarmányok. A csekély különbség oka az, hogy a
viaszérésben betakarított silókukorica-szilázs15 emészthetısége – alacsony
nyersrost-tartalma ellenére – elmaradt az ıszi árpás pannon bükköny1
nyersfehérje-, nyersrost-, és nitrogénmentes kivonható anyag taralmának
emészthetıségétıl.

A

viaszérésben

betakarított

silókukorica-

szilázsokhoz(15;17;21) képest a tritikálés pannon bükköny2 kevesebb
nettóenergia-tartalommal rendelkezett, de alig különbözött a tejesérésben
betakarított

silókukorica-szilázsok(14;16)

kukoricaszilázs18 nettóenergia-tartalmától.
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és

a

kevés

csıvel

silózott

Magyarországon a takarmányok fehérje-értékelésére 1999-tıl a
nitrogénfüggı

metabolizálható

fehérje

(MFN)

és

az

metabolizálható fehérje (MFE) tartalom szolgál. SCHMIDT ÉS

energiafüggı
MTSAI

(2000)

többek között meghatározták a tejes és viaszérésben betakarított
silókukorica-szilázsok(14;15), valamint a bimbós zöld lucera7 és a repce11
szárazanyagra vonatkoztatott MFE és MFN tartalmát.
A két silókukorica-szilázs(14;15) hasonló MFE értékkel rendelkezett,
hozzájuk képest a bimbós zöld lucerna7és a repce11 20-30 g/kg sza.-al
többel. A nagy energiatartalmú szálastakarmányok, mint a silókukoricaszilázsok természetszerőleg jóval kisebb MFN értékkel bírtak, mint a nagy
fehérjetartalommal rendelkezı lucerna7 és repce11. Mindemellett mindkét
takarmánytípus tág MFE:MFN aránnyal rendelkezett. Ezzel szemben az ıszi
árpás pannon bükköny1 MFE tartalma közel azonos volt a bimbós zöld
lucernáéval7 és jóval 22-29 g/kg sza.-al meghaladta a két szilázsét(14;15).
Felhívom a figyelmet arra, hogy mindkét általunk vizsgált keverék(1;2)
esetében az MFE és MFN értékek között tapasztalt eltérés minimális volt.
Az ıszi árpás pannon bükköny esetében a fehérjemérleg (MFN-MFE) +2
g/kg sza. a tritikálés pannon bükköny esetében -4 g/kg sza. Ez azt jelenti,
hogy

a

keverékek

a

bendıemésztés

szempontjából

kiegyenlített

takarmányok, mivel annyi lebontható fehérje áll rendelkezésre, mint
amennyi

energia

ehhez

szükséges.

A

tritikálés

keverék2

negatív

fehérjemérlegét valószínőleg a kései betakarítás okozhatta, ami ebben az
esetben nem jelent takarmányozási problémát, hiszen ezt a minimális hiányt
a ruminohepatikus körforgás következtében, a kérıdzı képes fedezni
(SCHMIDT

ÉS MTSAI,

2000). A fehérjemérleg alakulása tehát ismételten

megerısíti SZENTMIHÁLYI (1964a), BÁRDOSSY (1966) és KAKUK
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ÉS

SCHMIDT (1988) azon állítását, miszerint a keverékek e tekintetben is
komplettáló hatással rendelkeznek.
Az egy kilogramm szárazanyagra jutó nettóenergia-tartalom
tekintetében a tritikálés pannon bükköny2 megelızte az összehasonlításban
szereplı többi ıszi zöldtakarmány-keveréket, valamint a lucernákat. A
tritikálés pannon bükkönyhöz2 képest – a korábbi betakarításnak is
köszönhetıen – nagyobb nettóenergia-tartalommal bíró ıszi árpás pannon
bükköny1 nettóenergia-tartalmát csak az alacsony szárazanyag-tartalmú
„friss” és a virágzás kezdetén kaszált repcék(12;13) szakirodalomban közölt
értékei haladták meg. A többi szálastakarmány, mint a viaszérésben, és a
sok csıvel betakarított silókukorica-szilázsok(15;17;19) nettóenergia-tartalma
gyakorlatilag azonos volt az ıszi árpás keverékével1. Az MFE és MFN érték
tekintetében a két vizsgált zöldtakarmány(1;2) kedvezı, „kiegyensúlyozott”,
nullához közeli fehérjemérleggel rendelkezett.
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
5.1. Következtetések
•

Az általunk vizsgált egy idıpontban vetett tavaszi, valamint ıszi
zöldtakarmány-keverékek fejlıdési üteme közel azonos volt, az egy
idıpontban vetett keverékek gyakorlatilag egyszerre váltak kaszaéretté.
Ezért a vetésidı függvényében jól ütemezhetı a betakarítás ideje.

