Gyepgazdalkodas az EU-ban
Europa gazdasagi feji&leseben a gyepre alapozott aliattartos, mint eredend5, els6dleges gazdasagi ogazat,
hosszu tortenelmi korokon at meghataroza szerepet jotszott. Ez a szerep azonban az altalonos gazdascigi fejlodessel porhuzamosan
az agrarium szerepvesztesevel
egyetemben egyre mersekiridott, es napjainkra oda jutottunk, hogy a gyepteriiietek mar csak „epizodistak"
-

-

Europa gazdasagaban. Tudnunk ken ugyanakkor, hogy a
materials javakban - allati termekben, gazdasogi eredmenyekben, GDP hozzajorulesban - kifejezett gazdasagi
haszon mellett, Open az WU:demos gazdasogi-tarsadaimi
fejlades altol kikenyszeritve, felertekel6dnek azok az
immaterialis javak, amelyekben a gyepteriiietek oldalan
egyedulail6 elanyok sorakortathatOk

Eleg csak az 616 es elettelen
termeszeti kornyezet fenntarthatOsagat biztosit6 lOrnyezetbark ti-ziclhasznalat lehetasegeire, a tarsadalmi kozerzetet
befolyasolo esztetikus tajra,
az egyeb joleti funkciokat kiteljesito gyephasznalati m6dokra aondolni. Latnunk kell,
hogy apapteruletek; mint kizarolagos szabadfOldi kultilrak hasznalatanak, a gyepeken valolgazdalkodasnak'a lehetOsegeit az okologiai viszonyok hatarozzak meg. A min a

Amikor az EurOpai UniOral
beszeliink, akkor az EU-15-ok
EurOpajat ertjiik alatta, ket ok
miatt. A 2004. majus 1-jet
megelozo, valOjaban a 2006
vegeig ervenyes szabalyozo
rendszer a most csatlakozott
orszagokban a targyalasokon
alert specialis nemzeti kondfciokkal ervenyesul majd, ami
az elkovetkez6 bo ket es fete-

Lehetosegek es feladatok
UniOs tagsagunk az agrarium
valamennyl szintjere es szereplojere egy hossz6 tanulasi
idoszakot nyit meg, amelyben
az informacio, a „kOzos vivmanyok" megismerese felertekelodik. Az EurOpai Unio
gyepterbleteinekl , a hasznalatat befolyasolo agrar- es videkfejlesztesi politika Iegfontosabb ismereteinek bemutatasaval az a celunk, hogy el&
segitsiik az agrarium szerepIdinek felkeszlileset az EU kinalta jovdbeni lehetosegek kihasznalasara.

Intenzivebb gyephasznalat
A gyep muvelesi agu teriiletek a hazainal sokkal jelentosebb aranyt kepviselnek az
EU ,foldhasinalatbab (tgbiazat). Ez egyreszt jelenti a
gyepre alapozott ailattartas
sokkal nagyobb lehetosegeit,
masreszt fokozottabb figyelmet &dame! Open a videkfejlesztes kapcsan eldterbe
keruld tajalakitas es tajfenntartas, valamint a kornyezetes 'termeszetvedelern szempontjabol. Az EU mezogazdasagi teraletebol a gyepek 36
sznzalekot tesznek ki. Ezen be-

161 azonban jelentos
segek vannak orszogcsoput
tok szerint. A skandinav
szagokban (Dania, Svemlor
szag, Finnorszag) csupati 1
szazalekot kepviselnek a no
pek. A csatorna ket ()Idaho,
tovabbiakban Nyugat-EurOp4
(firanciaorszag, Benelux all
mok, Egyestilt Kiralysag, Itat:
szag) orszagaiban sokkal Ins
lentosebb a gyepek szerepo,
tea-A:IWO
mez6g-ardasAgi:
34 -74 szazatek kozott rosin .
sednek. A mediterran tattoo
(Gorogorszag, Olaszorsraq,
Spanyolorszag, Portugalia)
viszonylag jelentds gyeptioli ,
letiarny(29-46%)doj
kezik a mezdgazdasagi fold!
hasznalatb61. Lenyegeberi
kontinens szarazfOldi remit'
(a tovabbiakban Kazoo-EAT
Pa), elhelyezkedo ket ors/apt,
ban (Nernetorszag, Ausztrin )
is fontos a gyepek szerepo
mezogazdasag ban hasznog•
tott,foldteruletb61 (30-57%),
Erdekes kepes mutat a k4
r6dzo allatallomany es
gyepteriiletek kapcsolata.
EU-15-6k tobb mint 180

Gyesk az E11-15 arszigak fildhasznalataban
denkorialptg'z-

Ol sagi-tarsada(mi kdrn yezet,
benne kiemelten az agrarpolitika van &into hatassal.

yes iddszakra szinte lehetetlenne teszi egy egyseges, az
EU-25-6kre ervenyes szabalyozorendszer bemutatasat.
Masreszt a most csatlakozott
orszagokra az a nagy feladat
vat-, hogy ismerjek meg az
EU-15-6k Oital tobbe-kevesbe
meghatarozott agrar- es videkpolitikai iranyokat, es mine) eredmenyesebben probaljak kihasznalni a bennuk
rep fenet6segeket a gye pgazdalkoclas teruleten.

