
Korszerű legelőgazdaságokat Szolnok megye
ősgyep-területeire!

_yntézetünk* üzemgazdasági csoportja az 1958 év tavaszától Szolnok megye mező-
gazdasági termelési helyzetének és fejlesztése lehetőségeinek vizsgálatával fog-

lalkozik. A községi részletességgel begyűjtött adottságbeli és a mezőgazdasági terme-
lésié vonatkozó adatok feldolgozása, elemzése igen sok értékes támpontot nyújt, mind
a termelés jelenlegi helyzetének megítéléséhez, mind a fejlesztés racionális, az adott-
ságok gazdaságos kihasználását biztosító módozatainak kimunkálásához.

E vizsgálatok során a számok bizonyító erejével nyert igazolást, hogy Szolnok
megye mezőgazdasági termelésének eredménye szempontjából a takarmánygazdálkodás
területe igen nagy jelentőségű. Az eddigiekben a meglévő hiányosságok jelentősen
gátolták a kevezőbb eredmény elérését, a jövő szempontjából pedig - éppen a ked-
vező öntözési lehetőségek alapján - a nagyobb eredményű fejlesztés alapvető eszköze
a takarmánygazdálkodás, ezen belul a takarmánytermesztés korszerű gyakorlata.

A megye területén a fővetésű takarmánytermő területek a természetes takarmány-
termő területekkel együtt a mezőgazdaságilag művelt területnek több mint 50%-át
alkotják. Ennek ellenére sem kielégítő a viszonylag kis állatállomány tápanyagellátása,
sem keményítő értékben - 70-90" y -, sem fehérjében - 55-70% -. Az általában 3-4
kh/szá.** sok esetben pedig 4-5 kh/szá. főtakarmányhozó terület igen nagy terület-
igénybevételt jelent. Ilyen nagy terület igénybevétele mellett 1-1 szá. még akkor sem
ienne képes az árunövénytermő területek termelési értékét biztosítani, ha a takar-
mánytermő területek a jó közepes állati termeléshez szükséges tápanyagot hiánytalanul
ts a kívánt helyes táparányban megadnák, hanem még a kedvezőtlen tennésbiztonság
mellett fokozottabb jelentőségű tartalék takarmánykészletet is biztosítanák.

A vizsgálatok azt is megmutatták, hogy a meglévő termelésszerkezet mellett a
tápanyagok nagyobb hányada termés-takarmányokban áll rendelkezésre mind a fehér-
jét, mind a k. é.*** illetően és kedvezőtlenül tág a saját termelésű takarmányok táp-
aránya. ^^J;

Az állatállomány mintegy 70%-a terimés takarmányt fogyasztó kérődző és ló.
A fentiek, a természetes takarmánytermő teriiletek nagy aránya és az alig 4-5 q

s^énaértéket jelentő zöld fűhozama arra késztettek, hogy keressük a szikes talajú
ösgyepek eredményes hozamnövelési módozatait és mint egyelőre területileg, de amint
látni fogjuk, hozami lehetőségeiket illetően is, nagy jelentőségű tartaléknak tekintsük
és mozgósítsuk.

A Karcagi Nagykunsági Mezőgazdasági Kísérleti Intézet.
Számosállat.
Keményítő érték.
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Az adottságok, a gyepterületek hozamának alakulására befolyást gyakorló ténye-
zők számbavétele és elemzése után olyan tragyazási, öntözési és hasznosítási rendszert
aiJitottunk kísérletbe, amelynek eddigi eredményei biztatóak célunk elérése szem-
pontjából.

(-d kísérletekben nyert 177-248 q/kh zöld fúhozam igazolja az elméleti feltevé-
seinket, miszetint a pillangósok mellett a természetes takarmánytermő terü-

letek a legjelentősebbek mind a saját fehérjealap megteremtésében, mind a termelési
érték átlagának emelésében.

