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KOLONBOZO ADOTTSAGO GYEPEK
HASZNOSITHATOSAGA HOSIVIARHATARTASSAL
STEFLER JOZSEF — NAGY GEZA — DER FERENC — VINCZEFFY WIRE

OSSZEFOGLALAS
A gyepga6jalkodaS; mint a fOldhasznalat. egyik mOqszere. hossz6 idd ota igen jelentos elerne
Magyarorszag - rin4Zifigazdasaganak_
.. A doigozat celja a gyephasznositas egyik legjelentosebb agazatanak, a gyepre alapozott tile r .
_marhapitas magyarcrszagi Iehetbsegenek elemzese. A szerzok, a legelteteses hOsmarhatartas
vilagtendencialt es hazai tapasztalatait ertekelve megallapitjak, hogy Magyarorszag safatos acictitsagai j6 eselyt kinainak egy koltsegtakarekos, es eurOpai viszonyok kozott is versenykepes, htjsmarnatartas kifejlesztesere.
Felhfvjak a figyeinnet arra is, hogy a gyepre alapozott marnah6s-terrneles mennyisegi salyponta
tovabbra is a nagy, extertziv gyepterOletekkel rendelkezdi orszagokra korlatczodik. Amennyiben az
eurOpai reglOban nem sikerul ennek hatasat tknogatasokkal ellensayozni, EurOpaban es hazank
ban is, a gyepre alapozott hOsnriarhatartas erotehes visszaszorulasara es a hasznositatlan gyepek
aranyanak novekedesere lehet szamitani.

SUMMARY
Stefler, J. – Nagy, G. – Der, F.
BEEF PRODUCTION

Vinczeffy,

UTILIZATION OF VARIOUS GRASSLANDS BY

Grassland as one of the land use systems has been a very important element of Hungarian Be:
riculture for centuries. The aim of this paper is to examine the possibilities of beef cattle manage- .
rrent based on grassland, which is one of the most important method of grassland utilization_ The
authors reviewed the experiences of beef cattle production in the world and in Hungary and cetri-.
cluded that Hungary has excellent potentials for the development of a profitable and compefirove :
sytemofbprducin.
It is pointed out that the most important region at the quantity production of beef will be in faet:
countries which have a big area of extensive grassland in the future too. In so far as the effect at 11*
mentioned tendency would not be counterbalanced by subsidization in the European countries wou)
expect that the beef production based on grassland will be thrust and the unutilization of gr
will decrease.
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A gyep, mint foldhasznalati maid, anon ritka, termeszeti eraforrasok koze
tartozik, amelyek OnallOan is kepesek megujulni. A gyepekkel valO gazdalkodas,
Karpat-medencei letelepedesunk ata, vegig kiseri tortenelmEinket.
A gyepek nemzetgazdasagon deluli sulya es a videk, a taj arculatanak
meghatarozasaban betoltOtt szerepe, tbrtenelmi korok szerint erbsen valtozott,
de osszessegeben, napjainkra jelentosen csOkkent. Az azonban figyelemre
melta, hogy hazankban, kozel minden 6tbdik nektar mezogazdas6gi terOlet
gyep-mOveiesi
Napjainkban a tarsadalom sokrettibben fogalmazza meg a gyepekkel
szembeni elvarasokat, mint valaha („multifunkcionalitas"). Ezek szerint a gyepektOlazt varjuk, hogy:
- lassak el a keradzb i11. legeldhasznosito Allatallomanyt szalastakarrnannyal;
- vedjek a talajt es a lermeszetes v[zforrasokat;
- teremtsenek elahelyet a vadon 616 nOveny- es allatvilagnak, es
- jaruijanak hozza egy vonzO tajkap kialakulasahoz.
hazankban is varnatO, hogy ezen elvarasoknak megfeleloen, a gyepek
szerepe is valtozni fog.
Az extenziv gyepterOlet hasznositasanak egyik igeretes alternativaja a
gyepre alapbzott husmarhatartas, ami ekkeppen, a gyepteruietek jobb kihasznaidsat celza fejlesztesi strategia tontos eleme. A fejlesztes indokakent piaci es
global-OkolOgiai szempontok egyarant megernlithettok_ A letszamfejlesztest indokolja, ezen t6Imentlen, az a torekves is, hogy az Europai UniOs csatlakozas
idejere kellben magas kvOtat tudjunk &ern', hosszO tavra biztositva ezze[ a
gyepes regiak" gazdasagi stabilitasat. Ahhoz, hogy ossznangot teremtsCink
gyepadottsagaink es a fejlesztesi elkepzesek kozOtt, szekseges attekinteni a
gyepre alapozott hOsmarhatartas nemzetk5zi tendenciait es a legfontosabb
Tapasztalatokat.
ViiAgtendenciak a gyepre alapozott husmarhatartasban
A vilag legeltetett teruletei (tobb mint 3.000 millio ha) valamennyi fontosabb
okolOgiai zOnaban megtalalhatOk, de a legnagyobb egybef4go legelok mindenek elott az afrikai, azsiai es az amerikai kontinens mersekelt, szubtropusi es
tropusi regialban talalhatok (1. tablazat).
EurOpa szerepe e tekintetben szereny, bar az itt talalhatO gyepek zomeben
minOsegfiek.
Miutan a gyepterCilet a htjsmarhatartas legfontosabb takarmanybazisa,
viiag h6smarhatarlasanak es vagbmarna termeiesenek sUlypontjai is ezen ta.gozaidas mentor' alakultak ki (2. tabfazat),
Az okolOgiai es a termelesi adatok teljes egybeeseserol rn indazonaltal nern
beszethettlink, arni arra utal, hogy a husmarhatartas fejlesztesere szamos egyeb
lenyezo is hat. lgy mindenek elbtt a nepsuraseg, a gazdasag szerkezete, kulturats tradiciak, fogyasztasi szokasok, stb. Az eszak- es del-arnerikai kontinens
rnepataroz6 szerepe a vilag hOsmarnatartasaban, a nagy kiterjedesCi gyeptefteletek mellett, mindenek elott a kis nepsuruseggel, ebbal eredben a legelok
.viszonylagos olcsOsagaval, a vagamarha-ipar fejlettseg6vel (termelesSatvasarlas-feldolgozas-kereskedelem) es a tenyesztesi kult6ra hagyomanyaival
.
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,lagyarazhatok_ llllas oldalrOl, a szeIsOsegesen extenziv tartastechnolOgia (tObb
szaz HI. ezer tehen egy gulyaban), a klimatikus hatasok (1rOpusok kOzelsege
folytan jelentOs a zebu verhanyad) rniatt elsi5sorban a kommersz rrindsegG
vagOrnarha elOalrItasara kepesek (Steller, 1999). Nyugat-Eurdpa surein lakott
orszAgatiban a 1.-aiismarhatartas elsosorban a taj-kbrnyezetvedelern es telepUlesstruktUra celjainak van aJarende[ve, a termelesi funkciO nnasodagos. Hyen kOruIrrenyek kazOtt a h6smarhatartas csak jelentos allarni tarnogatassal lehetseges, de ezt az Igenyt a tarsadalom tObbe-kevesbe elfogadja (3. tablazat). A
kozep-eurOpai orszagok, adottsagaik tekinteteben, a ket regio kozott foglalnak
helyet,
,

