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A gyepteraletek alulhasznosftasa a remiszemiltths 6ta jelentors kitededesa terideteken
figyelhetO meg arszergszerte es $zabpiss-S_zaim4r 7RereK egyarcint. Kerdoives es
interjzig feimeris seglisegevel igyekez -tem kipet kapni a gyephasznositas es a gyepre alapozott
aficittartas fejlesziesenek leheti5segeira, a gazthilkadok velemenye Eredmenyeim
szerint a gazda a gyepek iijratelepiteset czz istall Otr OgYazast es a szakFzera gyephasznositas1
tartottak legfontosabbnak, rely szakmailag kifogasolhata Velemenyern szerint az agrdrkornyezetgazdalkodasi pragramba eijonnan bekapcsoladott gazdalkolik meg nem szoktak hozza ehhez a gazdalkockisi inadhoz. Az allatfajok kozig a megicerdezettek tabb mint 53%-a a
juhfiliornthmait nOveine, kazel 3%-uk sernmiiyen allat aj fejleszteseben sem Icztperspektivat.

ANYAG ES mOnszER
Az elernzes a1apidul szoigitlo adatokat szemayes inteijOk es postal titan beoriljtott
kirdolvek segftsegivel gyfijtOttern. A szemelyes interjtikat 2003 nyarart 50 Szabolcs-SzatmiaBereg megyei, gyepterillettel rendelkezb es az Nemzeti Agrk-kornyezetvedeimi Program
extenziv 6e0Easzitositasi alprogramjaban resztvevo gazdilkodortal vegeztem el. Postai titon
ugyanezt a kerddrivet 68 gazclalkgxlati51 kaptazn vissza. Az interjus &lap 24 kerdest
tartalmazott, melyek kozul egyes kerdesek iranyitott (zart) reszkerdeseket es egyeni
velemenyeket kerb (nyitott) reszkerdeseket egyarant tartalmaztak. Dolgozatomban a
gyepgazdalkodas es a gyepre alapozott 61It611oraany fejlesztesere iran' yulo kerdesre adoft
valaszokat kivanom elemezni es az eredmenyekb151 kovetkezteteseket lovonni. Az adatokat
egyszerd statisztikai modszerekkel, szamlekszknft,issal es aranyszarnok, sitlyozott szamtani
atlagok kepzesevel vizsgaltam. Az inte-rjU kerdesenek ertekelesenel a kerdesek sulyozott
sziuntani atagat T az iranyitott es az egyeni velemenyeken alapu145 valaszok
figye1embevetelevel figy kaptam meg, bogy az adott kerdes gazdalkodok anal megje101t
rangszamainak osszeget osztottam a kerdesre vidaszt add& szamaval.
EREDMENYEK ES MEG VITATASUK
A gyepgazdalkodas fej1esztesere iranyull5 kerdes 8 tart reszkerdest tanahnazott es
lelletoseget biztositott nyitott reszkerdes formajaban az egyeni eszrevetelek, velemenyek
kinyilvaMtitsara, =lyre 10 ktilonfele vilasz erkezett, A reszkerdesekre 1-10 kozOtti siamot
kellett adniuk a gazdalkodoknak a tenyez6 fontoss6.ga szerint. A kerdes sillyozott szarntani
atagat az alabbi kepleftel szamitottam:

(R 1 .0iv
abo1:

R = a kerdesre a gazdaikodOk Altai megjelolt rangszkn (1-10 kozoft)
v = a kerdesre valaszt adok szama
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A gyepwazdalkodas fejleszteset szoic,, a16 tenyezokre iranynlo kerdes iranyitott
reszkerdeseire adott valaszokat az 1. tiblizat szernlelteti. A tablazatban az ou.yes valaszok a
valasz sialyozott sthrntani atlaga al apjan keraltek renclezesre_ A szamtani ;Atha kisebb ertdke a
fejlesz-tesi tenyezi5 fontossagat rnutatia, Ac ertek mind rnagasabb, azt a 2a7dasAt4ok vezeL5i a
EzyepgazdaIkodas fejleszteseben kevesbe tartottAk lenye2esnek.
1. tablazat: A uyepLazdalkodas fejleszteset szolgal6 tenyezok

