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LEITETOSEGE1NK A LEGELTETESES ALLATTARTASBAN
Vinezeffy Imre

S um ma ry
This short study provides information on ecological, biological, environment and nature
protection characteristics is followed by a description of the florislical composition of
natural grasslands as well as major reasons for changes therein, based on
comprehensive research data. Data are provided tho support the ameliorating effects of
8rasslands and grass mixtures.
Experiment and research data prove the excellent nutritive value of grassland and the
?nost beneficial biological effects of grazing on the production and performance of
animals. There are three methods of production suggested: 1, no chemicals added; 2,
complementary fertilisation guaranteeing 75% of ecologically possible production; 3,
fertilisation by utilising the full natural water potential,
Factors influencing the three yields are mentioned, with necessary investment
identified The necessity of education and research deve7,h5men.t is pointed out.
Finally, the importance of measures taken to guarantee financial security and the
conditions for producers' economic, commercial and financial association is
emphasised.
osszefoglalas

A gyep sokokiahlsagarol nyajt tajekortatast e rovid ismertetes. A tamor OkolOgiai,
biologiar, kOrnyezet- es tennes2etvedelrni jellemv5k utan, szeleskora vizsgalatok
eredrnenyei alapjan ismerteti a terrneszetes gyepek novenyi osszetetel6t, azok
valtozasanak lontosabb okait. Adatokkal igazolja a gyep es a filkeverek talajszetkezetet
javit45 hatLsit, Elerazii vizsgalati ereclmenyekkel bizonyttja a legel6 kivalo taperteket, a
legeltetes nagyon kedvezO hatasat az allatok termeiesere es eletteljesitmenyere.
Hamm terrnelesi mOdot javasol: 1=temikaliamentes, 2= az Okoli5giailag elerlieto term&
15%-it biztosito kiegeszit6 miitragyazas es 3=a termeszetes vizkeszlet kihasznalasaig
Mott mutragyazas. Ernliti a harom terrnesint, okait es azok penztigyi szabilyozasanak
VirdEset. indokolia az okiatis-kutatas fejlesztesenek kotelez6 voltat, Vegtil
rendeletelcet, arne;yek megteremtik
sztiksegesnek tartja
a megfelelO
a
vagyonbinansagot, a termel6k gazdasagi, kereskedelmi es penzugyi tarsulasainak
felteteleit.
Bevezetes
Magyarorszag volt Europa sok nagyvarosanak 616 bUskamraja, Labors hajtottak
gulyak, csordak, nyajak, kondak szazait - a szornszedos tartomanyokon at - Europa
kalOnboz6 nagyvarosaiba. A. legelOinken sztileteit, oft felnOtt allatainkat nagyon
kedveltek a kivala min6segok miatt. Meg 1895-ben, a tobb mint 2 millio hektar lege145n
1.874 ever keradzo szamosallatunk volt. Sajnos, 100 eel kesobb a szainuk tobb mint 1
ntillioal cseiFkkenr.

Az okokat tObb iranybol kereshetjilk, mint ahogy tobb iranydak a hatisok is, amelyek
ide vezettek. Ezatal azokat a tenyezOket emlitjak, amelyeknek ki.11OnOs batiisuk
ervenyesalt a kivalo minasega allatbOseg utim a jelenlegi sivar belyzet kialakulasaboz.
E tayekortata utal azokra a megAliapitasokra is amelyeket az orszfig kb. 3000
telepal6serkek legelOin sok pasztor azonos kercle-sekben hasonlO vaem&yei nyoman
alakitottunk ki.
Termeszeti adotts6galnk
A Karpat-medenceben Okori edesvizd tenger volt, a kOrnyek (Alpok eszakkeleti labatol
a Deli Karpatokig) minden foly6 vine (Dravit61 a Marosig) ebbe a tengerbe hordta be a
konayezt5 havasokr61, hegyekr6l 1efoly(5 patakoknak asvanyi anyagokban nagyon
gazdag es valtozatos hordalekat (HALMOS 1993). KesObb, ugyanazok a foly6k tovitbb
hordtak a hegyoldalakr61 lemosott talajokat, elarasztva gyakran az alfoldi sasigot. A
vizek nerricsak talajreszeket, hanem szamtalan nov6nyi magot is hortak, amelyek itt
niegmaradtak, ha a termoheiyi feltetelek megfeleltek.