1. lablazat

A Fold szaraziold-teruletenek hasznositasa (millia ha)
Szant6(2)
181
457
271
113
138
229
49
1438
11

Kontinens(1)
AfriXa(5)
Azsia(6)
Eszak- es Kazep-Amerikak7)
Del-Amerika(8)
Europa(9)
Szovietunia (korabbi)(10)
Oceania(11)
Osszesen(12)
A szarazfold-terfilet %-8ban(13)
Wordt Resources, 1994-9 5

GYeP(3 )
900
759
362
493
83
326
431
3354
25

Erclo(4)
684
531
709
829
157
827
157
3894
30

fable 1_: Utilization of lands ir) the Earth (million ha)
continent(1), arable lanc1( 2 ), grassland(3), forest(4), Afrioa(5), Asia(8), North and Central America(7), South Arnerica(8), Europe(9), former Soviet Urion(10), Oceania(11), total(12), expressed in
percentage of the earth(13)
2. tabfazal

Vagornarha-ternieles a vijagban
Orszag(1)

FlUsmarna
(milk) tehen)(2)
36,0

USA
12szaM•M.4)
26,0
Argentina
7,8
Ausztralia(5)
3,8
Kanada(6)
5,5
Mexiko(7)
25,1
Nyugat-Eurdipa(8)
3,4
Kelet-Eurbpa(9)
158,5
ViAg 4sszeses-V10)
Agrarwirtschaft, 1996, Franktur -VM,

°/0

22,7
24,t
16,5
4.9
2,4
3,4
15,8
2,1
100,0

VAgOmarha-termeies
(milk) torina)(3)
11,3
4,13
2,6
1,8
1,4
2,0
8,4
1,2
54.0

to

20,1
8,8
4,8
3,3
2,6
3,7
15,5
2,2
100,0

Table 2.: The most irrPortard regions of the beef-cattle prooction in the world
country(1), beef-cattle (million beef covv)(2), beef production (million ton)(3), Brazii(4), Australia(5).
Canada(6), Mexico(7), West Europe(8), East Europe(9), total(10)

ALLATTENYESZTES es TAKARMANYOZAS, 2000. 49. 6.

497
3. tablazat

A szarvasmarhatartassa1 kapicsolatos jellenizak nehany keizep-eurdipai,
nyugat-europal es tengerentulf orszagban
_.
Terulet
1000 kt.n 2 1

FlUsrnarha
arahya
%(6)

tov)v41

____.1

Neps6ri.iseg
Gyep aranya
Szarvasrnarhafoil 00 ha
az os5zsurriseg 100 ha
r-1
rnci. terOlet(3LterOletbbl, %O.)
g e•re(_5)
Magyarorszag(7)
-93
168
13,5
67
312
206
LPrigyelors zag (8)
13,4
194
Csehorszag(9)
78
241
11,0
125
49
21.8
116
Szicvakia(1.0)
12,0
Romania(11)
238
252
19,2
69
D4nia(12)
43
193
14,0
322
40
343
Nagy-Britannia(13)
47,1
102
192
Franciaorszag(14)
244
23,8
154
770
551
Flolranclia(15)
35,5
321
Nernetorszag(16)
471
21,1
357
212
Olaszorszag(17)
301
365
17,E
136
61
USA
9363
26,8
12
kanada(18)
9970
39
2,6
49
20
Argentina
2780
52,0
35
Brazilia
8512
65
20,1
89
42
D61-Afrike(19)
1221
65,5
13
7741
Australia
4
59,3
6
Nenizetkdzi Statisztikai Evkonyv, KSH, 1998(20)
Orszag(t)

7
37
34
1
9
21
76
66

83
68
86
71

Table 3.: The characteristics related to the cattle breeding in some Central gurcpean, Western
European and Overseas countries
country(1), acreage in 1000 km 2(2), density of population (person/100 ha of agricultural area)(3), the
percentage of grassland to the total area(4), density of cattle population in 100 ha grassfand(5),
percentage of beef cattfe(6), Hungary(7), Poland(8), Boherhia(9), Srovakia(1 0), Rumania0 1L Denmark(12), Great Britain(13), France(14), The Netheriands(15), Gerrnany(16), Italy(17), Canada(18),
South Africa(19), International Statistical Yearbook, KSH, 1998(20)

A vilagon a gyepgazdalkodasnak alapvetben ket iranyzatat figye[hetjOk
meg, amelyek egOttal jeizik az emberi beavatkozas merteket is. Az egyik
iranyzat a termeszetes gyepek ternnesenek hasznositasaban rdekelt, Ez a
fejleVen, vagy fejlOde otszagokra jellemza. A gyep itt az Met szinte egyedUJi
forrasa. A tulnepesedes egyre riagyobb igenybevetelnek teszi ki a gyepeket a
rForriaci pasztorkodason keresztDi, es ez a t6lterheles a gyep degradaciajahoz,
felsivatagi teruleteken az eisivatagosodashoz vezet. Paradox mOdon a hasznositatian terCileteken a Jegeltetes hianya ugyanesak elsivatagosodashoz vezet.
Enriek oka a gyepterUJet gyonnosodasa es bokrosodasa, arni a tarajborltas
csokkenesehez, a tatai tbizott fe)nnelegeciesehez vezet, es a degradacias folyarnatokat beinditja.
A masik iranyzatnak az a jeNemzOje : hogy a gyep terrnesalakulasaban jeientOs szerepet kap az emberi beavatkozas. Ezeken a helyeken a gyep termesztbse as hasznosiOsa is, tuclatos gazdaTkodas eredmenye, rnefyek szinvonala vaitozO, az extenziv hasznositast61 az okolOgiai adottsagok maximalis
kiaKnazasaig terjedhet. Ez a gazdalkodasmOd mindenek elott a fejlett es fejlodi5
orszagokra jellemziti.