Tavaszi vetéső zöldtakarmány-keverékek
•

Az idıjárás alakulása (évjárathatás) a tavaszi keverék esetében a gabona
és a pillangós komponens egymáshoz viszonyított fejlettségi állapotát
jelentısen

nem

befolyásolta.

Keverékben

termesztve

a

borsó

virágzásának kezdete mindhárom év során 6-10 nappal korábban
következett be, mint a gabonapartnereké.
•

Késıtavaszi (április vége) vetés esetén megfigyelhetı az árpás borsó
keverékben a borsó fokozott térnyerése, amit a keverékek szárazanyag-,
és nyersfehérje-tartalmának alakulása is igazolt. Ebbıl következik, hogy
az idıjárási körülményeken kívül a vetés ideje is befolyásolja a
keveréken belül az egyes komponensek arányát, melyet figyelembe kell
vennünk a komponensek csíraszámának és összetevıi csíraarányának
meghatározása során.

•

A zöldtakarmány-keverékek egyes komponenseinek szárazságtőrı
képessége, valamint a vízért folytatott versengés jelentısen befolyásolja
a termésmennyiséget, és a táplálóanyag-tartalom alakulását. Saját
kísérleteinkben a keverékek

mindkét komponense a szárazság

következtében termésdepresszióval reagált, amely terméscsökkenés
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fokozottabban jelentkezett a dolgozatban nem közölt, megnövelt
csíraszámú vetések esetében. Szélsıséges idıjárási körülmények között
javasoljuk a kevesebb hektáronkénti csíraszámmal vetett keverékek
alkalmazását,

így

növelhetı

a

termésbiztonság,

valamint

kihasználhatóvá válik az egyes komponensek termésmennyiségre ható
kompenzáló képessége. Saját kísérleteinkben azt tapasztaltuk, hogy a
keverékek alacsonyabb csíraszámmal vetve is ki tudták használni a
rendelkezésre álló tenyészterületet, amit a 2002. és a 2004. évi
szántóföldi kisparcellás kísérleteink terméseredményei is igazoltak.
•

A keverékeket

vizsgálva megállapítható

volt,

hogy az

egyes

komponensek együttes termesztésével komparatív elınyhöz jut mind a
gabona, mind a pillangós partner a tisztavetésekhez képest. Az árpás
borsó és zabos borsó keverékek egy hektárra vetítve közel azonos, vagy
több nyersfehérjében kifejezett termésmennyiséget képesek elıállítani,
mint a két komponens tisztavetésben. Ennek oka – egyet értve KURNIK
(1966) LÁNG (1966) és HEROLD (1977) állításával – megítélésem szerint
az, hogy a keverékekkel kedvezıen hasznosítható a talaj víz-, és
tápanyag-készlete,

jobban

kihasználható

a

rendelkezésre

álló

tenyészterület, és társításukban kompetitív gátlás nem, vagy csak
rendkívül szélsıséges körülmények között jelentkezhet.
•

A szakirodalomban közölt zabos bükköny keverék termıképessége és
szárazanyagra vonatkoztatott nyersfehérje-tartalma elmarad, a saját
vizsgálataink során az árpás borsó és a zabos borsó esetében kapott
eredményektıl, ami azt mutatja, hogy a három év során a borsó
megbízható partnere volt mind az árpának mind a zabnak, még
szélsıséges idıjárási viszonyok között is, növelve a keveréktermesztés
sikerességét és a termésbiztonságát. A tavaszi vetéső árpás és zabos
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keverékekbe pillangós partnerként a borsó vegetatív típusú fajtái
javasolhatók a „klasszikusnak” számító tavaszi bükköny alkalmazásával
szemben, különös tekintettel a nyersfehérje-tartalom alakulására.

İszi vetéső zöldtakarmány-keverékek
•

Az általam vizsgált rozsos, ıszi árpás és tritikálés keverékek
hektáronkénti nyersfehérje produktuma szignifikánsan meghaladta
komponenseik tisztavetésének terméseredményét, ami egyértelmően
jelzi a társítások komparatív elınyét a tisztavetésekkel szemben.

•

A tisztavetésekhez képest az ıszi keverékek nagyobb nyersfehérjetermésmennyisége

a

gabona

partner

támasztó

funkciójával

is

magyarázható, mely a pannon bükköny növekedése szempontjából
kedvezı.

