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A LEGELTETESES ALLATTARTAS
FEJLESZTESENEK STRATEGIAJA
STERER JOZ.SEF

SUMMARY: STRATEGY

OF IMPROVEMENT OF PASTURING

One of the most important parts of the agricultural strategy is to improve pasturing. This intent is also
sitipiN.tod ccoEnt i.Q 2274 ri s3^ dz e4^ }Spent a p ts. 4t s deli, a u sed tilti t^ sp cites could
be involved, in what size and tertnin'ation. It is concluded that sheepbrceding has to be in focus. followed by
beef cattle production, but the role ot other (so-called aliernativc) species is also rernark.ble. The utilization of
grasslands cart grow fkos -n. the ptese.o. 55q. to a0%, as (ht. result cst imponcrnem.

Agrarstra16 ,2idnk szamos fontos eleme I.LOzbitt rneskilloriNjztetett hangsfillyal fogalrnazOclott ma., a kerOdza ill. gyephasznosito allatfajok ietszinnovelEsenek igenye.
E torekves hatteieben szAnios, a gazdasagot es a tarsadalmat egyarft - nt szolgalO
igenyc,k szAncie,ta hazodik me: Okoiogiai adotts-ii2ok jobb kihasznaiasa,
exportkepes arualap b6vitese, taj- es kornyezetvedelem, viclekfejlesztes stb.).
A straregia nne2hatarozsa erdekeben sztiksC - ges attekinteni a icaeltet6ses allattaralternativait abbOI a szempontb61 is ; hogy a fejlesztest inely tertiieteken,
tas
milyen btembeh celszerii megvalosirani. A iehetseges fejlesztes titemet es iranyait az
az alaibti 1:ab\izatban To2IaTIA Ossze.
A Iegelteto."cs allattartas fepesztesenek lehetseges irAnva, illetve rtit'steke
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allattarta.- egy resz.t4 varhatban megszt:Inteti a fej6st es htisrnattatartasra all At.
A gyephasznosito allatfajok kOztll vitathatatianul a juhrigazat fejlesztse rnellett
szoinak a legerOteliesebb ervek, igy ennek kell prioritast acini. A juh faji sajatossagainal
fcwva a hazai gyepterffietek donto tObbsegen mega meg abban az esetben is ha a
gyepgazdalkoclas szlnvonalaban erderni elorelepes nern tbrtenik. Jol bell leszthet6 abba a
luiajdonosi strAti:Iraba, amely-ben az egyeni es csaladi eazdasag-ok reszaranya nOvekvo,
az dllattenysztesen beltil relative kisebb a beruhAzilsigeny es elfogadltatd a jOveclelemAZ

termela-kepesseg is. Piaci oldalr61 a juhtern -iekek fo ,-.zadtatasa kedvezo, szinte kizardia2
export drualapot kepez.
Az EU tazorszagaiba kedvezrnenyes varrimal exportd1hato pecsenyebAniny
kvatankat evek 6ta nern tudjuk kihasznEilni, ehhez a jelenlegi juhletszam megduplazAsa
sem volna elegendO. A juhtej-, ill. tejterrnekek exportjat ayakorlatilaR semmi sera korldtozza.
Mindezek alapjan az anyaiuh-ldszam niennyiseei fejlesztese sargos es halaszthatatlan feladat. A fejlesztest 5kologiai tenyezok nem korlatozzak, esupain a biologiai
korlatok es a tokeellatottsag merteke szabhat ennek hatart. Mindezeket rnerlegelve,
2005-ig, az anyajuhletszarn 1,5 milliOra, 2010-ig 2 millibra torteno novelese latszik
indokoitnak. Ez a dinarnikus letszarnfejlesztes Mtvanyos javuldst eredrnenyczne a
gyeptertiletek hasznosfulisAban, rnintegy fel millio hektar jelenle2 hasznositatlan —
gyepterillet bevonasat jelenten6 az allatitermek-elealiftasba. Az ehhez szlikseges 2yeptcrtilet mar ma is renclelkezesre all, de az idokozben a szant6foldi rritivelesbol kivont es
gyepesitett tertiIetek egy resze is bevonhat6 ebbe a programba.
A hiismarha az extenziv gyeptertiletek hasznositasartak egyik fgeretes alternativdja, ekkeppen a gyeptertiletek jobb kihasznalasat celza fejleszt6si strategia fontos elenne.
A fejleszte- s indokakent piaei 6s gIobdl-okologiai szempontok egyarant megemlithetok,
A vdgamarha tradieiomilis exportcikktink, az export volumene, az utobbi evtizeclekben, rendkivGli mertekben visszaesett. Az 1986-1990-es evek atlagahoz viszonyitva
a ietszamcsokkeries 59%, a tejelo faitdk terhaditasa kovetkezteben az export erteke evi
100 milli() USD ala csOkkent, es az bsszcs vagomarha-termeles az egyakent igen szereny (6-7 kg/fb) belso foF2yasztas szintjere zsugorodott.
Tudornasul kell venni azt is, hogy a nyw-,zat-eurapai ESE jdrvany az exportpiacokon keresletcsOkkenest okozott es ez kedvezbtlentill hatott az arpoziciOra is. Minclazonaltal a jo minosegti, iigieniailag kifogastalan, kontrollalt korrivezetbol, netan Okologikus gazdaIkodAs eredmenyekent eloallitott vagOrnarha biztonsaggal ertekesithet6, es já
alapot nytljt az iIyen terrneket szolgaitata hilsrnarha all( manyok fejlesztesehez.
A tagolt gyeptertiletek hasznositasat szolgal6 hihmarhatartas j6J beilleszthet6 a
csatadi kisgazdasagokba, bar szereri.T jOveclelemterme16-kepesse2e folytan eIsosorban
kiegeszith jOvedelernfonaskent szolgal, MindazonaltaI a hatranyos helyzetti reigiOkban a
foglalkortatds- es szocialpolitika fontos eleme lehet. Globai-oko162iai szempontb61 a
h6smarhatartas fejlesztesenek indokakent me2emlitheto az is, hogy az 1 millio hektar
kukoricatertileten, a betakarftds utdn, a tarlan maraclo szar es Jevelmaradvanyok egy
resze a hitsmarha reven jai hasznosulhatna (tart& legeltetese).
Osszessegeben tehat me g alapozott az a kormanyzati torekv6s, arncly a htismarhatartas fejleszteset celuzza, e e szanclek melle rillami szubvenci6t is renclei. A fejlesztes
titemet a faji sajatossagok erosen korlatozzak. Jelentbs szarma tenyeszailat importjara
forrdssztike rniatt nem szarnfthatunk. A hthmarha letszam noveleset, a termeszetes szaporulaton till, a magyar tarka allornany egy reszenek a 116smarha allornanyba torten()
„dtvezetesevel" lehet gyorsftani. A nagyszarnii, mintegy 50 ezer egyeni tehentarto, aki
1-3 tehennel gazdAlkodik, valaszut elott all. Kisebb resztik rnegfeleI6 tekeellatortsag
es kedvez6 okologiai aclottsagok eseten — csaladi teheneszet (20-50 tehen) fejtesztesebe fog, tObbsegtik azonban a fejes megsztintetesere kenyszerill. A tulajdonukban 161/6,
zomeben magyar tarka jelleg6 alIomany, megfelelo tenyesztesi program aIkalmazasaval,
alkalmassa teheto gazciasagos hasinarhatartasra. Az eredmenyes gazdalkodas eIofeltetele, ez esetben is, bizonyus allorndnykoncentraci6 (min. 20-30 anyatehen) es a megfeLela gyeptertilet.