A hazai gyepgazdalkodas szamara azok az isrneretek iehetnek tanuisagosak, amelyeket a niersekelt egovi orszagokban folytatott tudomanyos kutatas,
es a mindennapi gazdalkodas, rnutat.
Ez az OkolOgia] zona azonban a gyepgazdalkodas teren megleheti5sen
vAltozatos rnegoiclasokat kinai, rnelyek kozOl a hazai szakrnai kbrokben sokszor
peldakent emlitik a nyugat-eurbpai gyepgazdarkodast, illetve az Cij-zelandi es
tengerentUll peldakat•
Az Osszevetesnek a nagy foldrajzi tavoisagidik ellenere van realitasa, bar az
okolOgiai, gazdalkoclasfilozafiai hasonlasagok mellett, a nemzeti sajatossagok is
ketsegtelen01 jelen vannak.
Valamely igazdaikodasi gyakorlat rdivid (ellerrizese mindig nehez, hiszen
annak szamtalan 6erne van. Ha jellemezni kivanjuk a szamunkra tObb kerdesben iranyt mutata gyepgazdalkoclasi gyakorlatokat, akkor azt a kovetkezOk szeriot tehetjUk:
1. Nagy rafprditassal — nagy hozammal jellemezhet6, az urt. nagy input,
nagy output tipusu gyepgazdalkodas (pl.: Nyugat-Europa).
2, Kis raforditsi szintu, de relative igen hatekony gyepgazdalkodas (pL
0j-Zeland, USA, Kanada).
alacsony, Lk. kis input, kis output tipus0
3. Csekely r6forditasi szintO
gyepgazdalkodas (ph: KOzep-Kelet-Eurapa, Del-Amerika (kivetel: Argentina,
Afrika).
Nyugat-Europa, fOlidrajzi Ortelemben, a Skandinaviatal 5panyolorszagig
terjediti kontinenst ielenti. Az emrftett gyepgazdarKodasi iranyzat ezen beibl
— a Da.n)a, l 61andja, Belgium, EgyesOlt Kiralysag, lrorszag altar kepzet1 kisebb
regiatjeilemzi,
Uj-Zelandon aZ orszag deli szigetet, USA-ben az arnerikei kontinens kozeps6 es deli aliamait, mindeneK elat Texas, Ailisouri, Oklahoma, Nebraska,
Kanadaban Alberta hOsmarhatarta regiait tekintjOk a gyepgazdalkodas szernpontiabal egysegesen kezelhetonek.
Mindket regibban rnaximalisan kihasznaljak a regeltetes eionyeit, de a ket
gazdalkodasi mad kOzott jelentitis kUlConbseg van.
Horlandiaban es az Egyesca Kiralysagban terjed a gyep terrinesehez igazitott szabad legeltetes. Ez annyit jelent, hogy folyamatosan legelnek az allatok
egy adott terOletet Lgy, hogy a fu navekedese kielegiti a terOleten legelb allom6ny faigenyet.. Ezt Ugy tud[ak szabalyozni, hogy vagy az allatietszamot, vaa
a egetetelt lerU]et nagysgat vgtortatjak, A valtortatas szOksegesseget a fu
mnassaganak valtozasa jelzi (Hodgson es rntsdi, 1986). Az optirnalis fOrnagassag 61latosoportonkent elten5 (Juh: 4-6 cm, szarvasrnarha: 6-10 cm). Ez a
legeltetesi mad azert tudott az utabbi Ovtizedre uralkodava valni, inert:
— biztositja a fU ja sarjadzasat,
- folyamatosan, 75% folotti emeszthetoseg0 kivet biztosit,
- szervezese egyszerU, elornunka-igenye alacsony,
— a hektaronkenti allati terniek eleri, vagy meghaladja a rotacias legeitetesser elortet.
A tengerentUli orszagokban, a fenti elanyak ellenere, megmaradtak a rotacias legeltetes mellett. Ennek valaszinOsithetb oka az, hogy farmonkent nagy
allatallomanyok varinak (tolab ezer husmarha, girnszarVas, Cobb tizezer
szWte tbketesen 1:)egYakoroit az aliatok uj legelofe terelese, m€Jynek elenged-

hetetler segitOi a 1O1 kepzett iovas tehenpasztorok (cowboy) ill. 0-Zelandor a
ttikeletesen idomitott pasztorkutyak,
A tengerentbion gyakorlatilag egesz even at legelOn tartjak az ailatokat A
betakaritassal jaro tobbietkoltsegeket a gazdalkodas nem engedheti meg. Igy
az esetleges szara nyAri, yaw a Vemenytetii ydi5zakokban sematl klegeszit
torregtakarmany az allatok rendelkezesere. Altalanos gyakorlat, hogy a gazdalkodOk telre szenat vasarolnak a jobb bkoldigiai adottsAgokkal rercielkezo farmoktO1. Ennek ellerere, a szakbs takarrhanyellats miatt, az ailatok testsLilya
idankent csokken (Kemeny, hosszan tartO telen, ez eierheti a 10-15%-ot is),
A gyepgazdaikoida adottsagai Magyarorszagon

A gyepteruletek Altai kinalt OkolOgial potencial nagysagara, az azt befolyasolO tenyezok korere es hatasuk rrertekere vonatkozban szamos tudomAnyos
felmeres keszult, es az utObbi idober leraletet vettek a gyepteruletek allattenyesztesi hasznositasara iranyulb vizsgalatok is. Mindezek tapasztalatai JO kiindulopontot kiraina44 egy atlogo strategia 1c4nunkaCa.sainoz, es kijelCik a tovabbi
kutatasok iranyat is (Vinczeffy, 1998).
Hazankban Icozel 1,2 nnillia ha gyepet tartarak nyilvan. Ez a nnezOgazdasagi terUletek 18%-at, az orszag teijes terOletenek 12%-at teszi ki. Jelentos
kalonbsegek figyeirietok meg a gyeptertletek inegosziasAban az orszag ki]lbnbazi5 regiOibar (4. tabiazat).
4. tatAazat
A gyepek aranya a fOlcihasznaratban, tajegysogenkent (Nagy, 1997)

Tajegyseg(1)
Pest megye(4)
Eszak-Iviagyarorszag(5)
Eszak-altotd(5)
DOl-alfold(7)
Nyugat-DunkitU1(8)
Eszak-DunaritC11(9)
Del-Dun4ht61(10)
sszeslatla (1 1)

Gyeptera et,
/000 ha 2
64,8
215,0
261.8
243,7
117,9
117.2
124,0
1148,0

Gyep a rnezogazda5agi
ter fret %-aban 3
16,1
27,5
19,5
17,7
17,6
17 r 5
14,4
18,8
i

Regdnal dIstribution of Hungarian grasslands (Nagy, 1997)
Tab e
region(1), grassland, 1000 ha(2), grassland % in agricultural land( 3), Pest county(4), NorthHungary(5), Northern Plair1(6), Southern Plain(7), West Trans Danube(8), North Trans Danube(9),
South Trans Danube(10), totalimean(11)

LAthatia, hogy az atlagoshoz kepest kisebb a gyepek terOieti aranya Pest
megyeben Os a Duriantul harom tersegoben, Az orszag keleti feleben viszont az
atlagsnal 1151:3b gye pterul et talalhatai.
Megfigyelheto az is, hogy a Del-alfddrol eszak fete haladva hatarozottan
nOvekszik a gyepek mezbgazdasagi es termoteiUfeten belUii aranya. Ehhez
kapcsolOdYa emlitendd, hogy a gyepek hasznosithatOsagat befolyasolo terOieti
tagoltsag is kGroribbzo az orszag let feleben. A domborzatos felszinu DunanEllor a kisebb gyepteruletek a jellemzdiek, hasznositasuk is nehezkesebb.