Saját

kísérleteinkben

ugyanis

azt

tapasztaltuk,

hogy

támasztónövény hiányában a pannon bükköny elfekvı szárán a talaj
közelében uralkodó párás mikroklíma következtében a levelek elhalnak,
a szár felkopaszodik, ami nem következik be a támasztónövénnyel
történı termesztés esetében.
•

A két ıszi takarmánykeverék, az ıszi árpás pannon bükköny és a
tritikálés pannon bükköny táplálóértékének állatetetési kísérletekkel
történt

vizsgálata

alapján

megállapítható,

hogy

etetésük

során

táplálóanyag tartalmuk – különös tekintettel a nyersfehérje-tartalomra –
kedvezıbben hasznosul, mint a szakirodalomban található keverékzöldtakarmányokra vonatkozó közlésekben. Etetésük során a kérıdzık
kedvezı energia-fehérje aránnyal rendelkezı, jó étrendi hatású
takarmányhoz jutnak.
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•

A két általam vizsgált keverék táplálóanyag-tartalmának emészthetısége
a viszonylag magasabb nyersrost-tartalom ellenére jobb, nettóenergiatartalmuk pedig több volt, mint a szakirodalomban közölt hasonló vagy
alacsonyabb nyersrost-tartalmú zöldtakarmányoké, ami számos szerzı
állításával ellentmondásban áll.

5.2. Javaslatok
•

A kísérletek eredményeinek ismeretében a zabos borsó mellett az árpás
borsó termesztése is mindenképpen perspektivikus. Alkalmazásával
bıvíthetı a tavasz folyamán rendelkezésre álló keverékek választéka,
melyek szakaszos vetésével etetésük ideje akár július második dekádjáig
is meghosszabbítható.

•

Saját kísérleteink eredményei alapján az ıszi zöldtakarmány-keverékek
sora bıvíthetı – a mindössze a TKI néhány kutatási jelentésében
említett – fajjal illetve keveréktípussal, a tritikálés pannon bükkönnyel.
Megítélésem szerint termesztésével az ıszi keverékek etetési ideje –
szakaszos vetés alkalmazása mellett – akár június elsı dekádjáig
kinyújtható.

•

Az ıszi árpás pannon bükköny és a tritikálés pannon bükköny
táplálóértéke jelentıs mértékben eltér a szakirodalomban található más
zöldtakarmányokétól,

ezért

szükségesnek

látom

minél

több

zöldtakarmány esetében az emésztési együtthatóik, és ennek alapján
nettóenergia-, valamint metabolizálható fehérje-tartalmaik (MFE, MFN)
meghatározását.
•

Megítélésem szerint a jövıben nagyobb hangsúlyt kell fektetni további
alternatív keverékek zöldtakarmányként történı termesztésére, mint
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például a tavaszi tritikálé borsós társítására, biztosítva ezzel a nyári
idıszak folyamatos tömegtakarmány ellátását.
•

Az általunk vizsgált zöldtakarmány-keverékek termésmennyiségének és
táplálóanyag-tartalmának

adatai

alapján

etetésük

nemcsak

a

kettıshasznosítású tejelı állományok esetében képzelhetı el. Ahol a
természetszerő (legeltetésre alapozott) tenyészüszı-neveléshez nem áll
rendelkezésre elegendı gyepterület, és csak „egészségügyi legelıt”
tudunk biztosítani, ott mindenképpen felmerül a lehetısége a szántóföldi
zöldtakarmány-keverékek alkalmazásának. Az intenzív tejtermelı
állományok szárazon álló egyedei hasonlóan a tenyészüszıkhöz, szintén
etethetıek

zöldtakarmány-keverékekkel.

A

keveréktakarmányokat

frissen etetve megtakarítható a tartósítási és tárolási költség.
Amennyiben nem tudjuk a rendelkezésre álló teljes mennyiséget
feletetni, a feleslegben jelentkezı zöldtakarmányokból megfelelı idıben
történı betakarítás esetén jó minıségő széna, vagy erjesztéssel tartósított
takarmány készíthetı.
•

Kis és közepes gazdaságokban a frissen fel nem használt keveréktakarmányok tárolásának nehézségei kiküszöbölhetık szenázsbála
készítı

gépek

nagymértékben

alkalmazásával.
elterjedt

Ezen

számos

berendezések

használata

nyugat-európai

ország

kisgazdaságaiban.
•

A jelenlegi ismeretek alapján, korrekt takarmányadag számításokat csak
a

zöldtakarmány-keverékek

táplálóértékének

ismeretében

emésztési
végezhetünk.

együtthatóinak
Csak

ennek

és

alapján

lehetséges a termelés-élettani és gazdaságossági szempontok alapján egy
új „modern zöld futószalag” összeállítása, és összehasonlítása a
monodietikus takarmányozási rendszerrel.
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•

