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Mar igenyelhetok a gyeptamogatasoA
Novemberi szamunkban az Agrar-kOrnyezetgazdalkordas tamogatasa cimmel kozaltuk az e
targykorbe tartozo Osszes tamogatasi lehetOseget, kOztuk a
gyepgazdalkodasi celprogram
csoport kereteben palyazhato
konkret tamogatasok karat.
EzOttal tovabbi reszleteket
lank e tamogatasokrol.

Csak kaszalni
A hosszi tavO terilletpi hentetesi
program serulekeny vizbazisok
vedoteraleten levo szantOra ervenyesitheto, igy nem minden
gazdalkodO palyazhat erre.
Legatabb 3 fajbol OP, a helyi
adottsagoknak megfele16
magkeverekbOl val6 gyeptelepitest it el& Ez nem jelenthet
gondot, hisz a vetornag-kereskedelemben kaphatO gyepvetomag-keverekek is 4-5 fajbal allnak. A gyepet apolni kell, de a
legeltetes tilos, ezert ez a program nem tarsithato az „Oshonos
es magas genetikai erteket kepviselo allatok tartasanak tarnogatasa" celprograrnmal. Kaszalas, mulcsozas (szarzUzas) majus 1. utan engedelyezett. Szamunkra ez kedvezo pont, hisz
majus 15-e eat a klasszikus
gyepgazdalkodasban legal&
es kaszalon nem kaszalunk,
meg gyomirt6 kaszalast sem
vegzOnk! In, mint azt mar sejteni is lehetett a novenyvedo szer,
a mCitragya hasznalata nem engedelyezett.

Allateltarto kepesseg
A „Gyepgazdalkodasi, celprogramok" mindegyike elOirja a
gyep hasznositasat legalabb
0,2 allategyseg/ha-ral. Az allategyseg elnevezes angol forthtasb61 szarmazik (life-stock
unit), mell6zve azt a tenyt, hogy
a szamosallat elnevezes mar j6val rergebb Eta magyar, szokincsOnk szerves resze. „Allategyseg" szamitasi tablazat saga' a
gazdalkodokat. Igy a 24 Ninaposnal idosebb szarvasmarha

A niivedekek lehetseges szazalekos megoszlasa Iegelteteses
hasznositas mellett kiilOnbozo fekves0 teraleteken
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Legeltetesi deny korabban kezdodik ebben az esetben

3 fugg a legeltetes kezdetetol
4 korabbi kezdes

((5000 k9 x 0,2)140 napes novedek)/60 kg zoldf0 naponta = 0,42
szamosailat
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es a 16 egy „allategyseg". Ezzel
szemben a legeltetesi tery keszitesekor ne felejtslik el azt a
tenyt, hogy a ki.ilonboza fajtak
tomege is alter egymastol (paldaul a magyar felver 16 tomege
a magyar hidegvenletol, vagy a
magyar tarka marha tomege a
jerseyetol). Azt sem ardemes kihagyni a szarnitasokb61, hogy a
16 legelesi szokasaibol adadoan
jOval tobbet mozog, s tapos,
mint a szarvasmarha. Taposasi
karral is szamolva al6 eseteben
egy allategysegre 80 kg raidfa/nap, mig tejela marha eseteben 60 kg zOldfainap mennyi*gel szamolhatunk. Mivel ebben a celprogram-csoportban a
matragyazas es a fe101vetes
nem engedelyezett es a gyep
megOvasa is colunk, erdemes 4
novedeket hasznositanunk
(ahol nincsenek idoszaki korlatozasok), s ehhez alakitanunk a
legeltetesi tervet (tablazat).
Szaraz osgyepeken az eves
zoldf0 termesatlag 5t/ha (2-8
t/ha novenyfaj-Osszeteteltol, teralett61 filiggoen). A masodik
legkisebb novedekre tervezve
(20%, 40 nap) 0,42 5 allategyseg
(16, bivaly) tarthat6 el 1 ha-on,
avagy 2,8 juh. Igy lathatjuk,
hogy 2,4 ha szOkseges egy al1ategyseg (16, szarvasmarha) legeltetesehez. Telepitett gyepeink viszont szaraz fekvesen is
elerhetik a 10 Vita zoldf0 termost. LathatO, hogy ebben az
esetben a legel6 allateltarto kepassage a ketszeresere nat. Ez
a lehetOseg a szant6ink gyeppe
alakitasaval erhet6 el. Ude ter0letek, Osgyepek bazis termese
8-10 t/ha zoldfa kort mozog, a
telepitetteke 12-15 t/ha (1,26
allategyseg/ha). A fentiekbal is
lathato, hogy az elairt 0,2 allat-
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egyseg/hektar jogosultsagi
tetel kielegiti a legtObb teralefunk allateltartO kepesseget.