Mostani term'eszeti jellemthink
Reszben a fentieknek koszonhet6'a nagy-on valtozatos talajadottsagunk (32 talajtipus es
azok keverekei) es a meglehetosen gazdag nib‘Jenyzet. Az ev jellega mindig a
csapadek-hoarany hatarozza meg; legkedvezabb ha a rtinaPC-0_200-0.225. Ugyanaz a
csapadek n-nvos videken lehet kedvezo, meleg videken viszont aszalyt jele -nt_ Kfilan
megemlitiiik a 16gparatartalmat, mert az adott esetben megbatiroz6Va ralik, amihez
alkalmazkodnunk kell, inert a leveg6 paratartahnat nern befolyasolhatjuk (esak igen
nagy koltseggel)_A szelso5seges id6jaras kedvezotlernil befolyasolja a legelo ailateltart6
kepesseget (SZUCSNE 1993); olyankor a legelot kiegeszito takarrnanyok es
mellektermekek haszuosak es sztiksegesek (SZOCSNE 1995, 1998).
A talajaclottsfigokat a ktilOnbOz6 talajoknak a , csernozjamhoz viszonyitott
tenn6kepesseget kellett megallapitanunk, maid az a_grookopotencialis felmeresek
alapadataib61 szamitottuk ki - a kerdeses talajtipusnak teriileti stilyozasival - a lailonbOz6 korzetek „talajindexer, aminek az orszagos itlaga: 83,6_ A helyszini vizsgalatok
egyik termekekW_ rnegbeesnitilk az ndesegi viszonyokat, amelyek a kalonbozo
nedvessegii talajoknak az tide talajhoz viszonyitott termakepesseget jelzik; esetiinkben
az orszagos atlag= 76.9. A talajindex es a talaj iidesegi mutatojanak szorzata adja meg a
kerdeses terillet tenyreges tennkepesseget, ami az orszag gyeptertileteire vonatkortatva
64.3. Ezekre meg visszateriink a tanulmany veg'en.
Talajaink jeientos resze kotott, a gondozatlansag kOvetkezteben a fels6 1040 cm-es
roteg km-16dt%, levegOtlen, ami pang6va teszi a talajeletet. Ezen lazitassal, vagy
altalajlazitassal segithetiink (VINCZEFFY 1971, 1974). A lazit4st NAGY a
(1979,1988) a keresztiranyti megoldissal fejlesztette hatekonyabba.
Ternieszetes novenyzet
A talajok adesege megallapithat6 a nOvenyzetb61 is, ha ismerja azokat. Sajnos, e term
is dItalknos a hianyossag, amelyet a gyepoktatas megoldatlansaga okoz. A talaj fidesege
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szerint csoportositott gyepnovenyek fajszama 1250, anti hazank termeszetes
novenyzetenek kb, 55-60 Tv-it teszi ki. Ezek kozill 850 nOvenyfaj gyakori, vagy eppen
tomeges a gyepeinkben. A vedett novenyeknek 76 gyepeinkben talalhate.
Ugyancsak lege16ink es reteink novenyei kOzt talalunk tobb mint 500 gyogyhatasti, tobb
mint 2.00 eikezesre alkalnuis nOvenyt es mintegy 600 mezel6 n6venyt (HALIvLAkCiYI KERESZTESI 1991, NAGY-VINCZEFFY 1996, VINICZEFFY-NAGY 1996).
Nernesak a nOvenyfajok szama nag y, hanem vaItozatos a nevenyzet is, amelyet a
gyeptipusaink vizsgalatainak eredm6nyekent • adhatunk ki5zre (VINCZEFFY 1992). A
korabbi nbvenyzetvizsgalatok szerint 21 %-kal tobb nOvemit jegyeztek tbl, aminek also
oka, hogy a ,,hivatalos" folvetel szerint evente legalabb ketszer kell vizsgalni ugyanazt a
gyepet, mig a sajdt vizsgalatok zOrneben egyetlen esetre vonatkoznak. Megillapitottuk
azt is, hogy a legelokben kb. 40 %-kal tobb a novenyi fajszarn, aminek els8 oka, hogy
gyakoribb hasznalat cniatt tobb novelly megtaldlja a szarriara sztikseges fenyt.
A v&lett novenyek szjma ma nikr meghaladja az 500 fajt). Sajnos, a vedett novenyek
kortil sokat veszelyeztetnek a ktilonbOz6 okok, elstSkent a beerdostlies -, jelentos azonhan
a gyeptoresbol, turizrnusbel szarmaz6 veszelyhelyzet is, ami reszben a novenyek nern
istneresenek, reszben a gondatlansag kovetkezmenye. Sajnos a gyepek, gyeptipusok
nem ismerese nernesak a kirandukok kOzt gyakori, hanem a gyepes oktatOk jelentos
resLet is jeliemzi. (gaz, hogy az egyetemi kepzesben vagy nem, vagy csak 28 arks
feleNben kapnak gyepes oktatast, amibol a nOvenyzetre 2-5 Ora jut, az oktatot61
fiAgg6en.
Novenyzet-talaj kolcsonhatas
Nemcsak a talajhatas ervenyes01 a novenyzet kialakulasaban, hanem a novenyzetnek is
jelerAs szerepe van a talaj talajdonsagainak valtozasaban. A iriutragyazatlan gyepek
gyaertOmege 3,7-szer nagyobb a fOld feletti tomegnel, de gyeptipusonkent nagyon
valtozo. A filkeverekek gyOkertOmege „csak" 2.5-szortse a fold feletti totnegnek.
Figyelmet erdemel a hunauszmentes kozegbe (pl. futohornok, folyami Pala, kohOpernye
kozegbe) vetett Eakeverek hatisa, amennyiben a humusztartalom a kohOpernyeben is
meghaladta a 2 %-ot a kiserlet 3.4 6v6ben.
Gyokervizsgalataink igazoljak, hogy a termeszetes gyepek es a flikeverekek
fokozatosan felhalmozzalk a gyijkerzetiik elpusztult reszeb61 a humuszt, arrielyet a talaj
mikroorganizmusai feltarna_k. A szerkezeteben leromlott szantotalajok szerkezetesse
tete1eben a j61 Osszedilitott filkeverekek jelentik a jó es a gyors mega:last. Nines
lehet6seg ez esetben egyetien reszlet aprO1ekos kictolgozaska sett, de minden reszletre
sajat vizsgalatok eredmenyei kOzIemenyekben lithatok (VENICZEFFY 1974, 1985,
1992, 1998).
A fiikeverekeket az orszig 9 kulOnbozo thjegysegeben 1951-1992 evek kOzt Anapitottuk meg: a gyokerezesi melyseg, a talajresznek gyOken -el vale, behi1Ozasa, az illet6
nkiveny talajiideseggel szembeni igenYe, a bokrosodasi kepesseg es a tiirsulas-kepesseg
alapjan. Mivel a nOvenyfajok fenti tulajdonsagai voltak az iranyadOk, keverekeinket a
help adottsagok szerint allitottuk ossze, ami az esetek 80-85 %-aban biztositotta a
sikert.
SZTiCSNE (1992) is a keverekkel telepitett, 1ege16 j6 allateitart6 kepesseger61 szitmol
be.

