A kerddzdallomany
es a gyephozamok kapcsotata
Szaboics-Szatmar-Bereg megye
kistersegeiben
A 2003 ayarart elvdgzett szemelyes interfik
es kerdolvek adatai alapjan a gyepterdletek
termeshozatna valamint a feimert gazdalkod6k szarvasmarha- es juhOlomanya kdziittti
kapcsolatot vizsgaljuk.
Velerneriyiink szerint a gyepek tamesmennyisege befoIygsoija a kerodz6 allomany nagysagat. A gyepteriileteken termelt
szena es lege160 mennyisege a nagyaranya
gyepre alapozhato, extenziven tarthato szarvasmarha- es juhallomany egyik meghatarozo tenyez6je, takarmanybaziskient allomanynovelo hatdsti.

A felmert gyepierillet a megye gyepti$,
ritleteneic 11,24%-a.
Az adatok Szabolcs-Szattrfir-Beteg,
gyeben gazdarkodd gyepteruTeirerre70
icez-6—termeiakt61, valamint a KSH kiadv4,
ny 061 szkrnaznalt. VizsgMatunkbaa
szarvasrnarba illetve a juh a'llornany
mosallat letszama es a gyeptertiletek tertuk.'
se kdzotti korrelacies kapcsolatot elernch
tiik. A kon-eideidt Szabolcs-Szatmax-Berl.
megy10stainkleguf10
adatai kozott vizsgaljuk. Az adatokat SPSI
statisztikai programmal dokortuk fel.
statisztikai adatokat a felmerestink adatak
val viszonyszamok kepzesevel vetjilk
ossze.
A kerddzoket tekintve a felmert
many 7554,8 szamosallat, ami a KSII
adatokon Ma-1)1116 Triegyei nllomany
17,9%-at teszi ki. A 2. tablazati761 es a fef
meMstink adataib61 a kovetkez6k ailapn
hata meg:
Az orszalgos szarvasmarha allornany
4,6%a-ads jut' allornany tast) mint 16,5%
talalhato a megyehen. A inegyei szarvas
marha alIontany 20,5%-a, a juhallornany
12,4%-fit kertilt felmeresre. A ker3014
nagy aranya rnagyargzhato a gyeptertik .
tekrnagsbyvl(18,5%zembuit
az orszagos 18,1%-kal) is.

Anyag es modszer
A feltneresiink soran 118 szernelyes interiti
es postai ilton begytljt6tt krd6"iv athtait
dolgortuk fel, kOztiltik 113 ertekelhet6 kerdifvet dementia. A felmert gyeptertilet
7461,51 ha, a gyepek 6sszterrnese 10502,44
Lonna, a gyepterdletek termestitlaga 1,41
Oa volt, melyeket a KSH hasonla adataival
egyiitt az I. tablOzat tartalmaz. Az allatallomanyt a 2. tabhizat jellernzi.
Statisztikai adatok szerint 2001-ben a
gyeptertiletek termesatlaga a megyenkben
2,3t/ha, mfg felmerestink szerint 1,41 tiha
volt.
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frodalmi cittekintes