trzekeny teriileteken
Az Brzelseny Termeszeti TerOletaken (ETT) es az okologiai
gyepgazdal kodasi cal program
terOletein, ha ezek Ode fekvesen vannak, agyelnunk kell arra, hogy itt a legeltetheto MatsCirCiseg 0,2-1 „allategyseg"/ha. (III. Okologiai gyepgazdalkodasi celprogram teruletein, ha azok homokos gyepek, vagy szikes legelok es
gyepek 0,2-0,5
„allategy-

klasszikusan is igenyelt
II
lasokat. (Tiizok, harts,
madarak
16:he lyfejlesz
el6frasok miatt.) Ors eg 1/en(
dek, Szentendre; Baranya, i
iijan viidek (itt a )egelteteS'Iiii
Erzekeny Termeszeti Terui ,: to
ken csak ket kaszalas enc&.-10
Iyezett, s ez is csak junius 15 o
utan. (Valamint kaszalaiiikoi
10% kaszalatlan teruletet kell
hagyni kaszalasonkent elter0
teraleten.) Etta elterni csak a
Nemzeti Park Igazgatosagi:illak
engedelyevel lehet. A jOinius 15
e kOrOli ikatzalagi mar Osszek&
szalasnmincis01, ahol a lekasat, s betakaritott szena takarmanyerteke mar rosszabb.
A tizok kOlt6helyein a legal:
tetes is csak jUnius 15-e utaa
engedelyezett (Dunavolgyi sik
Pius 1. utan egy kaszalas)! Eb
ben az esetben Oval nagyobb
taposasi karral kell szamolnunk,
mint 20%! Celszer0 talon eze=
ken a teruleteken ret-gazdalkoOast folytatnunk: Az else) kol
novedek (itt osszekaszalva) ka.
szalasa utan a regeneracies 05
kivarasaval legeltetessel hasi
nositanunk az adott teruletel.
A colprogramok szamoo
egyela szigor6 elairasokat id

seg/ha" az allatArOseg hatarerteke.). itt a legelOcentrikus
gyephasznositasi tery keszitese
bonyodalmakat okozhat a nagyobb zoldfa-termokepessegO tartalmaznak (pl.: novenyved6
terilleteknel (1,2 allategyseggel szerek hasznalatanak a tiltasn),
is szamolhatnank hektaron- de ezek a programok elsodlw
kent). Vegyuk peldaul az allat- gesen a vedett novenyek, hllra
centrikus gyephasznositasi ter- tok elOhelyenek megbrzalik
vet! Itt a jogosultsagi feltetel te- iranyozzak meg. S nektiak
r& a kovetkez6 akaddlyba ut- ezeket kell figyelembe vent,' al
kozunk: „a gyep hasznositasa- sosorban, s nem allatallamAr
hozlegalabb 0,2 allategyseg/h a nyunk termelesenek, teljenit
al latal lam an nyal rendelkezn i nnenyenek a naveleset! Exton
kell." A palyazatok elbiralasa ziv allattartas okologiai gyre
parcella szintO! Tehat a kesob- gazdalkodasi kOnlilm6Eyo
biekben a gazdalkodasi naplo- kort, az akonomia, a ga7cia
ba rogzitett adatoknak is ehhez gossag pillanatnyi figyelmu+I 1‘1
kell idomulniuk, igy a legeltetesi vOl hagyasaval.
A cserjeirtas klegeszlia a.
tervnek is! Pasztorolklegeltetes
eseteben r5incs gond. A sza- rar-kOrnyezetgazdalkodasi Lcit
ka.szvalto legeltetesnel szarni- program az Osszes gyeprjo
tanunk kell tObb szakasz (osz- dalkodasi celprogrannmal 10 ma
tott szakasz) kaszalasara. Meg binalhato a jogosultsagi faliat
annal a nOvedeknel is, melyre lek meglete mellett. (A iehoino
terveztak a legeltetesi idenyt. II- ges legmagasabb kumulai
letve abban az esetben, ha a zetesi szint 294,12 eurwila)„
kaszalaskori zOldf0-mennyiseg A tamogatasok a kiesea ii.naW
nem en el azt a mennyiseget, telt es a tObbletkOltsegela
melynel &dames kaszalni, ak- szik figyelembe, osztoilia
kor a ieies4eg, Maly valaSzinti- mogatasok itt nem tdaii .l.a
leg a nagyobb taposasi kar kb- A tOlkompenzacio elkai ['la
vetkezteben mar karosodott, vegett csak az 1-50 ha - ici Int l
lekerOlhetne a gyomirt6 es a do birtokok kapjak meg ri jalori
tjsztogatO kaszalassal. De az leg ervenyes tamocvaA tat
ETT teraleteken el kell felejte- 1 00 %-at.
Benyovszky tl
nOnk a gyephasznaiat Altai