Saját kísérleteim alapján javaslatot tettem az általam vizsgált keverékek
beillesztésére az Iregszemcsei Takarmánytermesztési Kutatóintézet által
kidolgozott klasszikusnak számító „zöld futószalag” modellbe (3. ábra).
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IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
rozsos pannon bükköny
ıszi árpás pannon bükköny
ıszi árpás pannon bükköny
tritikálés pannon bükköny
tritikálés pannon bükköny
ıszi búzás pannon bükköny
zabos borsó
zabos borsó
árpás borsó
árpás borsó
borsós napraforgó
szójás napraforgó
szójás kukorica
szójás kukorica
tenyészidı
zöldtakarmányozás

3. ábra: A Dél-Dunántúli régió egy lehetséges „zöld futószalag” modellje
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
•

Szántóföldi kisparcellás kísérletek segítségével az alkalmazott vetéskori
csíraszámok 2:1 aránya mellett meghatároztam az eddig még nem
vizsgált, virágzás kezdetén betakarított Annabell-Rubin fajtaösszetételő
árpás

borsó

zöldhozamát,

zöldtakarmány-keverék
szárazanyagban

és

területegységre
nyersfehérjében

vetített
kifejezett

termésmennyiségét, valamint szárazanyag-, és táplálóanyag-tartalmát.
•

Szántóföldi kisparcellás kísérletekben meghatároztam az eddig még nem
vizsgált,

virágzás

kezdetén

betakarított

Bakonyalja-Rubin

fajtaösszetételő zabos borsó zöldtakarmány-keverék területegységre
vetített

zöld-,

szárazanyag-,

és

nyersfehérjében

kifejezett

termésmennyiségét, valamint szárazanyag-, és táplálóanyag-tartalmát
adott csíraszám és csíraarány (2:1) mellett.
•

Állatetetési kísérletekkel Magyarországon elıször meghatároztam a
virágzásban betakarított Filius-Beta fajtaösszetételő tritikálés pannon
bükköny

táplálóanyag-tartalmának

emészthetıségét,

nettóenergia-,

valamint energiafüggı és nitrogénfüggı metabolizálható fehérjetartalmát.
•

Állatetetési kísérletekkel meghatároztam az eddig még nem vizsgált
virágzás kezdetén betakarított Viktor-Beta fajtaösszetételő ıszi árpás
pannon bükköny nyers táplálóanyag-tartalmának emészthetıségét,
nettóenergia-, valamint energiafüggı, és nitrogénfüggı metabolizálható
fehérje-tartalmát.
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•

Az általam vizsgált zöldtakarmány-keverékek közül a Viktor-Beta
fajtaösszetételő

ıszi

árpás

pannon

bükköny

és

a

Filius-Beta

fajtaösszetételő tritikálés pannon bükköny táplálóanyag-tartalmának
emészthetısége 28 % nyersrost-tartalom felett (30,4 % illetve 34,7 %)
nem mutatott jelentıs csökkenést, szemben a szakirodalmakban eddig
közzétett megállapításokkal.
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7. ÖSSZEFOGLALÁS
A kérıdzık tömegtakarmány ellátásában mindig is meghatározó
szerepet játszottak a gyepterületek (VINCEFFY-BARCSÁK, 1993). Az elmúlt
két

évszázad

során

azonban

a

legeltetéssel

hasznosítható

terület

folyamatosan csökkent. Az állatállomány növekvı igényei és a gyepek
minıségének romlása következtében a szálastakarmány szükséglet egyre
növekvı

hányadát

szántóföldön

termesztett

tömegtakarmányokkal,

elsısorban különbözı zöldtakarmányokkal pótolták (CSERHÁTI, 1901;
GAÁL, 1971a). A természetszerő, ásványi anyagokban és vitaminokban
gazdag, kedvezı energia-fehérje arányú, jó étrendi hatással rendelkezı
zöldtakarmány-keverékek egészen az 1970-es évekig meghatározó szerepet
töltöttek be a szarvasmarha állomány szálas-, és tömegtakarmány
ellátásában.

Számos

gazdaság

alkalmazta

a

„zöld

futószalag”