200 q zöldfű, 2,5% fehérje és i2°/o k. é. tartalom mellett, 5 q em.* nyers fehér-
jet és 24 q k. é.-t szolgáltat, ami egy szm.** számosállat egész évi szükségletének biz-
tosítása mellett - 22 q k. é. és 3,3 q em. nyers feh. - még 2 q k. é. és 1,7 q fehérje-
többletet szolgáltat. E fehérjetöbblet igen fontos a tág táparányú takarmányok, főként
pcuig a takarmányozásra használt melléktermékek k. é.-nek hasznosítása szempont-
jából. A szikes ősgyepek eredeti állapotukban 4 kh-on tartottak el 1 kérődző számos-
állatot, a fenti eredmények mellett pedig 1 kh 2 szá. eltartását biztosítja legelőidény-
ben. Az öntözhető legeloterületek állateltartóképessége tehát ilyen termés esetén nyolc-
szorosán emelhető.

Ha számításba vesszük, hogy az így megemelhető szm. létszám tejtermelésének
melléktermékei elősegítik a koncentrált takarmányokat fogyasztó sertés- és baromfi-
tartási ágak saját takarmány, sőt fehérje alapon történő nagyobb arányú kiterjesztését,
látni fogjuk, hogy a természetes takarmánytermő területek hozamának növelése, éppen
kedvezően szűk táparánya miatt, igen kedvezően hat az állatállomány összetételének
es termelése gazdaságosságának alakulására is.

A kísérleti eredmények, amelyek a fenti következtetések levonását megalapozottá
teszik, a következők:

E kisparcellás, 4 ismétléses kísérlet az 1960. évben kimunkált 4 éves trágyázási
és ápolási rendszer létjogosultságát és eredményét volt hívatva igazolni, sajnos azonban
a tavaszi beállítás miatt az első évben nem adta a várt eredményt. A rendszer ugyanis
a kezelések beindítását kora őszre írja elő, hogy a ráfordítások megtérülése gyorsab-
ban következzék be, teljesebben alkalmazkodjunk a gyepnövények igényeihez.

,JÍ kísérlet helye Karcag D. a Kísérleti Gazdaság vörösnadrágcsenkesz jellegű,
cigánybúzával erősen fertőzött, szikes talajú legelője a 4. számú főközleke-

dési útvonal, Karcag melletti új szakasza mentén, a 161. kilométerkőnél. E legelő
mintegy 60%-os borítottságú, eredeti állapotában 12-30 q/kh évi átlagos zöld hozamú,
mésztelen, savanyú, szikes talajú terület, 5,8-6,2 Ph értékhatárok között. Az akku-
mulációs réteg, mint talajhiba, vastagsága a felszíntől mintegy 75-80 cm-re terjed.

A kezelések meghatározásánál az volt a célunk, hogy javítsuk a vízhasznosulás
arányát, ami szikes ősgyepeken igen kedvezőtlen - a természetes csapadék 30-40%-n
hasznosul csupán a szikes gyepen -. A gyepállomány kicserélését, átformálását célzó
törekvéseinket elősegítő trágyázást biztosítsunk és a felszínre juttatott javító- és szerves-
anyaggal elősegítsük a generatív úton történő felújítást is. Elő kívántuk segíteni ezen-
kívül a talajélet jelentős fokozódását e kötött, levegőtlen talajok vízkapacitásának,
pórustérfogatának emelésével.

A kezelések a következők:
1. kezeletlen, ellenőrző parcella;
2. törektakarás;
3. csak öntözés;
4. törektakarás + öntözés;
5. komplex kezelés.

• Emészthető (nyers fehérje).
•• Szarvasmarha.
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Keze-
lések
száma

1.

2.

3.
4.

5.

Főtermés
1961
q/kh

23,90
47,—
24,60
53,10
80,85

1962
q/kh

18,—
63,13
62,75
79,25

117,35

I.
1961
q/kh

4,35
5,50
5,60

10,85
19,50

sarjú
1962
q/kh

12,75
38,38
29,87
30,25
65,—

II .
1961
q/kh

2,60
4,10
8,75

12,25
13,—

sarjú
1962
q/kh

10,13:
20,87
14,12
18,75
23,87

III.
1961
q/kh

—

—

—

16,10

sarjú
1962
q/kh

8,75
17,88
11.94
16,75
25,18

IV.

1961
q/kh

—

—

—

—

—

sarjú
1962
q/kh

8,—
12,60
9,6

13,40
17,30

1. sz. táblázat

Összesen
1961
q/kh

30,85
56,60
38,95
76,20

129,05

q/kh

57,63

152,88
128,28
158,40
248,70

Keze-
lések
száma

1.

2.