TenEe51( _
Oratelepites

istallatragyazas
Szakszerfi le2eitetelses es agronorniai hasznositas
,kpold.si munkak id5beri rneofele16 el vegzese
Feltilvetes
Mutraeyazas
Szakaszos legeltetes
3vle:,_
-ifel0145 gepeilatottsag

A lierdesre valaszt Stilvozott
adok szirrta
atlag
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3,76
79
3_77
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3,83
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4,15
4,3
4,6
5,18
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A 2azd'ilkodok a gyepek tijratelepftesetal varjak elsosorban a gyepgaz -dalk_odas fej16-deset.
Ez a valasz velemenyernmel megegyezik, miszerint a nag y kiterjedsii elhanyagelt,
hasznositatlan gyepteruletek problem aja a videk cgyre hangsdlyosabb problernaja Iesz. Az
i5tailOtragyazis es a szakszeth legelteteses es agronorniai ha_sznositas sorrendben a masodik es
harmadik legfontosabb fejlesztesi tenyezro. Negyedik helyen az Apolasi Munkak idObeni es
megfele16 minasegben -valo elvegzese keralt, t5todik helyen a feItlivetest, mfg hatodik helyen a
rni:itragya7'_ast je161 -tek meg. A legeitetes szakaszosaga es a inefeleI6 izepellatortsag kisebb
jelentosegra a fejIesztesi tenyrezok kozott,
A nyitott reszkerdesre adott valaszok kozul az ontozes kertilt a Iegfontosabb tenyezbk
ktize, rnelyet 30 gazda jelolt meg. A nyitott reszkerdesre adott valaszok szerint a kbvetkez6
figyeiemre melt() tenyezok keraltek, mely -ek a gazdalkodok 2-12%-6,nak veIemenyet takrozik,
tenyezOnkent kevesebb, mint 10 fa je101te meg:
Legelakertek kialakftasa.
- Intenziv telepitett Iegelok Ietesitese,
- MelyIazitas elvegzese,
- Tisz-tito kaszaiasok elveazese.
- Termekertekesitesi probiemak megoldasa,
-.Termelol szlivetsegek lerrehozasa,
- . Megfelelo allatieszam biztositasa a gyepterffleteken,
- Tamogatasok orivelese„
- Gyeptaresek eivegzese.
Velemenyem szerint a szakmailag helyesen felallitott sorrendben a miitt -L-,y6zas, a2
cfPntOzes, a szakszerii gyephasznositAs valarnint a gyepek apoIasi munkainak preciz elvevese
szolgalnak 1c2inkabb a gyepgazdalkodas hasznat, szemben a gazdalkodOk Altai feiallftott
sorrendde1„A. gve.pteraletek felinvetese, vag -y esetleQes njratelepitese a termelok Altai hasznalt
- sok esetben elt2yornosodott, kritikusan alacsony hozamil teraleteket lava di -the-to.
tigyanakkor a sorrend szakmai kifoeasoihatosaga a Eazdalkod6k szaktudasanak
hianyossagaira enged kbvetkeztetni, tobbek kozort az istAllOtraeya kijuttatast a masodik