takarmányozási módszert, melynek egyik legelterjedtebb formája az
„iregszemcsei takarmánytermesztési rendszer” volt (KURNIK, 1966). A
koncentrált, nagy létszámú állattartó telepek kialakulásával, valamint az
állati termékek iránti igény növekedésével azonban, a monodietikus
takarmányozás és az abraktakarmányok fokozottabb mértékő felhasználása
vált jellemzıvé. Ezzel párhuzamosan a zöldtakarmánytermı terület is
jelentısen lecsökkent, valamint a növénytermesztési rendszerek hazai
elterjedése sem kedvezett a szántóföldi szálas-, és tömegtakarmánytermesztésnek, melynek színvonala az 1970-es évekıl az 1990-es évekig
gyakorlatilag nem változott.
Az elmúlt 15 év során hazánk szarvasmarha állománya jelentısen
lecsökkent, melynek következtében a lehetséges állattartó kapacitásunknak
csak mintegy a harmadát használjuk ki (KSH, 1990, 2000, 2005). Ez a tény,
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valamint a kis- és középbirtokosok félintenzív vagy extenzív gazdálkodása
felhívják a figyelmet arra, hogy hazánkban kihasználatlan lehetıségként
jelentkezik a tömegtakarmányt fogyasztó állatok létszámának növelése, ami
egyben a szálastakarmány-növények szélesebb körő termesztését is igényli.
Így, a mai napig szinte egyeduralkodó monodietikus, zömében silókukoricaszilázsra alapozott takarmányozási módszerrel szemben újból felmerül
annak a lehetısége, hogy alternatív takarmányozási megoldásként a
vegetációs periódus folyamán mennyiségben és minıségben hasonló
zöldtakarmányok

keverékeit

etessük.

A

kisebb

tehenészetekben

a

monodietikus takarmányozást felválthatja egyrészt az évszakhoz igazodó
takarmányozás, másrészt a kombinált takarmányozás rendszere. A
zöldtakarmány-keverékek jelentıségének növekedésére ott is számíthatunk,
ahol nincs elegendı összefüggı gyepterület, vagy annak minısége az
ökológiai adottságok és az elhanyagoltság következtében nem kielégítı.
A zöldetetés hatékonyabb megvalósítása érdekében a disszertáció
alapjául szolgáló vizsgálatokban célul tőztem ki a zöldtakarmány-keverékek
termıképességének és táplálóanyag-tartalmának újbóli vizsgálatát, valamint
kutatásaim kiterjedtek a keverékek táplálóértékének meghatározására is. A
kísérleteim során arra a kérdésre kívántam választ kapni, hogy a
hagyományos „zöld futószalagban” szereplı növényeken kívül milyen új
növényfajok, fajták illetve keverékek illeszthetık be a tömegtakarmánytermesztés folyamatába.
A szántóföldi kisparcellás faj-, fajta-, és keverék-összehasonlító
kísérleteket a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karának Tan- és Kísérleti
Üzemében állítottuk be 2002-2004 között. A kísérletek során vizsgált
keverékeket a napjainkban köztermesztésben lévı fajtákból képeztük. A
vegetációs periódus folyamán mértük a hımérséklet és csapadék alakulását,
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valamint rögzítettem a növények fejlettségi állapotát és a fenológiai
stádium-váltások idıpontját. Mértük a négy ismétlésben véletlen blokk
elrendezésben

elhelyezett

parcellák

zöldtermését,

ezt

követıen

kiszámítottuk az egy hektárra vetített zöldtermés-mennyiségét. Minden
kísérletbe

vont

zöldtakarmány

esetében

meghatároztuk

a

nyers

táplálóanyag-tartalmat, majd kiszámításra került a szárazanyagban és a
nyersfehérjében kifejezett termés mennyisége. Két ıszi vetéső keverékkel az
Állattenyésztési Kutató Intézet anyagcsere istállójában etetési kísérleteket
állítottunk be. A kihasználási vizsgálatokat ürükkel, juh anyagforgalmi
ketrecben végeztünk. Meghatároztuk az egyes táplálóanyagok emésztési
együtthatóit, valamint

a keverékek nettóenergia, nitrogénfüggı

és

energiafüggı metabolizálható fehérje tartalmát.
A három kísérleti év idıjárása nagy változékonyságot mutatott,
melyre az egyes keveréktípusok eltérı mennyiségi és minıségi válaszokat
adtak. Az évjárathatás következtében keverékek termésmennységében
jelentıs ingadozást tapasztaltunk.
A tavaszi keverékek zöldtermés-mennyisége aszályos körülmények
között mindössze 11-12 t/ha volt, csapadékos években azonban meghaladta
a 30 t/ha-t. Három kísérleti év átlagában a zabos borsó a borsóhoz képest, az
árpás borsó pedig az árpához képest egy hektárra vetítve több zöldtermést
adott. A keverékek