3.

4.

5.

Főtermés
1961

%

77,40
100,—
83,10

196,6
63,20

102,9
69,50

222,2
62,44

338,3

1962
%

31,30
100,—
41,40

350,7
49,00

348,6
50,—

440,3
47,40

652,—

I.
1961

%

14,10
100,—

9,70
126,4

14,40
128,7

14,30
249,4

14,72
439,1

sariú
1962

%

22,20
100,—
25,20

?01,—
23,30

234.3
19,—

237,3
26,30

509,—

II.
1961
%

8,50
100,—

7,20
157,7
22,40

336,5
16,20

471,2

10 —
500 —

sarjú
1962
%

17,60

100,—

13,60

206 —

11 —

139,4

11,80

185 —

9,20

235,6

III. sarjú
1961 1962

% %

— 15,10
100,—

— 11,60
204,—

— 9,30
136,5

— 10,70
191,4

12,54 10,20
287,8

IV. sarjú
1961 1962

0/ 0/70 A)

— 13,80

100,—

— 8,20

157,5

— 7,40

120,—

— 850

167,5
— 6,90

213,3

2. sz. táblázni

összesen
1961

/o

100,—

100,—

100,—

183,5

100,—

126,3

100,—

247,—

100,—

418,3

19bZ
0/
/o

100,—

100,—

100,—

265,3

100 —

222,6

100,—

274,9

100,—

431,6



C kezelések lehetővé tették a táj-, illetőleg a gyepkultúra szempontjából alapvető
lontosságú faktorok hatásának lemérését, értékelését

A komplex kezelés talajjavítást, a kimunkált trágyázási rendszernek megfelelő
e\i szerves- és míítrágyaadagokat, felül vetést, törekkel történt takarást és öntözést
kapott.

A borítottság elősegítésére a 2,3 X 4,5 parcellák felülvetésre kerültek.
-Amint a táblázat adatai mutatják, már az első 2 év is igen jelentős és növekvő

tendenciájú eredményeket hozott.
A kezeletlen parcella a hasznosítást illetőleg az időnkénti betakarítás, a hosz-

szabb háborítatlan idő jótékony hatását kifejezetten mutatja azzal, hogy már az els'í
év többszörösét adta, a hagyományos használat során nyert kh-ankénti mennyiségnek,
ami a második évben csaknem megkétszereződött. (1961. évben 30,25 q/kh, 1962. évben
57,03 q kh.) Ez minden ráfordítás nélküli eredmény, amit nagyban is elérhetünk a
legeltetés! rend megteremtésével a legelőn. Jelentős az az eredmény is, hogy míg
az első évben a főtermés mellett csak 2 sarjut takaríthattunk be, a második évben
már 4 sarjut nyertünk, és ezzel a legelő folyamatos termelését, kedvezőbb hozam-
elosztását lehetővé tettük.

A 2. kezelés minimális ráfordítása feliilvetés, talajmunka nélkül és a 27 q/kh
gazdasági hulladék-anyagként jelentkező avult törckalj-takarás igen jelentős eredmé-
nyeket hozott azzal, hogy csökkentette a párolgási veszteséget, biztosította a felül-
vetés sikerét talajmunka nélkül is. Jelentőségét emeli, hogy 181,8(l/n-os, illetőleg a má-
sodik évben 268" o-os eredménye olyan években alakult ki, amikor a természetes csa-
padék igen kevés volt. (1961. évben az évi csapadék csupán 389,8 mm volt.)

A 3. kezelés a párolgás okozta veszteségek nasy jelentőségére mutat. Az első és
második év eredménye közötti nagy eltérés jelzi azt is, hogy a borítottság elősegíté-
sével csökken a párolgási veszteség, javul a vízhasznosulás és az öntözés magában is
nagy jelentőségű hozamfokozó tényező.

A 4. kezelés a takarás kedvező hatását igazolja kedvező vízellátás esetén a csak-
nem 300° o-os másodvetés és 232" o-os első évi eredményével.