10

Fiikeverek vagy fultermesztis?
Nagy a bizonytalansag es a keverodes e kerclesben. Vitan
all, hogy a tenneszetes
gyep a legertekesebb, inert an alakult ki nehimy szitzezer ev Watt az allatok
serege, A termeszetes gyepek titan kOvetkeznek a gondosan Osszeallitott keverekek,
arnelyek - bar near erik el a tenrieszetes gyepek 6rteket - jOknak tekinthetok. Ezzei
szemben a futennesztes ogyetien Link szW6fOldi termeszt6set jelenti, mert magaban
alkalmatlan a sok iii5vdriyen kialakult allatok teljes elettani ellatisara. Zavarja a
tisztaniatist, bogy a flitermesztok „k u1 t u r g yepne k" niondjak
Iletesitnienyiiket, amivel rnegtevesztik a szakmai kiizvelemenyt. Merl, ha
„kulturgyep", Alcor biztosan jobb, mint a nem kulturgyep. Igy vAlik gysmssfaz, aid
csak egyetlen Co -vet is-mer, mintlna erdessza valn6k az, aid i. crier az alacfat. Mivel a
gyepoktatas megoldatlari, az mondhatja magat gyepes szakertOnek, aki nehany
kifejezest ismer!!
Az egyctien ftibol allo „kulturg-yepet" sokan kedvelik a letesites egyszerfisege miatt.
Csakhogy minclen novelly a szamara legfontosabb asvanyi anyagokat veszi fey, a
tobbib61 vagy keveset, vagy sermit, kOvetkezeskent megvaitozika taiaj isvanyianyag
osszeteteie, es a tisztavetesa noveny mar keptelen folvenni a sajat szaksegletet kielegito
anyagokat, az Ott matadtak egyre nagyobb keszlete (tomenysege) miatt. Ez
tapanyagzavart jelent, amelyet kihasznalnali a novenybe 4016 uFl, endoilta gombak,
amelyek tonkre tehetik az Mon-lazy 60-70 %-át is (RAYMAL 1989). Ha ilyen
takarmanyt fogyaszt a joszag, esokkenti az &illatok termeleset, rontja sz&zettiket - ami a
betegseg jete - (FRM 0 URG Co 1989). Az endofita gorthaval fertOrzOtt
„kuiturgyepnek" nevezett fatermesztes etetese huzarnosabb idon kereszt1.5.1 jarvanyos
allati betegsegek inelegisya lehet, amely tapialis helyett pusztftja az allatilloraanyt
A gyepoktatks megoldatlansiginak a kovetkezmenye, hogy a gyepoktatOk kazt is
vancsak - sajnos sokan akik a kultIligyep bivei, legfeljebb 34 evenkent i j vet6ssel
megismetlik. soy. majdnem Iiihetetien, bogy gyepoktato a termeszetes gyep feltoreset
javasolja es belyebe tarejos bilzaftivet ajanl, mert azszarazsitgliVo es aszalyos videken
is kielegit6cn terem. Niihau hirdelik is a mods/ill., amelynek nave: gyep.szianto
valt6forgO. A baj az, bogy az Meta biszik is, emit tanitanak, mert valabol azt
olvastak. 1.de vet a gyepoktatats megoldatlansfiga, Az iiletoknek fogalmuk sines a
zamata.nyagokban
tenneszetes gyepek novenyi ertekeir(51: a gOgyhatasii, az
gazdag etkezesi os faszernovenyekri51, de a mezelOkr61 scm tudnak gibbet, pedig ezeket
kedvelik az allatok.
-