he iyen jeloltek meg, anielynek ternesnovela hatisa etlyeb ni5venyi tragyak.kal szernben
kisebb, kezelese, kijuttatasa koruimenyesebb. A tenyezO elOkelra helydt abban latorn, hogy a
rne gkerdezettek jelentos reszdnek (13%-uk nern tart allatot) van ailatailomanya, igy
szerv estragyaja is.
A kerdoiv utois6, 24_ kerdeseben feImertern, hogy a gaz.dilkodok mely allatfaj
mionlanyjnak fejleszteset tartjak perspektivikusnak. A 118 gazdalkoda kerdOiveibi51 8 nem
drtekelherb, 2 zazdaikodO nern tudot-t valaszt adni erne a kerdesre. Az eredmenyeket az 1. Alma
mutatja.
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1. obra: A perspektivikusnak tartott allatfajok
A gazdalkodok tobb mint 53%-a a juhallornAr yanak fejleszteset lama kezenfekvOnek,
26,8%-uk a szarvasrnarha allornanyt kfveinta fejleszteni, mug a sertes, 145 es kecskeillornany
noveleset mindossze 7.2%-uk jelolte meg. A valaszadOk jelentos resze (12,5 0/-a) egyik
allatfaj aliorninyanak jovobeli fejleszteset nem latta indokottnak.
sszevetve a Szabolcs-Szatrn4rJ3es_eg
adatialcia (2. tablazat)
valaszok eredrnenyeit, iathati5, hog)! a fejlesztesi elkepzeleseket a gazdak kepesek volta
2. tablazat: Szabolcs-Szatmie-136ireg megye juhAllomanya
Eyck
2003
2004
2005

Szaboles-Szatmar-Bereg

Siabolcs-Szatrnar-Bereg me yeallbmanyanak

megye juhallornanya (egged)

aranya az orszagos ailomanyb61 - (%).

232.000
192,000
173,000

17.9
13,74
12,31

--

Forms: KR-1, 2004, 2005, 2006

KOVETKEZTETESEK, JAVASLATOK
A Nernzeti Agrar-kornyezetvedelmi Programban szereplo gyepgazdalkodok kOreben 2003
nyaran elvegzett interja, a gyepgazdalkodast fej1eszto lebetosegekre adott termeibi valaszok
aiapjan a kovetkezo tapasztalatokat vonjuk

A g.udak a fejksztesi tenyezOk kozon ellso helyen jeloltek meg a gyepek
ajratelepit&set, rnasodik helven az ist.illOt_ragyazast, rnig harrnadik belyen a szakszera
leael-teteses es agrondrniai hasznalatot tartottak fontonak,
• Ezzel a velemdnviikkel nern E.rtek e2yet, veIernenyern szerint az altaluk hkrehh wroJt
Tni,itragyazLs, ontozes, szakszerabb gyephasznositas fejlesztene inkabb a
. 2..yepgazdalkodist.
a gazdalkodok 25,4%-a jelolte
• Az Ontbzest, mint nyitotr reszkerdesre adott
meg, meiy 52yeleinre melt&
• Fontosnak tartottak rud2 az apolasi niunkdk idaben °aI6 elv&Ezese-t, a feltilvetast es a
miitragyazast. a nyitott reszkerdesekben., pedig a legelokertek kialakitasat, es az
intenzivebb }e2elbk kialakitasat, mellyel egyetertek.
• Az intenak elkeszitese, a gazdak meglatogatasa soran, aletve tab gazdffKoda
egybehangzo velemen•e alapjan rhez.11apitjuk, hogsa eelprogratn Altai tamasztott
szigoni kovetelmenyek betartasa nehezen volt kivitelezheto, mely eredmenye lehet
annak. bogy a gazdalkodok nern s .i.oktak meg hozza chhez a gazdalkodasi rnadhoz. A
kedvezotien idojarasil evekben (pi. az aszalyos 2003-as ev) a tarnogatasok nun
fbdezik a gazda_k ves2teseQeit.
• A gazdalkodOk 53%-a a juhallorn5 -n y .fejles7ieset terveT[e, rneiy . 11on -lanynOvekedes
val.Ohan a statisztikai adat6kb61 is 1eSziirl -Iti5. 2003-ig novekedert, ettol kezci -ve
csokkenesnek inclult a juhalloniany. Tehat az allatallorranvra vonatkoza fejiesztesi
eik6pzeleseiket kepesek voltak megvall5sitani.
Javasoijuk azokon a terOleteken, amelyekre nena vonatkoznak a tenneszetvedelern
rendszabalyai a gyepteruletek milvelesenek 'inter zivebbe' tetelet. az ontozes, Lisadazfr
tapanyag utanpOtls, tobbszori kaszalas elvegzeset.
•
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