A komplex kezelés több mint 40o'\t)-os eredménye határozott bizonyítéka annak,
hogy az alapvető tényezők együttes hatása minden egyes tényező hatékonyságát növeli
és a szikes talajú ősgyepeket is nagy hozamokra képesíti. A 248,7 q/kh hozam több
mint 6 q.'kh cm. nyersfehérjét és csaknem 30 q/kh k. é.-et jelent, ami talajművelés
nélkül, eddig 200-300 Ft termelési értéket nvújtó szikes talajon termett. E tápanyag-
mennyiség k. é.-ben több mint 38 q, fehérjében pedig 89 q májusi morzsolt kukorica
tápanyagának felel meg. E tápanyagmennyiséget fehérjében 56,5 q, k. é.-ben pedig
csaknem 100 q jó közepes minőségű lucernaszéna szolgáltatja kh-anként. A fentiek
jelentőségét növeli, hogy a legelőfű emészthetősége jóval kedvezőbb, mint a szenr.-
féiéké.

A fenti eredmények, mint kisparcellás eredmények, természetesen az abszolút
értéket illetően torzítanak, de kifejezetten jelzik, hogy a hozamnövelés lehetőségei
nagyok és évről évre emelkedő irányzatunk a legelőn; még a szikes ősgyepek is jelen-
tős tartalékok a takarmánytcrinesztés, elsősorban a fehérjeellátás területén.

Tekintettel arra, hogy kisparcellás kísérletekkel nem állapítható meg a kezelések
nagyüzemi alkalmazhatóságának biztonsági foka, nem vizsgálhatók üzemgazdasági
eredmények, nem mérhető le a hasznosítás módjának a legelőkön annyira közismert
gyepállományformáló szelekciós és hozamra is jelentős befolyással biró hatása, kísér-
leteinket a Megyei Tanács VB Mezőgazdasági Osztálya támogatásával, a karcagi
,,Lenin" Tsz megértő, a kísérleti szempontokat is teljesen kielégítő közreműködésével,
1961. év őszén nagyüzemi mértékben állítottunk be.

E kísérletekben változtattunk a kezeléseken és a gyakorlati megvalósítás lehető-
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ségei mellett, a talajjavítás, a szerves- c* műtrágyázás hatását, valamint a hasznosítási
módok befolyását igyekeztünk mérhetővé és értékelhetővé tenni.

A kísérlet helye Karcag D. Karcagi puszta út-vasút kereszteződésénél, a Lenin
Tsz öntözhető legelője. Talaja réti szolonyec, amelynek magasabb fekvésű része 6,1 Ph
értékű, cigánybúzával erősen fertőzött vörösnadrágcsenkesz jellegű, tipikus sziki gyep,
mélyebb fekvésű részei réti jellegűek, 5,-7 Ph értékkel, réti ecsetpázsit és réti perje
vezetfüvekkel. Az öntözés és a kezelések nyomán az egész területen igen erősen terjed
a fehér- és az eperhere.

E legelő és kaszáló váltó hasznosításra tervezett területen beállított kísérletek
kezelései az alábbiak:

1. csak öntözés;
2. műtrágyázás és öntözés;
3. féladagú szervestrágyázás (100 q kh komposzt) + műtrágyázás + öntözés;
4. teljes Szervestrágyázás (200 q kh komposzt) J' műtrágyázás + öntözés.
Minden parcella fele 200 q kh őrölt mészkőporral talajjavításra került.
A kezelt parcellákra adott trágyaanyagok hatóanyagmennyisege azonos.
Terület: 10 kh, összesen 1000 négyszögöles parcellákkal.
'i kísérlet a következő eredményeket adta:

3. sz. táblázat.

Keze-
'ést'k Főtermés
jele q, kh ",() q kh

II. III.
s a r j ú t e r m é s

IV.

q/kh q/kh q/kh

Ossz.

q/kh

1. 34,6 47,3 8,9 12,2 9,0 12,3 11,2 15,2 9,5 13,— 73,2 100.—
100,— 100,— 100,— 100,— 100,— 100,—

2. 101,— 56,9 23,2 13,— 24,9 14,— 13,8 7,8 14,6 8.3 177,5 100,—
291,9 260,7 276,7 123,2 153,7 242„r)

3. 112,3 51,9 33,8 15,7 30,4 14,— 18,5 8,5 21,4 9,9 216,4 100,—
324,6 379,8 337,8 165,2 225,3 295.6

95,1 53,4 19,7 11,— 21,3 11,9 18,9 10,5 23,5 13,2 178,5 100,—
274,9 221,4 236,7 168,7 247,4 243,S

4.