Tapanyagellatis
A legterrneszetesebb, eg uttal leggazdasagosabb a legel6 allatok itraleke, ahol legelnek
meg ai3akok. Amikor Ines nern volt sent infitregya, sern abrak, premix sent, akkor a
legela joszag kivali5an erezte magat, szepen fejlOdOtt es nehany ezer Idlorneteres
gyalogiit titan kitfina minasegfi &inlet biztositott itthon is, de Europa sok
nagyvia-os&han is. A legelO jaszag iiirillekenek a titpanyagvesztesege legreljebb 10
15% , a miitragyake pedig 25 55% (REID 1966). Ez esszerd, inert az tIrdlek nagyon
vegyes Osszetetelft adnyeg6ben a lelegelt novenyzet fOleisleget jelenti, amely tele van
sok bailasztot
sok asvAnyi anyaggal), ez7 et szemben a matragya a fd hat6anyagon
-

-

.
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via% anyagot
VizsgMataink szerint a rendszeres legehets szinten
tartja a legelo taperejet, amely gondoskoaik a ffitorneg azonos znennyisegen51. A
legeltetes a Iegeelravezetabb tiiparlyagellatiis!, ami egykIttal mentesit
komyezetszennyezest61,
A hazai ara1ekvizsgalatok alapjan ANCZEIFY figyelembe *raja a legelare kertilo
tIrtileket, amely lelentasen noveli a temiest (1966,19g4,1991, Tot*, sza2 megfigyekts
Cr_ es VNCZEFFY a legelOAllatok firnlekenck adtilpjnsmerNAGY
tennesnaveldi hatasat (1995), annak vetitesd. a Tiszai Alibldre (1996), illetve az orszag
gyepeire kiiirzetenkn t (1997).
A gyep taperitae
Anna! nagyobb a gyep tape-rtke, minel gazdagahb ntivenyi fajokban. Egy - egy
gyeptipasban 40-50 nov&nyfaj el itlagosan 111-76, illetve 22-81 szelso ertekekkel). A
hortobagyi legelok nOvenyzetenek vizsgalata lenyegesen nagyobb asvanyianyag
tartalmat igazolt, mint a termesztett tOmegtakannanyok, amelyet sajat vizsgitatatuk is
igazoltak 25 gyagynoveny elemzese alapjan_
DER (1991) a kornyezeti tenyezOk es a gyep taperteke korti kapesolatot ismerteti, maid
az i'zletessig tapertek Ossieftigge,seit elenizi (1993). KOTA a gyep taperaenek
jellemzo valtozasairel kOzOlreszleteket (1979,1982). A kaszala es legelo tiptasu sok fajt.
keverekek jOknak bizonyultak, de szerzok megjegyzik, hogy a sokical tobb fait
tartalmaz6 term6szetes gyepek rninasegi takarmanyt biztositanak (KOTAVINCZEFFY 1993), arnit igazolnak a gyeptertn .ekek vizsgalati aredm6nyei (KOTANAOY-VINCZEFFY 1996).
Amikor a nemzetkozi szakirodalom fitlagosan 72 9ro-os eineszthetOseget kozOl, sokan
MegfeielOnek tat-Oak a 60 %-cs ernesztesi egytitthatot is, ami it1agosan 20 %-os
kiknbseget jelent, Erthetetlen a gyep kival6 rtekeinek nett' ismerese, bar az
asszhangban van a gyepoktatis „szinvonalaval es rendezettsegevel".
A kerOdiiik legeliintartasa
Nemesak a legelesi itien)ben jelent teljes erteldi takarmanyt a Rep, .hanem a
tartosItasok reven egesz evi takarmanyozasuk gyepre alapozhatO a takarmanyozasi
szabvanyok es a nehiny szaz eves tapasztalat alapjaa a kerdes., hogy abrakk41, vagy
Tisztaban kell lenriUnk azzal, hogy 10% abrak %-ka1 nOveli a
takarmanykoltseget. t zen kivt11 az Oral( zsirositj a a triki at; a tehenek
k Enys2crvhg is 6n ak jeientos r6szet eppen az abrak okozza . °flak szep Cs nintatOs
kiserletek, hogy milyen tterneseti fejlodik a keradzi5 az abrak hatasara, mennyivel ad
tObb tejet (literben), csak eppen olyan osszehasonlit5 kiserietek nem voltak, amelyek a
szakszeraen kezelt legelOn tartott allatok termeleset hasonlitotta vclna assze az, abrakos
ta.rtssal, meghozzal tartamkiserietbeii, amely a tehenek eletteljesittrienyet is ertekelte
volna. A gyepes kiitats-1 paiyizatokat bir516k kozott nem voltak gyepesek, akik
iiletekesicent itelhettek volna tneg a javasolt mOdszer helyesseget, ez6rt elsosorban a
szmnelyt kapcsolatok dOntOttek, akkor is, ha a palyaz6 nem ertett a legelc5107 Omit a
biralok nem tudhattak). Olyan szakmai kifejezesekkel tilzdeltek meg a palyAzatot,
araelyek hallasra csatlaozhatott a gyephez, ezert a dOntes teijesen szernetyi kerdesse
gal& akkor is, ha az. Meta. pklyazat szakmailag megfeieit, d az. vaiaki - a