Az eszaki hegyvideken mar gyakrabban ta!aikozunk nagyobb, OsszefUggo
AyepterOletekkel, kOldindsen a nem erdOsitett lejtbkOn. Emeriett azon ban tbbb
apt, tagolt gyeptertJlet is elofordul, elsosorban a vdlgyek keskeny vonulataiban. A nagyobb lejtes es az emlitett tagoltsag negativan befolyasolja a hegyvicl6kr gyepteruletek hasznosithatOsagat.
Az alfOldi regiaban jellemzbek a nagy kiterjedes6 gyepteruletek, amelyek a
Hortobagy es a Kiskunsag tersegeben tobb tizezer hektaros, osszefuggo tombOket alkotnak. Hasznosltasukat a tablameret vagy a felszfn kevesbe nehezIti.
A gyepek termdkepesseget az dokolOgiai adottsagok (esapadek, talaj, hemerseklet, lejtes) es a tapanyag-gazdalkodas szinvonala hatarozzak meg.
Az dkolOgiai adottsagok kaf3A, a take,- CeOsti ‘at ,Yeitrc, rnig
a hOmersekleti es csapadekOszonyok evjarati ingadozasokat mutatnak. Az
5. tablazatban, a tajkOrzetekben a felmeresek soran tapasztalt, ill. az okolOgial
adottsagok alapjari elerhetO termeslehetasegeket niutatjuk be.
evtizedek tudoA karkuiaciOkhoz szakseges alapinformaciakat az
rnanyos vizsgalataittil nyertuk, az attekinthetOseg kedveert ehelyutt csak a
vegeredmenyeket kbzOljuk.
A gyepterClieteKreil betakaritott terries evtizedek eta alig valtozik, az 1,54 t
sz.a./ha hozam az bkologiailag elerheto termesmennyisegekt61 (5-8 t sz.a./ha)
messze elmarad.
Az Okologlai potencial nagyfoku kihasznalatlansaga a gazdalkodas szakszerCiVensegebbl, velOjaban a gazdalkodasi technolOgiak teljes hianyabol fakad.
GyepgazdalkocUs es hOsmarhatartas nehany Osszeiliggese hazankban

A gyepgazdalkoclasunk helyzetevel kapcsolatos felmeresek szerint iegfeljebb 50%-os az orszag terjes gyeptenilletere vetftett krhasznaltsag, az atlagosan
hasznositott termes, ami napjainkban nem ell el az 1,0 tiha-t.
Osszessegeben, igy legfellebb az extenziv MOsmarhatartashoz biztositanak megalapozott takarrnanyozasi hatteret a gyepek. Altalands jelenseg, hogy a
legeltetesi szezon kezdeten, nAustitol 'Junius vegeig meg van legelefu, de nyar
kdzepetoi szeptember kozepeig vagy kisUl a gyep, vagy minimalis a kikinalat es
csak az osz foryarrOn lehet ismet szr -nottevo filltermessel szamolni. Az atlagok
azonban elfedik azokat a kurdnbsegeket, amelyek egyreszt a gyepek hidrologiai
adottsagaivat i masr6szt a gazziAkcicias t -Noi -Natrits tpsszeIi:vgg6st).
A hidrologiai adottsagokat tekintve az ude, kOzepes es felszaraz gyepek
terileti aranya kOzel megegyezik.
Termdszetes k6rOlmenyek kozott tenyleges termesOk 1,5-2,5 tiha szarazanyag kOzOtt valtozik (Vinczeffy, 1993). A felszaraz, esetleg a kozepes hidrolagiai adottsagb gyepeken jelennzO a nyari kisUles, a nagyobb termesili, rreiy
fekvesill, ude gyepeken a JO vizellatottsagnak kOszOnhettlen szezonaiisan valtozo, de folyarnatos fC]nOvekedessel szarroihatunk. Amennyiben a termeszetes
gyepek evi termeset (1,5-2,5 tiha), kOldnoskeppen pedig, ha a Fegeldifti tapla16anyag-tartalrnat ves5zOk aiapul, a liazai termeszetes gyepeken egyertelmtien
csak az extenziv husmarhatartas lehetosegerti beszElhetUnk.

5. tjblazat
A gyepek terrnakepessege a gazdalkodasf nod fUggvenyeben
(Lang es mtsai, 1983; Vinczetfy, 1981, 1994; Nagy, 1997) t, szalha
KbrzetM

Ten let
1000 ha
(2)

Dunaj .4,;Wld
Duna ^.enii siksAg
86
Duna-Tisza
124
kbzi haIsag
13Ackai`14. 5.a. g
15
Mez0fold
45
DrAva ment. siksag
13
Tiszai Alf151c1
Felsd-Tisza videke
60
KOz,ep-Ti sza videke
136
Als6-Tisza videke
11
E5zak-alf61di
61
hordal4kkup 5:ksaga
Nyirseg
41
Hajdjsag
43
Berettyo-Ka7as vid6ke
76
Kdros•Maros koze
41
KisallNd
Gy6r1 medence
36
Mar.-,a1 medence
25
Komarom.esztergomi
12
siksLg
Nyugal.magyworszagi
per87-vic16k
Ai Dokaij a
9
Sinrn-vasi siksAg
18
Kemeneshal
9
Zalai dornbsag
42
Dunankuli dorstividek
Kill I S o-Sornogy
30
Belsb-Somogy
57
Tolna-baranyai sik$6g
50
1v19c5ak 6,5
7
M6ragyi-r-69
Dunar!0'11k6zephegy$eg
Bakc ny-videk
61
Vertex, Velencei13
hegyseg videke
Dunazvg-hogyvid6ke
19
Eszak-magyarorszagik5z6phegyseg
Dunakanynr vid4ke
7
Nogradi meidence
.
8
C5.erhat videk
27
Matra villek
11
&:i ,(1‹ vide"(
18
#1-eves-tior5ocei meder44
ak es dombok
Eszak-boesoch10
hegyvid4k
Tokaj-zempl6ni17
hagysOg vicreke
Orszagas
1282
6s.tesgni6tlag(8)

Szakszerii gyepgazd. :.Legelo aftat urdekevel
r
alerheb5 termes(5) ,
rr.C.trhgya nelki:1
80°.•.
e:erhea lermesf6)
60%