E táblázat adatai ugyanazon jellemzőket bizonyírják., mint a kisparcellás kísér-
ielek. A hozam jelentősen fokozható, megfelelő trágyázás- és öntözéssel biztosítható
a legelő állatok folyamatos zöld ellátása, s nemcsak a főtermés, hanem a sarjútermé-
sek Mindegyike is a kezeletlen területek megfelelő termésének többszörösére növelhető.

Feltűnő e táblázat adatainál a 4. kezelés viszonylagos lemaradása a 3. kezelés
eredményéhez mérten. Ezen első év eredménye csupán a hozamnövelés lehetőségek
illetően fogadható el, de semmiképpen nem ad alapot a kezelések egymás közötti
elbírálására, üzemgazdasági jellegű vizsgálatára, mert az első években a hozamot az
eredeti fűállomány még igen erősen befolyásolja. Kedvezőbb sarjadzási erélyű, az.
öntözést és trágyázást jobban megháláló füvek nagyobb aránya lényeges eltolódást
okoz. Csak 5-6 év után, amikor a fúállomány a kezelések nvomán egyöntetűbbé vált,
lesz. lehetséges az egyes kezelések összehasonlító elbírálása, mind hozami, mind gazda-
ságossági vonatkozásban.
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zzük ezek után miiyen ismeretanyagot és elvi meggondolásokat érvényesí-
tettünk e nagyüzemi kísérlet lefolytatásánál ahhoz, hogy az elért eredmé-

nyeket kiválthassuk.
- Abboj indultunk ki, hogy a gyepvegetáció általában sekélyen gyökerező, gyökér

állománya jelentős részét - 85-90°/o - a talaj felső rétegeiben alakítja ki, tehát alkal-
mas a sekély termőrétegű, talajhibás területek hasznosítására is.

- Mint növénytársulás kihasznál minden fejlődési tényezőt, és mint a leghosszabb
vegetációs idővel rendelkező kultúra, a legjobban kihasználhat minden- - a szikes
gyep eredeti állapotában - hiányzó tényezőt, a trágyaanyagokat, vizet, stb.

- Gyökérzete felszíni elhelyeződése miatt a homerseKieti valtozasoKnak erősen
kitett, tehát védeni kell.

- A szikes talaj, elfolyásra hajlamossága és kemény felszíne miatt, generatív
jellegű felújulást alig tesz lehetővé, tehát szerves anyag juttatással, takarással mag-
agyat kell képeznünk.

- Általában igyekeztünk messzemenően tekintetbe venni egyrészt a gyep, mint
növénytársulás igényeit, másrészt a legelő állat kívánalmait. A két nagyrészt ellen-
tétes szempontnak a gazdaságos termelés követelményei melletti optimális egyeztetése,
tartós és nagyhozamú legelők kialakításához vezet.

A gyepáliomány igényeit helyes hasznosítási móddal, korszerű legeltetéstechnt-
kával, a rend megteremtésével a legelőn, tudjuk biztosítani. Ehnez legtonco^abb ismeret
a sarjadzás, a hozamok időbeni alakulásának ismerete. A gyepállomány kialakítása
idején erre vonatkozóan pontos és megbízható adatokat kell szereznünk.

- A legeltetés a füvet asszimilációs felületétől fosztja meg, a legeltetés módjától,
a legelő állat legelési sajátosságától, valamint a fű fajtájától függően, erősebben vagy
kevésbé erősen. Ezért soha se legeltessük le a legelőt kopárra! Teljes lerágatás eseten
a legelő fűállománya ritkul, a sarjadzás lassú és vontatott. Elvileg azt tartottuk szem
előtt, hogy a legeltetési idő a lehető legrövidebb, a zavartalan újra^arjadzasi iao peaig.
amikor sem legeltetés, sem ápolás, sem öntözés nem zavarja a növényzet munkáját,
lehetőleg hosszú legyen.

- Csak akkor engedjük az állatot a legelőre, ha a fűmagasság a 12-16 cm-t, a
hozam pedig a m2- énként 0,6-0,8 kg-t elérte.