azonban szignifikánsan

sem egymástól, sem

komponenseik tisztavetésétıl nem különböztek. A zabos borsó és az árpás
borsó keverék egy hektárra vetítve közel azonos nyersfehérje-termés adtak,
melyet a tisztavetéső borsó mindössze 30-65 kg/ha-al múlt felül. Az árpa és
a zab tisztavetések nyersfehérje-termése viszont kevesebb volt, mint a
keverékeké, a különbség az árpás borsó és a tisztavetéső árpa között már
szakmai szempontból is jelentıs 121 kg/ha volt, mely azonban az évjáratok
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közötti jelentıs eltérések következtében statisztikailag nem volt igazolható.
Megállapítható tehát, hogy a három év során a borsó megbízható partnere
volt – szélsıséges idıjárási viszonyok között is – mind az árpának, mind a
zabnak, biztosítva ezzel a keveréktermesztés sikerességét. A kísérletek
eredményeinek ismeretében a zabos borsó mellett az árpás borsó
termesztése is mindenképpen perspektivikus. Alkalmazásával bıvíthetı a
tavasz folyamán rendelkezésre álló keverékek választéka, melyek szakaszos
vetésével

etetésük

ideje

akár

július

második

dekádjáig

is

meghosszabbítható.
Az ıszi társítások a szárazságot a hosszabb és kedvezıbb
tenyészidıszak következében kevésbé sínylették meg. A zöldtermés
mennyisége közel 30 t/ha volt, ezzel szemben csapadékos idıjárási
körülmények között meghaladta a 40 t/ha-t is. Az általam vizsgált rozs, ıszi
árpa és tritikálé bükkönyös keverékinek hektáronkénti nyersfehérje-termése
felülmúlta

komponenseik

tisztavetésének

terméseredményét,

ami

egyértelmően jelzi a társítások elınyét a tisztavetésekkel szemben. Az ıszi
zöldtakarmány-keverékek sora megítélésem szerint bıvíthetı egy új fajjal
illetve keveréktípussal, a tritikálés pannon bükkönnyel. Termesztésével az
ıszi keverékek etetési ideje – szakaszos vetés alkalmazása mellett – akár
június elsı dekádjáig kinyújtható.
A két ıszi vetéső zöldtakarmány-keverékkel folytatott kihasználási
vizsgálatok során azt tapasztaltuk, hogy a tritikálés pannon bükköny
egységnyi szárazanyagra vonatkoztatva nagyobb nettóenergia-tartalommal
rendelkezett, mint más ıszi zöldtakarmány-keverékek. Az ıszi árpás pannon
bükköny nettóenergia-tartalmát, pedig csak az alacsony szárazanyagtartalmú, „friss” és a virágzás kezdetén kaszált repce szakirodalomban
közölt értékei haladták meg. Más ıszi keverék szálastakarmányok
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nettóenergia-tartalma kevesebb, a silókukorica-szilázsoké pedig közel
azonos volt az általunk vizsgált ıszi árpás pannon bükkönyével. Az MFE és
MFN érték tekintetében az ıszi árpás és a tritikálés pannon bükköny
keverékek kedvezı, nullához közeli (+2 g/kg; -4 g/kg) fehérjemérleggel
rendelkeztek. Megállapítható, hogy etetésük során táplálóanyag tartalmuk –
különös tekintettel a nyersfehérje-tartalomra – kedvezıbben hasznosul, mint
a szakirodalomban található keverék-zöldtakarmányoké.
A

zöldtakarmány-keverékek

jövıbeni

alkalmazása

nemcsak

a

kettıshasznosítású tejelı állományok esetében képzelhetı el. Ahol a
természetszerő tenyészüszı-neveléshez nem áll rendelkezésre elegendı
gyepterület, és csak „egészségügyi legelıt” tudunk biztosítani, ott
mindenképpen felmerül a lehetısége a szántóföldi zöldtakarmány-keverékek
alkalmazásának. Az intenzív tejtermelı állományok szárazon álló egyedei
hasonlóan