Term6s
jelenleg
(a)

lakolOgiailag
lehetsbges
terries(4

1,5%

.
7,72

6,18

4,53

2,32

6.22

1,04

7,01

5.61

4,21

1,60

3.57

1,18
2.13
1,20

11,0-0
9,46
19,44

'.82
3.38
1.85

4.55
7_85
4,86

1,83
1.31
1,78

12,32
7,36
6,81

9: 86
5.89
5.45

7,39
4.42
4,09

2,38
2,03
2 : 75

7,65
5.58
7.51

1,54

8,79

7,03

5,27

2,43

6.05

2,04
1,62
1,65
1.84

8,05
9.63
9,91
10,00

5.44
7: 70
7,93
8.00

4,83
5,75
5,95
6,00

3,16
2,51
2 : 54
2.81

8.50
6.70
6,74
7,90

3,29
1,53

13,09
11,18

10.47
8.94

7,84
5,71

5.16
2,34

14.43
6.34

2,23

10.79

8.63

5.47

3,44

9 51

1,11
1.34
82.00
1,45

7,97
11,76
9,57
10,28

6,38
9,41
7.65
8.22

4,78
7,06
5,74
8,17

1.69
2.06
1.26
2,29

4,03
5,59
2,66
6,19

2,25
2,42
1,78

9,22
12,52
9,10

7,38
10,02
7,28

5,53
7,51
5,46

3,49
3.72
2,76

9,51
11,34
7,51

1,13

8,28

6,62

4,07

1.75

3,99

1,29

5,59

4.47

3,35

2,07

5,26

2,26

4,14

3.31

2,48

3.50

9,52

83,00

7,54

6.03

4,52

1,41

2,84

5.63
9,34
5.60
3,09
5,313

4,22
7,01
4,35
2,32
4,03

0.93
0,93
1.41
1,17
1.07

2,08
2,48
3,13
2,59
2,33

0,60
0,60
0,91
0,75
0,68

7,04
11,68
7,25
3.86
6,72 •

i

8,80
7,57
15.5.5

6,60
5,58
11,66 _

Term. ved. szsb:yaK
betar. asava
elefhelO!errres.;7)

0,66

7,50

6.00

4,50

1.02

2,28

0,60

3,84

3,07

2,30

0.93

2,08

1,75

6,23

4,913

3,74

2,69

7,32

1,54

8,75

7,40

5,25

2.23

6,26

Table 5.: Productivity of grasslands depending on the way of farming (Lang et al, t963: V:nczeffy, 1981,
1994: Nagy, 1997) (t, D11.4/ha)
region1), acreage 1000 ha(2), yield at present{3), °ecological yield potential(4), yield potenlial using profes s ional
farrning(5), yield potential without fertilizer using only the fecal of grazing anirnalA, yield potential keeping with the
rule of nature conservation(7), national totalimean(8)

Ez egyben azt is jelenti, hogy a hazai hOsmarhatartasban a gyepgazcfalkodas mOdjat tekintve sokkaJ inkabb a tengerentai peldak (USA, Kanada, 0jWand) jelentlk a fejlesztes iranyat, mint az egyeDkent rendkivUl szakszeni, de
koltseges nyugat-eutOpai modellek.
Ezt a tbrekvest erOsitik egyebkent a husmarha agazatban ervenyesu1b
kOzgazdasagi szernpontok is, mivel a hangsC.ily a hozamok novelese helyett a
kbltsegcsOkkentesre helyezodOtt at. A Msmartiatertas hazai adottsagai kOzott
szOlni kell arrol is, bogy a tengerentali peldatOlelterben, nalunk a hOsnnarhatarto
kOrzetekben jelent6s merteku kukoricatermeszte fol ik, igy a kukoricatarlak
legeltetesevel, a iegeltetesi szezon 1-1,5 hanappal negny6jthatel.
1.6'erae% %zb\ri‘ a NegeAe\ex glep rrintrsg
ta‘c2krmanNft,\ntkaki31
A min5seget egyreszt a gyep novenyi Osszeteteie, masreszt a nOvenyzet fejlet -tsege hatarozza meg. Gyepeink nOvenyi OsszetOtele jOI tukrozi azt a gondoskod6st, arnit a legelOk kapnak. Gazdasagi ertekoket nagyon rontja a gyomosodas.
Becsresek szerint a h6vOnyzet egyharmada gyorn (Barcsak es mtsai, 1978). Ez
nemcsak a hasznosithato termer mennyiseget es minoseget mersekli, de akadalyozza az Ortokes novenyek (fCvek, pillangOsok) vesztes6gmentes iegelteteset is.
Jellemz6, hogy a terrneszetes gyepek atlagos minosege az 5-Os kategariaj( skalan csupan 2,2 atlagos mindiseget er el (Vinczetiy, 1993).
A gyep legetteteskori fenoio0i fazisa szerint nagyon kulbribbzo a felvett
takarmany energiatartalma. Az atlagos gyep netti5 energiatartairna leveJes allaene70\an,a)ma az 6)etWow\ a kieigittb, eictvF4 'ic,piesk N\NtqLt%bal-\ %\iti
fenntartasban mar osak 66%-ot, a testsUly-gyarapoclasban csupan 49%-ot er.
A gyakorlatbari ez azt jelenti, hogy pl. egy 200 kg-os hilshasznu nOvendeRaszO, a maximalis napi szarazanyag-igenyenek kielegitese rnellett, a legeltetesi szezon kezdeten (leveler ftli) naponta akar 0,80 kg elOsOly-gyarapodast is
eler, de jCiniusban (a fEl viragzasakor) a gyep mar csak a letfenntartas energiaszOksegletet kepes fedezni (Varhegyi es Varhegyitie, 1987.
ezen beIJI az adott teraieten legeltetA gyepek allateltart6-kepessege
az okologiai adcttsagokon WI, a legeltetes- ill, gazhete h6smarha letszama
dalkodas mddlatal i fagg. Az etolOgiai vizsgalatok kimutattak, hogy a szarvasmarna foiDlrOl lefele haladva vertikalis retegekben legel. Ennek kOszOnhetdien
egyenletes nnagassag6 fE[allomanyban elOszor a felsobb szinteket iegeli ie,
el-rsit % obstipc. vrimk a gye0))on-lany
an e\,,je
alsObb zonaiban talalhata idOsebb nOvenyi reszeke. Ha a legeltetesi mOd lehetOve teszi azt, how a gyepairomanynak a talajfelszinhez kOzeli zOnajaban elhalt
nOvenyi szOvetek, vagy mar lebornlas aratt levo nOvenyi reszek kepzOdjenek
(Frame, 1992), a regelO allat nem szfvesen legei melyen. Ha az ilyen gyepen az
llat nem tud valoOtni, mert kicsi a fOkinalat, csbkken a takarroanyfelvetei es
az ailati termeles is.
TOlsagosan nagy fakinalat rreliett a szarvasrnarha valogat, igy elonyben
reszesiti a zsengObt) , levelesebb, nagyobb viztartalrn6 novenyi r6szeket, Ennek
koszOnhetben a legalt fu emeszthetbsege jobb mint a rendelkezesre alld gyepe
atlagosan. Mas oldOln51 viszont az idosebb noveryf reszeket az aliat elkerUli,
azok eivenOlnek, erneszthetOsegUk, igy kedveltsegUk is csaken, OsszessigqcAr‘ 13raVi\e, a Ig\jsP'ichaSZiltL\%Sa,
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Az elsO nevedekben ez azzal parosui, hog)/ a le nem legelt fuvek magszarba mennek, viragzanak, es magtermest hoznak, sarjadzi5 kepessegL)k lecsUkken, es bar a legeldin bOseges lesz a fukinalat, az allat a „baseg kozepette
ehezik", mert nern veszi fel a rossz emeszthetasega fCivet (Stobbs, 1973),
Ez utabbi problema kezelesere dogortak ki a valtozio fOmagassaghoz igazod6 legeltetesr mOdszereket. Bizonyitotta valt ugyanis, hogy az alacsonyabb
furnagassagnak lobsztohetd kisebb kikinaratnal ugyan kisebb a falatnagysag,
de a harapas gyaKorisagavai es a legelesi ido nytjitasavai (a kerOdzesi ido rovasara) az allat kepes, a szannara szukseges szdrazanyagot es benne a kivant
energiamennyiseget feivenni. Bar a leirtOtO nag ac a harmadara-rtecleciE,c9.
esik vissza, a szarazanyag-felvotel csokkenese csupan 25%! Mindez arra Lnal,
hogy a hOshaszno szarvasmarha JOI kePes alkalnlazkodni a legelofa magassagahoz.
A kritikus fornagassag fUgg a vegetaciOs iclOszakti61, az allatfajtol es a
hasznositasi iranytal, valamint a legeltetesi modtol•
Ezeket figyelenlbe veve, foryamatos legeltet 6s eseten, az optimaris fOmagassag 6-10 cm kOzott valtozik (6. tablazat), mi a szakaszvalto (rotacias) legeltetes mellett a 10gelOszakaszt valtani ken, ha az allatok a gyepet 4-10 cm
tarlOrnagasagg legeltek (7. tablazat).
6. tablazat
PiniirktoiliamipsstoA a szatuavrkz,Kkitlk4c (izNizmatna kw:kiv0-4.%tkNz.1.-ct-C'zdSst.i is Tukszi, VA.%)
2)
sza razon Allo tehen(3)
HOsmarhA (ribvenak)(4)
Tejterrnel6 tenyeszn6vendek(5)
Flizarnata (befejez0 szakasz)(6)
Hu stehoi borjaval (7)
Te'elo teh