- A legeltetés után 8-10 napos sarjadzási időt hagyunk és csak utána öntözünk.
- Az öntöző berendezéseket úgy létesítjük, hogy a hasznosítási egységek külön-

külön és gyorsan 5-6 óra alatt eláraszthatok legyenek.
- A talaj vízvezető képességétol függően annyi ideig áztatunk, amíg 10-15 cm-es

réteg megfelelően beázik. Vegetációs idő alatt azonban nem szabad a víznek 24 óránál
tovább a területen maradni, gyorsan lecsapolva át kell juttatnunk a következő sza-
kaszra.

- Az árasztás ideje alatt sem szabad a víznek állnia a területén, lassú átfolyást
kell biztosítanunk.

- Ne öntözzünk túl gyakran, csupán a szükségletnek megfelelően, de nagyobb
időközökben.

- A csatornák lehetőleg egységhatárok legyenek, hogy ne gátolják a gépi mun-
kát, a legelő jószág átjáratásával ne rongáljuk a csatornát, ne szennyezzük a legelő
füvét.

- ősszel is öntözzünk mindaddig, míg az őszi esők a szükséges vízellátást nem
biztosítják.

- Mindaddig ne engedjük a jószágot a legelőre, míg talaja annyira meg nem
szikkadt, hogy az állat nyoma már nem látszik.

A kísérleti célokra kimunkált és alkalmazott trágyázási rendszerben az alábbi
alapvető szempontokat vettük tekintetbe, illetőleg érvényesítettük.

- Bőséges és a gyepnövényzet igényeinek megfelelő trágyázás nemcsak nagy ho-
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/amokat ad, hanem scnit a talajhiba hatásának csökkentesében és a kívánt irányban
változtatja a füállományt is az öntözés segítségével.

- Lényegesen befolyásolja a hozan: mellett a legelő íűállományának tápanyag-
és sótartalmát is.

- Szervesanyagjuttatással, takai ássál nemcsak a csapadék és öntözővíz haszno-
sulási arányát javíthatjuk, hanem magágyképzéssel elősegíthetjük a generatív úton
történő regenerálódás folyamatát is.

- Az öntözővíz hatékonyságát a trágyázás jelentősen javítja.
- Tiágyázá'i rendszerünk váltó trágyázás, részben a szerves- és műtrágya váltá-

sával, részben a műtrágyaadagolás időpontjának változtatásával.
- A szervestrágyát komposzt formájában adjuk.
A legelő állat szempontjából a tisztán lcvélsarjúból álló, fiatal fűsarjú a leg-

kedve:őbb, ami 20-25 1 tej termelésére is képesíti a tehenet. Fontos azon-
ban, hogy ne legeltessünk egy-egy szakaszt hosszú ideig és a legelő terhelését mindig
a „fehérje-termés" mennyiségéhez szabjuk, s adjunk mellette szénhidrátokban gazdag
kiegészítő takarmányt is. A legeltetés a fű hozamától függően félnaponként 2-4 óra
hosszáig tartson és naponta kétszer, lehetőleg a reggeli és a koraesti órákban tör-
ténjék.

A legeltetés módja a legcltctési veszteségeket nagy mértékben befolyásolja. Kor-
s/eríi legeketéái móddal gyakorlatilag kikapcsolható a veszteség.

A legelő állatot fokozatosan szoktassuk a legeléshez, mert a legelés jóval több
munkát igényel, mint a jászolon történő takarmányozás. Jellemző, hogy 60 kg fű
(elvételéhez mintegy 2c 000 harapást és 3-5 km utat kell megtennie a legelő állatoknak.

A legeltetésre történő előkészítés még fontosabb, mint a zöld-takarmányozásra
való áttérés, nemcsak diétikai, hanem sóforgalmi szempontból. Kivált a nátrium- (Na)
forgalom ellenőr, ése és kiegészítése kívánatos, mert a friss fű általában igen sze-
gény Na-ban.