1. abra

Nov (1997) szerint Szabolcs-SzatOW- Bereg megye minden tertileteOA adottsagai kedveznek a gyepre
ililpozott szarvasmarhatartasnak, id4riatos Jenne az allomany mielabi
lope sztese.
A juhok takamianyozasaban, teRy6szteseben es tartasaban a legeb50ek minden at& allatfajhoz kepest nagyobb szerepe van, a juh legterrnesze. (csebb takannanya a legelaii (favor,
2001 , 1999; Bed& 1998). Nagy
(1998) a megyenkenti gyepteriiletek
di; a juhallornany nagysagra kOzott szocos korrelaciot talalt (R=0,86).
5-6 t/ha termesmennyisegti
gyepteruleteken tartan tejel6 szarvasmarha allomany eseten a vizsgalt
kzaporodasbiologiai es tertnelesi muWA alapjan javasolhato a legeltetes
hevezetese kis letszamti gulyakkal es
mobil fejes alkalmazasaval (Horn es
Steller 1990; Beni 1991, 1992, 1993;
Deri et al, 1995; Pasztor 1996).
favor (1994) eredmenyel szerint tejel6 juh allomanyokban a legeles
hianya, az istallozott tartas a napi tejhozam drasztikus visszaeseset eredmenyezte, mely ereclmenyt61 elter
Bea" es P ati, (1999) velemenye, miszerint a tejel6 juhaszatok tapanyagellatasat nem lehet csupan a legel6re
alapozni. Egyed (1996) vizsgalatai
szerint a tejtemrel6 allomanyok tenyesztisgiinek, Herold es Tdvor
(1984) pedig a juhok tenyesznovendekeinek gyepteruleteken valo tart&
sat javasoljak.
Gyeptertiletek hasznositasa szempontjabol a htismarinatartis is jelent6s.
Stefler es rntsai. (2000) szerint a marIt abustermeles dont6 mertekben
gyepre alapozhat6, a gyepterilletek
basznositasanak egyik igeretes alternativaja. Megyenkben is eredmennyel
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Eredmenyek es ertikelesak

A felmerestink adatai alapjan elkeszitettiik a Szaboles-Szatmar-Bereg me2. abra
gye statisztikai kistersegenkend gyepteriilet eloszlist (1. abra) es az 1000
1000 ha gyepteraletre jut6 keriidzo siarnosalIat allomany
ha gyeptertiletre jute ker&lz6 allomegoszlisa SzahoIes-Szatmar-Bereg megye statisztikai
manyt szemlelteto terkepet (2. abra).
kistersegeiben Bereg
A gyepek es a kero'dz6 allomany
nagysagat es aranyat szemleiteti5 1.
es 2. abrar61 leolvashato, hogy a megyet a lauarda_Vjsarosnamen_.y,
Nylrbator vonal ketteosztja. Ezen
kistersejekben a vizsgalt mutatok
egyarant alacsonyak. A megye nyugati es keleti feien mindket mutato
nagyobb. A gyepek kisebb aranya a
ker6dzo allatallorrianyt is csiikkenti,
A gyeptermes mennyisege es a
ker6dz6 szamosallat letszarn klizotti
korrelacio vizsgalatanak eredmenyeit 3. t obldzat mutatja.
A kistersegek koziii a 3. tabl6zat
adatait elemezve szoros pozitiv korrelaciat tapasztaltunk, mely 7 kisterForrijs: Varian-Any G., Forgo I.
segben 0,69 folotti erteket vett fel es
SZD0,1%-os szinten szignifika-ns
volt.
Legero'sebb korrelackit a nagy3 . tlibifizatr!
kalloi,
a
kisvardai
kistersegekben talajtunk,
A felillitoft modellek Osszegzese(b)
amelyekhen a felmert alIatallomany es a
gyeptertiletek aranya is kisebb.
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ciot mutat Szabolcs-Szatmar-Bereg megyeben, mely eredmeny szinten szignifikans.
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A gyepteriiletek aranya a meAgazdasAgi teriiletbol
Szaboles-Szalmar-Bereg megye statisztikai kistersegeiben

alkalmazhat6 eljaras lehet a tejel6 al
lomanyok minusz variansainak, valamint a kettoshasznti fajtak teheneinek
hUstfpusd bikaldcal valo termekenyitese a legeldteriiletek jobb kihasznahisa
erdekeben, melynek eredmenyessege1.61 Gere (1992), Kertesz (1996), es
Szabri (1996) is beszarnolta.k.
Abaye es mtsai (1994) any aj uhok
es baranyaik valamint inistehenek
borjaik egyiittes legeltetesenek el6"nyerel szamolta.k be, mely a nagyobb napi tomeggyarapodasban
nyilvanult meg.
A juh- es marhands es a tejtermeles egyarant eredmenyesen alapozhatO legel6 es ret teraletekre, az allatok igenyeinek figyelembe veteievel,
a megfele16 hozamti gyepeken.
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