6-8
6-8
6-8
7-9
7-9
7-10

Table 6.: Recommeded grass-height for the continuous grazing of cattle (Hodgson at al., 1986)
item(1) grass-height, ort 1 ( 2 ), dry cow(3), beef cattle (young Cattle)(4), dairy heifer(5), beef cattle
(finishing)(6), beef cow with call(7), dairy cow(8)
7.

tablazat

Optirnalis tarlomAgassag a legelo szakasz el hagyasalcor (Hodgson es Intsair 1986)
Ailatfaj(1)
Juh(3)
i-16shas70 6 nOvenclek(4)
Szarazoriallb tehen(5)
Fejt

A tarlo rriagassaga, cm(2)
4-6
5-8
6-8

7-10

Table 7.: The optirn,4 1 height of stubble at the finishing at grAzillg (Hodgson at al., 1966)
breed(1), height of stubble, cm(2), sheep(3), beef young catt1e(4), dry cow(5), dairy cow(6)

Tavasszal a folyannatosan legeitetett gyepet 8 cm fernagassagon keil tartmk , hv:s/
s7c,)csrl eX. yron es osszel megengedheto a 9-10 cm fOrnagass6g is (Wright, 1988).

1 11. .1-5;16AN

Az edcPgi ismereteink alapjan meglepanek tekinthetO fGrhagassagok merleft szell masik Ket szempont ts. Ha a fegOterizN'ebb lavasz' fandvekedes ki5szalcaban a gyep 8 cm-reel rnagasabb, akkor a szarvasmarria nern legel egyenietesen. Vaiogatni kezd, a gyepen foltokat hagy el, ezeken a foltokon a fu eloregszik, rnagszarat hoz es drasztikusan csckken az itt !evt5fu emeszthetosege. Mindez azt jelenti, hogy az elsti nOvedek idoszakaban 8 cm fumagassag
fOlatt lathatOan rnegno a le rem legelt terelet hagysaga.
A legeltetesi szezon hosszat, meg napjainkban is, inkabb a hagyornanyokhoz, a Szent yorgy asSznt Mihaly naphoz vala kOtOdes, mint a tenyleges
fukinalathoz valo aikalmazkodas hatacozza rrieg. Pedig az iciojaras tavasszai rrs
asszel ak6r hetekkel is megnyiljthatla a legettetesi szezont, Ezen WI a gyakylatban kevesbe isrnerik es alkaimazzak azokat a technolOgiai elemeket, amelyek megnOvelik a legertetheto fukinalat idtszakat_
A gyep vegetacids icidiszak&lak kezdefekor (cc. 200 ' )C FLTddsszegi kiszart
starter N-rnOtr4ya elbbbre hozza a iegeltetetOseget (Nagy, 1984). Osszel, a
nyarutOribl tartatekcat funOveciek pedig hetekkel Mapes kitdni a fegeltetest.
Ebben segitsegre lehet a legelO hOvenyi Osszeteteienek, megvalasztasa is,
igy pelclaul a radkep0 csenkesz ragyon jot toleralja a heivOsebb [dot, es akar
december vegaig elfogadhato tap[albanyag-lartafrnu a hOsmarhak legeltetesehez (Nagy, 1990).
A 1egelaf3 rninoisge elbsorban az elsO nuvedek idejen rornlik szamottevoen, A gyakoriatban gyakran nern figyelGnic elegge a leget oPtimalis lerhelesere, igy az „kind az Oat toga Nor. A foiyarnatos, mennyisegben es minbsegben azonos fukinalat elosegrtesere nem elank elegge az „elokaszalas" lehet6segevel, amikor is a viszonylag kis mennyisegili fu korailekaszalasavar, a m6jusbar meg gyorsan sarjado fa Eris, reveres, erTergabarr gazarag mAsodik rrdvecieket adna a majus vegere elejere evenDlt, gyenge minosegu leheiyett.
Nemigen talalkozunk az egyenetlen, talsagosan magasra nott fu jobb Whasznalast segito, magas tarlOra kaszalassal sera (toping). A iekaszial f0 besilOzhatO, vagy a tertleten hagyhato. Az egyenietesse tett „gyepen" (tation) a
hUsmarha kiegyenlitettebben iegel, jobban hasznosui a f(ikinalat, melyebber
leegeit tethlei maraca hatra, irrEi elejet veszi a talajtelszin hajtasok elOregeriesenek, minosegromisanak, caadasul a sasj is lenyegesen jobb iegelbt ad
a marhaknak.
A hOsmarhatartasban tehat a gyephasznositas elter a lejel6 tehentartastar,
de n6vendekrnarha-tartast6 is eitero megoldasokat cerszeru alkalmazni. E teren a kditsegcsakent6snek, a tec rnoragrar egyszerdsiteseklek, az diYgt aka,.
mazkodOkepessegenek megliaiaroz6 szerepe van.
Mindez termeszetesen nem j&entheti a szakszerUenseget, a legelOk elhanyagoltsagat es az allatok alapveto igenyeinek figyeimen k[vul. hagyasat.
Fortosnak tartjuk ezzel kapcsoiatban hdflny ilyen hiba kiemeleset, es a
mai viszonyok kOzOit -t lehetsges gazdalkodasrniklok jelzeset, a jOvokep felvazolasanak igenyevei.
Az Okologial potencial kihasznalaifansaganak megnyilvanulasa, hogy a
gyepek egy jelentos reszet egARaten nern hasznositjuk sera cegeltetessel, sera
kaszarassal. Ennek fä oka a lecsOkkent ailatietszarn es a tuIaiclonviszonyok
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rendezetiensege, Kovetkezmenye, hogy megnO a gyepallomany degradaciOjanak veszelye.
A haszncsitott gyepeken a mOtragyazas teljes ehagyasa es a szakszenitLen macagyazs egvarAr\t et6ficirduL mCit.vagjias tsO,,rce))ese -aeggazttp