Orszag

Orszag terillete
1000 ha (1)
3501
4309
35 695
13 196
50 475
55 150
7028
30 128
258
4186
8355
9239
33 815
44 997
24 410
324 292

Belgium
Dania
Nemetorszag
Gor5gorszag
Spanyclorszag
Franciaorszag
lrorszig
Olaszors2ag
Luxemburg
Hollandia
Aus2tria
Portugaria
Finnorszag
Svedors2ag
EgyesOlt Kiralysag

Osszesen

Meg,gazdasagi terOlet 4
10 ha
(2)
1393
2690
16 971
3917
25 554
29 622
4372
15 341
127
1933
3387
3813
2216
3039
15 722
130 809

2001 decembergen
' a kraal evek atiagos tertliete alapjan
Forms: Agricultural Statistics – Quality bulletin (Eurostet 20031, European Commission
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AllandO gyepek terOlete*
1000 ha (3)
521
184
5013
1789
7328
9967
3220
4365
65
—881
1917
1390
25
372

Gyepek az
(1) I 111
szazal6kabai
17
4
14
14
15
18
46
14
25

37
30
46

29
34
74
28
51

Osszes kerodzo allomanya
,393 milliO Ozeryasmarfla,
,308 millio juh, 12,159 millio
0ke) egy hektar gyepteriivetitve 1,7 szarvasmaril is 2,210L+ kecske
mutat. A regionalis
lonbsegek it is szarnotteik. A skandinev orszagokszentofoldi
tt
ilnsokra es atmeneti gyekre alapozott a kerodzo-tarIic ezert a :gyepteriiletre yeti-fitt allatsOraseg szakmailag
ertekelheto az allando
pipek hasznalata szempontiibbl. Annal ordekesebb a
llyugat-europai helyzet. A lepltetesre alapozott tej- es
binetermeles nagyon magas
illatsurOseg mellett folyik
11,0-5,6 szarvasmarha hektarenkent, amihez meg jon atiaDoan 2,5 koriili juh + kecske).
A mediterran orszagokban
0106sorban a kiskerodzak taraiapozzak a gyepekre. Itt
`-gyei4hasznalat szempontjaszakmailag is ertekelheto
tor 1 hektar gyepre jute)
juh]es Xecske. NyugatlurOpa mellett Nernetorszagban es Ausztriaban is magas
it 1 hektar gyepteruletre szainitott kerodzok sze ma
11,1-2,9 szarvasmarha. es
0,2-05ju kecske). A Benelux-allamokban es a
0tigeteken a kerodzotartes
ngyerteimuen a gyepekre (legelteteses allattartasra) alapozOclik. Gyepek mellett novelato szerep jut a szantOfoldi
vales- es tomegtakarnnanyoknak Franciaorszagban,
Olaszorszag eszaki feleben,
Nernetorszagban es Ausztriaban. A skandinay orszegokban a szontofoldi szalas- es
ti megtakarmanyok jelentik a
kerodzatartas alapjat, az allandb gyep csak kiegeszito takarmanyforraskent jon szaba.

Strategiai idozites
A IgVepgazdalkOdasi intenzitata -es szakmai szinvonala tekinteteben is Nyugat-Europee
n Yezeto szerep. A legolcsobb
jaka rrn a n yoz
e geltetes kihasznalesaho
kivalOak az
bkologiai ad ttsegOk, megvannak a biologiai alapok, a

reforditasok szinyonalat
sorban a i.r. Utr6gOzasi) ma
mar az EU eliiilatbrOrlatozzak, irigylesre melto a gyepgazdalkodes technikai flatterer
celkutatasokkal dolgortak ki a
leghatekonyabblegeltetesi es
fatartositasi technologiakat.
Az EU elairasok nem csak a kemikaliak hasznalatat, de a legeltetes kbrnyezeti hatesait is
korlatok koze szoritjak. Az intenth/ gazdalkodas karos hatesait (nitrat kimosodes,
nia-, nitrogen-oxidot es metan
emisszio) ugy prObaljek mersekelni, hogy kijszobertekeket
allaprtanak meg a teriiletre jute) allatallornany letszamara,
es asztbnzo kompenzaciat fizetnek az allatsiirCiseget csokkento farmereknek. A gyep
hasznalata szempontjabal hasonlo gyakorlatot, iranyyonalat kovetnek a skandinay allamok is. A szantafoldi rotacioba illesztett atmeneti gyepeken a gyephasinalat intenzitasanak mersekleset gazdasagosan tudja segiteni a pillangosOs Rikeyerekek hasznalata,
mely azon tul, hogy lehetbye
ti-„szi a N-miltragyahasznalat
csakkenteset, a hasznositas strategiai idaziteseyel
kivale emeszthetbseg0 takermanyt biztosit.
Az emlitett intenziv gazdalkodashoz West, kozepesen
interiiiy, de valotaban szakszenTTgasirialai jeilemza
a kedvezotlen Okolegiajtj
(hegyvideki, gyenge talajadottsegA ny,ugati es skandinavayepekmyalamint bel sa
Franciaorszag, Nemetorszag,
Ausztria es Eszak-Olaszorszeg
gyepein.
Won kategoriaba sorolhatjuk a szelsosegesen kedvezotlen adottsagii tersegeket
(magas hegyvidek, kedvezOtIen infrastruktura), ahol extenziv "gyephasznalat (extenziv legeltetes) folyik. -

-
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