a

tenyészüszıkhöz,

szintén

etethetık

zöldtakarmány-

keverékekkel, a feleslegben jelentkezı zöldtakarmányokból pedig megfelelı
idıben történı betakarítás esetén jó minıségő széna, vagy erjesztéssel
tartósított takarmány készíthetı.
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Summary
Grasslands had a great role in the nutrition for ruminants (VINCEFFYBARCSÁK, 1993). The area which has been used for grazing continuously
decreased in the last two centuries. The increasing demand of ruminants and
the downward quality and quantity of grasslands caused that people
produced more and more roughage in the fields (CSERHÁTI, 1901; GAÁL,
1971a). Untill the 1970’s the green fodder mixtures which were natural and
abound in mineral matter, vitamins, and good energy-protein relation had
been important for ruminant nutrition. Many farms used the “green chain”,
especially the well-known “Iregszemcsei Plant Cultivation System”
(KURNIK, 1966). Concentrated and specialized cattle farms were established
using monodietical nutrition because the demand for animal production
expanded. By this time the areas of green fodder cultivation dramatically
decreased and extend of other plant cultivation systems in Hungary were
against the green fodder production. Its remained the same level from the
1970’s till the 1990’s.
In the last 15 years the amount of cattle in Hungary has heavily
declined, so now we use only the 1/3 of our ability for stocking capacity
(KSH, 1990, 2005). Accordingly this and the extensive and semi-intensive
farming we are able to improve our livestock. Of course this means that we
must expand the production of green fodder mixtures. In Hungary we have
got a chance to use the green fodder feeding system in the similar quality
and quantity in the vegetative period instead of monodietical feeding of
maize for silage for Simmental from spring till autumn. In the smaller farms
the monodietical nutrition can be changed by the season dependent
nutrition, and the system of combined nutrition (maize silage and green
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fodder). We expect to improve the importance of the green fodder mixtures
even where there aren’t enough grasslands or the quality of it isn’t adequate.
My aims were to reanalyse the nutrient content and the capacity of
the yield of green fodder mixtures to develop the green fodder nutrition. I
also examined the nourishing value of the mixtures I planted. I would like to
know the answer to the question: Which new species could be fit in the field
forage growing instead of the classical plants of the “green chain”?
I did my research between 2002-2004 in the experimental area of the
University of Kaposvár, Faculty of Animal Science. We composed the
examined varieties from the plants, we use generally in field forage
growing. During the vegetation period we measured the temperature and the
rain fall, and I wrote down the vegetation stadium and the date of its change.
We also measured the green yield of the small plots carried out in four
repetitions in randomized complete block design, afterwards we calculated
the green yield of one hectare. We determined the nourishing value, and
than we computed the dry matter yield, and the crude protein yield. We
carried out feeding experiment with wethers in separate cages. We
determined the digestibility, the metabolisable protein depending on energy
and nitrogen, and the net energy content. The last three years weather was
very changeable, and it caused different results in the mixtures. The yield of
the green fodder mixtures was very different depending on the years. The
mixtures planted in spring could give only 11-12 t/hectare green yields in
arid year, but in a humid one we could measure about 30 t/hectare. In the
mean of the three experimental year the oat mixed with pea gave more green
yield than the pea, and the spring barley mixed with pea gave more than the
pea per hectare. The mixtures do not show significant difference from each
others, and from the components either. The crude protein yields of the oat
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mixed with pea and the spring barley mixed with pea were almost the same.
Only the pea could give better yield with 30-65 kg/hectare. The crude
protein yield of the spring barley and the oat were less than the mixtures.
The difference between the spring barley mixed with pea and the spring
barley was 121 kg/hectare which is notable, but it wasn’t significant because
of the high difference of the weather of the three years. The pea was a
reliable partner of both the spring barley and the oat, even in extreme
weather conditions, and could insure the success of the field mixtures
growing. The cultivation of the oat and pea mixture and the spring barley
and pea mixture could be advisable as we see the result of the experiments.
By the use of these mixtures we can expand the collection of the spring
mixtures. By periodical cultivation of these we can feed our ruminants till
the second decade of July.
The autumn mixtures are more resistant against the dryness during
the longer and more subservient vegetation period. The measure of the green
yield is about 30 t/hectare in a dry year and could reach more than 40
t/hectare in a humid one. The crude protein yield of the rye, the winter
barley, the triticale and the triticale mixed with wetch I examined, were
more than the components alone. It shows the advantages of the mixtures
against the components. The list of the autumn mixtures could be expanded
by a new species and a new mixture, the triticale mixed with pannon wetch.
The feeding period of the autumn mixtures could be expanded till the first
decade of June by periodical cultivation. We experienced at the feeding
experiment that the triticale and pannon wetch mixture has higher net
energy contents than other autumn green fodder mixtures. Only the fresh
and the early bloom rape net energy was written higher in the literature than
the winter barley and pannon wetch mixture, I examined. Other autumn
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mixture roughage net energy contents were less than the winter barley with
pannon wetch and the maize silage was almost the same. The metabolizable
protein dependent on nitrogen (MFN) and energy (MFE) value of the winter
barley and the triticale mixed with pannon wetch are prosperous. They have
a protein balance about zero (+2 g/kg, -4 g/kg). We can determine that the
nutrient contents – especially the crude protein contents – are utilizable
more effectively than the green fodder mixtures, written in the literatures.
The use of the green fodder mixtures in the future can not be
recommendable for only the Simmental. If we do not have enough grassland
for the heifer-growing we can feed them with green fodder mixtures.
With the result of the digestibility experiments we can say that the
dry cows of the dairy herd can be fed with the cheaper green fodder
mixtures instead of the silage. From the overplus of them we can make a
good quality hay or silage conserved by fermentation if we harvest it in
time.
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13. MELLÉKLET
1. melléklet: İszi vetések fenológiai megfigyelései 2002-2003.
Kelés napja
Megnevezés