mertekG, 1996-ban, a nagyuzemi gyeptereletnek cSpan 5.2%-at rrOtragyaztak.
Ez, a rnijtragyazott terijetre vafamiveq kevesebb, mint 70 kg/ha, az Osszteruletre vetitve pedig kevesebb, mint 4 kg/ha hatbanyag kijutasat Mentette. A korabban is igen ritka novenyvedelem, (elsosorban gyornirtOszer-felhasznalas) mara
valOban kuriOzumszarnba rnegy, pl. az Osszter(detnek kevesebb, mint 1%4 .1
torten*, vegyszeres gyomirtas (Nagy, acioe.
A kemikaliak felhasznalasanak csbkkenese tenat nern tekinthetb a tudatos
kOrnyezetvedelem reszenek.
Megjegyezzuk, hogy nem a rnatragyazas merteke, hanem annak szakszerCitlen, egyoldalu hasznalata vezet a kbrnyezeti szennyezeshez, mig a szakszeveszelytelen, es ienetove teszi a termeszeti tenyezOk altal poru
tencWisan tfttostitott termes 641- eset.
A matragya-felhasznalas es aZ ezzel osszefOggib agrotechnikai es fegelbapolasi munkak korlatozasanak okonOmiai okai is vannak. Az allati termekek
(h6s, gyapj0, tej) kedveztitlen arvaltozasai kbvetkezmenyeikent, a gazdalkodok
gyakran katsegtakarekos (extenzivebb) gazdalkociasra kenyszenlilr ek.
Az esszerilseg es szakszeruseg hatarain be101 erre van lehetbseg, es az
okok5giai potenziai 80%-os, 60%-o kasn -vs,,t sziogak6, in'agoMs6k, bS2szessegeben jOvedermezb aliattartst eredmenyezhetnek. Az iryen viszonyok
kOzott elbailitott terrnekek, a jelenieg ervenyes piaci mrOseget moradektaranuf
egeszsogre artalmas elefrniszerek ilf. Oleimiszer-alapanyagok keletkezesenek veszelye nem merulhet fel.
Lehets6ges vaitozasok a gyepre alapozott hUsmarhatartasban
A legelteteses 6,11attartast szolgab gyepterOlet mertekere es aranyara vonatkozoan abbOl kell kiinduinunk, bogy a jelenlegi gyepterCiretek alas mfiveiesi
agba valio atrendezodesere nem fehet gondolni.
Napjainkban a gYepek, a szantOfOrdi mGvelesre alkarmatran talajokon maradtak meg, ebb l kovetkez6en eze4<ne'lca teriYete4c.ne a hasznosiktia gyepp6
a legmegfelelobb.
A mezogazdasg az elkovetkezendo evekben, hazankban is minders bizonnyal hasonlO utat jar majd be, mint amilyent az Eurapai Unia , tagailamainak
mezogazdasaga tett az utObbi egy-ket evtizedben. Ez, a perdak aiapjen, a termOterulet csakkenesevel es a szantO mOvelesi agbol kivont teruletek mas irenyCt hasznosftasaval fog itmL MeiaoldasMnt az vagy gyepesites
jeihet szOba_ Miutan az erdosites meglenetiben tokeigenyes, varhatban no majd
a gvpek Osszterulete, reszben gyepesitesre kerC.)ihetnek az eddig szantott
rneredek fejt45k, a genge adottsag0 szant6k, vagy a thely fekves(, vfznyornasos torOletek.
A 15%-na! lejtasebb szantoterijleteken iehetetien a gazdasagos es kOrnyezetkirketO szant.ofddi gazdtkodAs. EheLjWX a i)fiept's -az egyeth.Th e'neIseges megoidas. Felrneresek szehnt mintegy 200 000 ha ilyen terulet van. Gyepesrtoni szUkseges zen kivQJ a tartOsan
es. arvizvesze[yes terureteket.

UtObbiakra kOlOnesen a legutabbi idaben tapasztalt hatafmas arviz- es belvizproblemak hivjak fel a figyelmet.
A gyebgazdalkodas Ovajenek elemzesekor ki kell emelnUnk a gyepek szerepel a termeszetvedelemben. A terrneszetvedelmi teruletek nagysaga fokozatosan no hazankban. A vedett terDietek egynegyede a gyeprnOvelesi agba tartozik.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a fegszigorUbb vedettsegu teruleteken, a nemzeti parkokban es a termeszetvedelmi terCileteken a gyepek terQlete
elbri az erdok terbletenek nagysgat (8. tabiazat). Ezeken a terOleteken extenzfv gyepgazdalkodassal kell szarnolni. Erre vonatkozOan ugyan a gazdalkodast
koratozo eibirasok vannak ervenyben, de ezzel egyUtt van mOd ezen terUletek
legelteteses allattartassal torteno hasznositasara (Der es rntsai, 1999). Jaldszszekapcsolhatio ez a funkci6 az idegenforgalmi igenyekkel (oshonos, ifl. tajba
ilia allatfajokkal, fajtakkal folytatott legelteteses allattartas).
8. tablazat
A terrneszetvedelmi terOletek megoszlasa rhavelesi agak sze•int (ha) (Nagy es Pefei, 1996)
Vedett teriJetek(1)
Nemzeti parkok(7)
Talvedelmi korzetek(8)
Termeszetvedelmi terOlelek(9)
Osszesen(6)

Szant0(2)
14 304
68 362
2 451
' 85 117

Gyep(3)
66 247
94 567
7 526
168 340

. Erdi5(4)
63 558
252 592
11 028
. 327 178 _

Egyeb(5)
33 829
51 132
89 986
174 747

Osszesen(6)
177 738
466 653
110 991
755 382

Table 8.: Land use systems on nature-protected areas (ha) (Nagy and Peta, 1997)
protected areas (1 ), arable land (2), grassland (3), fo rest (4), other(5), total(6), national pa rks (7), landscape protected areas(8), nature protected lands(9)