A hdsmarhatartas fejleszteset celza
populaci6 eloallitasahoz, az elOzijekben emlitett lehetosegeken tdi, modern tenyesztestechnikai mOdszerek alkalmazasara is
gondolni lehet (vap.aUszOk elohasznositasa. baby-tehen eljaras).
Osszessdgeben a ntisrnarhatartas fejlesztesere rdvid-kozeptavon. a biologiai korMick folytiin esak mersekelt utemben kertilhet sor, de ehhez is osszehangolt cselekv6sre,
az erdekek hosszd tay6 biz-tositasdra es jelentes szubvenciara lest szukseg.,
2005-re mintegy 100 ezer,_2010-re 150 ezer htismarliat tartunk elkepzelhetonek,
melyhez mintegy 150 ezer ha cxtenzfv gyeptertilet bevonasa szilkseges. Ez a tertilct
rencielkersre A, es hUsmarhavaI torten6 hasznositasa az gyephasznosito allatfa_jok fejleszteset (pl.: juh) nem korlaiozza.
A hagyomanyos ayephasznosito aliattajok mellett az utobbi 6 ,itizedekben szamos
dj, korabban a 2azclasagi ailatok kOzOtt nem szereplo aIlatfaj ill. fajta kiprObalasara is
sor kertilt abb61 a szempontbol, hogy mikeppen alkaimasak a gyeptertiletek hasznosItasara es piackepes termekek eJoallitasara.
Ezek kOzul kulonosen sikeresnek bizonyult a gimszan:as („farmszarvasTh 1nis16,
kecske, stb. A joyoben az liven iranyti kezdemenye7esek bovii1esere es a meL,r16vbk
terjedesere lehet szarnitani attol fti2goen, hogy az eiballitatt uj tipusd, ktlionletzes termekek piaci poziciaja mikent
A gyephasznositas szempontjabol ezek a torekvesek mennyise6 es rninoseci
szempontbal is ert6kesek. Novelik a legeloteriiletek kihasznaltsagat. bar ez egyefore
szer6ny mertekti, rOvid-kOzLiptavon csak nehany ezer ha gyeptertilet bevonasat jclenthetik. Kedvezo a folyamat abbal a szempontb61 is, hogy az Okologikusabb ozdalkodast
szoigaijak, mivel rendszerint kOrnyezetkimelo, kemikaliaktoi mentes, esetcnkent biogazdakkodds kereteben valosulnak rneg.
Osszefoulaloan a le2elteteses alLattartas fejIeszteset a kozeljavOben di ffcrencialtan,
az okoldgiai adottskok figyelembevetelevel es a pact viszonyok tukreben ken me2valositani.
A fejlesztes suIypontjat elsodlegesen a jaagazat, ezt kovetoen a hOsmarhaa2azat
kepezi. A ket kiemelt tertilet parhuzamos fejJeszteset 2yepadottsa2aink ncrn korlj.tozzak, kiilonoskeppen azert, men a fOldhasznalatban ve2bernent) valtozasok folytdn a
g_yepteriiietek nagysaga nOvekedni fog. A fejlesztesek eredmenyekeppen a 2,yepterUlet
kihasznaltsiiga javulhat a jeleniegi 55%-rdi alcir 80%-ra is Mindez a termtlisfejLesztesen
tdl kaivezO hatast gyakorol a taj- es kornyezetlzazclalkoclasra, az elmaraclott regia illimanerifforr6sairiak esszerti hasznositasara is.
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