Általában a gyepállomány és a legelő állat igényei összeegyeztetését az embernek
ismeretei alapján tudatos és célszerű tevékenységével kell biztosítani. így:

1. a kaszálás és legeltetés megfelelő váltásával;
2. szakszerű trágyázással és öntözéssel;
3. a legeltctési és a pihenő idő helyes megszabásával (szakaszbeosztás);
4. gyomtalanítással;
5. a legelő állat váltásával, legelési sajátosságainak megfelelően, természetesen

A', állategészségügyi szempontok figyelembe vételével:
6. Általában a has: nos és nagyéttékű fűfajták életfeltételeinek javításával, a má-

sodrendű f'ivck és gyomok háttérbe szorításával.
l előzőekben mondottak, alapján, a legeltetés korszerű gyakorlatának néhány
alapvető szabályát a~ alábbiakban foglalhatjuk össze:

1. A kihajtás, a legeltetés kezdete tavasszal, de a nyári szakaszváltások is a legelő
és a legeltetett állat igényeinek lehető optimális egyeztetésével meghatározott időben
történjék.

2. Megfelelő terheléssel, az állatok termelésük alapján történő csoportosításával,
esetleg adott területen a legelő állatok váltásával (juh. szm, ló) biztosítsuk a legelő
egyenletes betakarítását, a legeltetés szelektív hatásának érvényesülését gátoljuk meg.

3. Az állatcsoportok összeállításánál, a legelési sorrend megállapításánál az álla-
tok teljesítményét, termelését vegyük alapul.

4. A szakasznagyságot, a terhelést az évszaknak a sarjadzási erélynek meg-
felelően, az egyes szakaszok legeltctési idejét a mindenkori hozamnak megfelelően
szabjuk meg.

5. A pihentetés első napján már ápoljunk (utánkaszálás, a trágyamaradványok
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szétdolgozása, gyomtalanítás stb.), de csak a snrjndzás megindulása után n pihentetés
8-10 napján és lehetőleg éjjel öntözzünk.

6. A szerves- és műtrágyák összetételének, adagjának, adagolásuk időpontjának
szakszerű és céltudatos meghatározásával segítsük elő a gyors sarjadzást, a kedvező
állomány-összetétel fennmaradását, illetőleg felújulását.

7. Az állatok gondos előkészítése a legeltetésre, a szakaszváltás zavartalanságá-
nak biztosítása, a szükséges szántóföldi kiegészítő takarmányok megtermelése, a rend
és rendszer megteremtése a legelőn, az eredményes legelőgazdálkodás fontos alap-
ieltételei.

Szolnok megye jelentős része, sőt az egész Közép-Alföld hagyományos állat-
tartó és takarmánytermő terület, amelynek áliatsűrűségét, takarmánytermesz-

tési lehetőségeit a XIX. sz. végén és a XX. sz. elején lefolytatott egyoldalú, csak
az ár- és belvízmentesítést célzó vízrendezés jelentősen rontotta. Ma már az egyrr
bővülő öntözési lehetőségek egyre kedvezőbb helyzetet teremtenek és lehetővé teszik,
hogy a szántóföldi takarmánytermesztés eredtnényeinek jelentős javítása mellett ki-
használjuk a természetes takarmánylermő területekben rejlő értékeket is. A. korszerű
legelőgazdálkodás, céltudatos tenyésztői munkával párosulva igen nagy üzemi, sőt
népgazdasági előnyöket jelentene, hiszen bőséges ét jó takarmányalapon a megye
egyéb extrém viszonyai között, olyan szilárd szervezeti! és nagy életteljesítményn
tenyészállatállomány alakítható ki, amely az ország minden egyéb területénél kedve-
zőbb körülmények közé kerülne és képességeit jobban érvényesíthetné.

A korszerű legelőgazdálkodás jelentősége kedvező üzemgazdasági hatása nyomán
világviszonylatban is évről évre növekszik és rendszeres rét-legelő kongresszusokat
hív életre. A 8. nemzetközi rét—legelő kongresszus a legelőgazdálkodást a takarmány-
gazdálkodás igen fontos területévé nyilvánította. Az a tény, hogy a rét-legelőtan az
egész világon egy nagyon speciális és külön tudományággá fejlődik, figyelmeztessen
orra, hogy a gyakorlati szakgárda és a tudományos utánpótlás képzésénél is nagyobb
gondot kell fordítanunk a legelőgazdálkodás sajátos szakismereti anyagának elsajátít-
tatására, mert nagy lehetőségek rejlenek ugyan még a szikes ősgyepeken folytatott
legelőgazdálkodásban is, de azok csak alapos speciális szakismerettel, lelkiismeretes
és pontos végrehajtással válthatók ki.

Benedek László—Szarvas Ferenc
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