Kezdeti fejlıdés
erıssége

Virágzás kezdete

hónap, nap
1-9-ig
hónap, nap
1.komp. 2.komp. 1.komp. 2.komp. 1.komp. 2.komp.

vetés ideje: 2002. szeptember 13. betakarítás ideje: 2003 május 8.
rozsos pannon
bükköny
szept.21. szept.22.
8
8
máj.06.
Matador-Beta
rozsos pannon
bükköny
szept.21. szept.22.
8
8
máj.05.
Protector-Beta
ıszi árpás
pannon
szept.23. szept.23.
7
7
máj.08.
bükköny;
Nelly-Beta
ıszi árpás
pannon
szept.23. szept.22.
7
7
máj.08.
bükköny;
Viktor-Beta
tritikálés
pannon
7
7
máj.07.
szept.21. szept.23.
bükköny
Filius-Beta
rozs;
szept.20.
8
máj.05.
Protector
rozs;
szept.21.
8
máj.07.
Matador
ıszi árpa;
szept.21.
7
máj.08.
Nelly
ıszi árpa;
szept.22.
7
máj.08.
Viktor
tritikálé;
szept.22.
7
máj.08.
Filius
pannon
bükköny;
szept.24.
3
máj.06.
Beta
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Állóképesség
1-9-ig

máj.07.

8

máj.06.

8

máj.07.

4

máj.07.

4

máj.06.

8

-

8

-

8

-

-

-

-

-

7

-

4

2. melléklet: İszi vetések zöld-, és szárazanyagban kifejezett termésmennyisége 2002-2003.
35
Zöldtermés t/ha

30,2

Szárazanyag-termés t/ha

30

28,0

27,0

26,9

26,6

25,8
25

21,6
20,5
20

17,5

17,2

t/ha

16,0
15

10

a

5,5

b

6,8

5

0

a

b

c

c

ab 5,4

3,9

3,8

c

c

rozsos pannon rozsos pannon
ıszi árpás
bükköny
bükköny
pannon
MatadorProtectorbükköny NellyBeta
Beta
Beta

ıszi árpás
pannon
bükköny
Viktor-Beta

a
tritikale pannon
bükköny
Filius-Beta

a

5,8

a
rozs
Matadtor

Zöldtermés Sz.D.5%: 2,58 t/ha; Szárazanyag-termés Sz.D.5%: 0,53 t/ha
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a

6,8

b
rozs
Protector

d

d

a

3,4

3,7

cd

c

ıszi árpa
Nelly

ıszi árpa
Viktor

6,5

d
3,0

b
tritikale
Filius

d
pannon
bükköny
Beta

3. melléklet: İszi vetések táplálóanyag-tartalma 2002-2003.

Megnevezés

NitrogénNyers- Nyers- Nyers- Nyers- mentes
Szárazanyag
fehérje zsír
rost hamu kivonható
anyag
g/kg
takarmány

rozsos szöszös bükköny;
Matador-Beta
rozsos szöszös bükköny;
Protector-Beta
ıszi árpás pannon
bükköny; Nelly-Beta
ıszi árpás pannon
bükköny; Viktor Beta
tritikálés pannon bükköny;
Filius-Beta

Sza. g/kg szárazanyag

204

168

32,6

272

92

435

224

131

29,9

297

81

461

179

212

27,9

255

96

409

187

206

26,7

269

99

398

192

195

31,2

247

88

439

rozs; Matador

226

130

31

293

75

471

rozs; Protector

252

106

21,2

328

68

477

ıszi árpa; Nelly

196

133

25

277

86

479

ıszi árpa; Viktor

212

128

28,7

288

81

474

tritikálé; Filius

244

115

22,6

241

99

522

pannon bükköny; Beta

188

235

30,3

250

91

394
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4. melléklet: İszi vetések nyersfehérjében kifejezett termésmennyisége 2002-2003.
1200

1050
1000

926
885
820

800

789

758

743

719

708

kg/ha
600

449

476

400

200

a

ab

bc

ce

d

ce

e

f

f

ce

e

tritikale
Filius

pannon bükköny
Beta

0
rozsos pannon
bükköny
MatadorBeta

rozsos pannon
bükköny
ProtectorBeta

ıszi árpás
ıszi árpás
tritikale
pannon bükköny pannon bükköny pannon bükköny
Nelly-Beta
Viktor-Beta
Filius-Beta

Sz.D.5%: 81 kg/ha
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rozs
Matadtor

rozs
Protector

ıszi árpa
Nelly

ıszi árpa
Viktor