A jelzett hatasok tukroben tehat mindenkoppen a gyepterOlet meretenek
es aranyanak a nOvekedesere leriet szamitani. A novekedes merteke nehezen
es csak nagy bizonytalansaggai prognosztizalhatO. Mertekada becslesek szerint, 10 even bel01, meg 500 000 ha szanto atminositesere es nagyobbreszt
gyepesftesere is sor kerulhef.
A hazai gyepek allateltarto-kepessegenek becsleseben, a varhalo teruletnOvekecles rnelrett, merlegelni Kell a gyepgazdalkodas szinvonalanak esetleges valtozasait is.
Annak ellenere, hogy a termOkepesseg jobb kihasznarasanak elvei es gyakoriati mOdszerei tisztazottak, a gyepgazdalkodas szinvonalaban Ordemi valtozas nem tapasztalhatO, es atOtO elorelepes a Avoben sem varhat6. Ennek oka
mJndenek dolt az, hogy a legelonasznosite allatfajok jovedeiemtermelakepessege esekely, es az 61W-tart& a rafordftasok merseklesevel igyekeznek a
gazdasagi kihivasokra re agal
A gazdasagi kornyezet sokkai inkabb az exlenziv gyephasznositasra, netan a hasznositatlan gyepterUlelek legeltetesbe vonasara, mintsem a nagyobb
gyepternries remenyelDen, a raforditasok nOvelesere osztonoz.
A gazdasagi celu, intenzivebb gyephasznalat iranti erdeklodes elsasorban
az uj egyeni es a tarsas vailalkozasok reszerol varhato. A gyeprOl szarmazO
szNastakarmanyok irant azonban elkepzelhetO a nagyobb Uzemek erdeklOdese

is. KOztudott, hogy a foldkarpotlas szamos atalakult nagyuzem szamara jelentog fOldalap-hianyt eredmenyezett. Ok a nneglevo gyepterUletek hozamainak
nOvelesevel mersekelhetik a szalastakarmany-termO terOletek hianyat, de szamolhatunk a nagyOzemek erdeklodesevel attetelesen is. Ha a fOldalap-hinny a
jobban jovedelmen szantofoldi arunoveny-ternnesztest korlatozza, realis lehetasegeik vannak a szantofoldi szalastakarmany-terma terUletek kivaltasara a
gyepteri.detek hozarnainak novelesevel.
Ez szinten a raforditasok es a gyep hozamainak nOvelesevel, vegul a
gyepterUletek gazdasagi jelentosegenek javulasaval jar.
A korabban kozolt adatokbOl is kider01, hogy a gyephasznalatban egyre
jelentOsebb lesz az On. kisgazdasagok reszesedese. Ez Nob& is kOvetkezik,
hogy ezek a kisgazdasagok a piaci feltetelek biztositasa mellett nagyobb rugalmassaggal tudnak alkalmazkodni az On. szarvanygyepek hasznositasahoz.
A gyepter3letek varhatO novekedese es a gyepgazdalkodas szinvonalaban
remelt — szereny valtozasok osszessegeben arra utalnak, hogy a hCismarhatartas celjaira rendelkezesre a1Ca bkolOgial potencialt hosszabb tavon sem
fogjuk tudni kihasznalni,
Tehenenkent 0,8-1,5 ha legeloigennyel szamolva a jelenlegi 20-30 ezres
hUstehen-letszam a tObbszbrOsere novelheto. Figyelembe veve a faji sajatossagokat, a fejlesztes eszkoz- es takeigenyet, valamint a piaci keresletet, rbvid
tavon a h6stehen-letszarn 50-60 ezerre, kozeptavon 100-150 ezerre nOvelese
realis celnak latszik. A hosszL) tavj celkitOzesek kOzott ennel nagyobb letszamnoveles is szerepel. Ennek realitasa mindenekeititt az e ceira atcsoportosithato
eraforrasoktol es a iliac (bel- ill. kOlpiac) fogadOkeszsegetal fugg.
A fejlesztes revert, az elkOvetkezo evekben, 150-180 ezer hektar extenziv,
eddig hasznositatlan gyepterulet termelesbe vonasaval lehet szannolni. Bar az
okolOgiaiLag kivanatos mertektol ez elrnarad, de egy tovabbi 50-80 ezer hektar
kukoricatarlo lelegeltetesevel egyutt megis jal szolgalja a globalis okolOgiai-,
tovabba a regionalis fejlesztesekben megfogalmazott foglalkortataspolitikai es
szocialis celokat.
A fejleszteshez szukseges tudomanyos ismeretanyag es tapasztalat rendelkezesre ail. A technolOgiai berendezesek (kerites, itato, keze16-valogato
berendezesek, stb.) gyartasa ilC. beszerezhetasege rnegoldott_
A kOzeljovoben ki.ilOnOsen a kistermelok integralasanak, tenyeszallatellatasanak es a hizavegtermek Ortekesitesenek (pl.: kozponti hrzOrnarhatelepek, C.In. „feed lot" letesitesenek es mCkodtetesenek nnGszaki-biolOglai- es
okologiai aspektusait feltaro vizsgalatok) teren vannak surgos teendOk. Nem
nelkOlOzhetO a h0smarhatartOk anyagi erdekeltsegenek es az agazat jOvedelemtermelo-kepessegenek jelentos javitasa sem.

KoVETKEZTETESEK
— A h6smarhatartashoz nagy extenzfv gyeptertilettel rendelkezO reg pol<
(USA, Kanada, Del-Amerika, Ausztralia) elOnyben vannak az europai versenytarsakkal szemben. A tomegtermelesben szerepuk meghatarozO, es a vilagpiaci
arak alakuiasat dontoen befclyasoljak. A nyugat-europai gyepgazdalkodas viszonyai kOzOtt mindenek elOtt az intenziv, minosegi vegterrneket szolgaltato, de

nagyobb raforditast igenylO iranyzatok dominalnak. Az utabb( evek gobatizactios
tendenciai ezt a porarizaciOt tovbb erositik.
- Amennyiberi az eurapai regiaban nem sikera az Oceanon tuff
„husmarha ipar' nyornasat tarnogatasokkaf efiensOlyozni, r_igy a gyepre alapozott hti3smarhatartas ertrteijes visszaszoruiasara es a hasznositatlan gyepek
aranyanak navekedesere iehet szarntitani Ei a veszely a bazai husnnarhatartast
is fenyegeti.
- Hazai adottsagaink kOzott, elsOsorban az extenziv gyepterOletek hasznosFtasara joriet szOba a h(lsmarhatartas. A gazidaikodas macijat tekintve mindenek elott a tengerentOli orszagok sikeres megordasainak aciaptacidija ajanlmeret, es a salatos novenytermesztehat& Etre az adaptaciOra a kisebb
si szerkezet triad van szOkseg. A Na as saiiktossagok, tigy pl. a kukoricatarlOk,
gaboraszairna, cukorgyari mellektermekek, stb_ hasznositasa eseyt 16 -10nak
egy koftsegtakarekos, eurOpai viszonyok kOzOtt is versenykepes husmarhatartas.
Ebben a ternnelesi szerkezetben, a kOltsegtakarekossag rnellett, rehetaseg
van a minitisegti szernpontok ervenyesitesere is.
- A hazai gyepadottstgok jecentos mervU hilismarna fetszamnovelest
tesznek lehetove. A jovi5ben a gyepterCtietek tovabbi novekeciese vArhato, ekkeppen a hOsmarha letszamfejlesztese nem korlatozza a tijbbi gyephasznosfta
allatfaj (lulu, la, szarvas stb.) letszamnitiveleset.
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