birAlok, vagy tanacsadoik ko ul - nern javasolt tamogatAsra. Ezell sokkal tobb penz
1ogyott el mestefkat lettakra, es elrnaradtak erdemes javaslatok. Fentiek mind a
legel6gazdalkodasi istneretek bianyinak kovetkezmenyei, amelyek egeszen
a i taiitnosak voltak, ezert nem tuntek fel.
Vajon
es az orszag erdekeit szolgalja-e, ha egy hagyomanyosan allattenyeszth
nep aliatailomanytinak donto tobbs6get megado szarvastnarbainak - az 1895. evi
szinthez kepest alaposan 1esorvasztott - letszama utObbi idOben is latvanyosan
csaicen'? Enrick a nepnek a logeran nevelt allatrilloinAny biztositotAa a megartetest, az
anyagi faggetionseget es lehetoseget a gyarapodashoz. Az allatailominyanak
mesterseges es eruszakos csokkentese megingatja a mezogazdasagban dolgozOk anyagi
helyzeta es fokozatosan kenytelenek lesznek bermunkiskent dolgozni az eladott
fiildj iika n...
ElObb elvaIasztottilk a legelOrn kialakult gllatokat a legelotat, as ma mar jobban filgg az
ipartO1 kerodzok takarmanyozasa, mint a mezogazdasagi termekekt61, elsOsorban
mint a legeli5tO1 {allot minden asvanyi anyagot legel6s kOzben vesznok fe1).
Vaion mivel p6toillato z 2 ten-nevetes mozgas, amely a legelOn letrejott tiliatok
sajAtjava ."alt sok sza7zzer aiatt? Vegyak tudomasul mar, hogy a legelballatnak a
legeies rem „leglOinutika", harem eppdgy termeszetes tapIttlkozas, taint az ember napi
etIcezese (ameiyet rem mend etkezesi munkanak)! Felejtsilk el azokat a rnegteveszta
szavakat, bogy „zer6-legeltetes", ami azt jcienti, bogy nern legeltelank, What a dllat
Hem put hozzd a sajat ten-nesztes etrendjalez, an-mlya mozgas kozben, igenye szerint
fogyaszr.
Legelteteses kiserletek
Ma mar ott tartunk, hogy Obbara csak k c ti acdrnelyek koziAhei.ok csaknem
minden alIatfajra, de tizemi legeitetesi eredmeny elsosorban a juhaszatra korlatozadik_
ROvid tajekortatot adunk V1NCZEFFY (1998) nyoman:
A szarvasmarba-legelakiin der( kutatasi oredmenyek tigyelemre In6ItOk, de csak
kiserleti kerethen maradtak. Az egeszen termeszetes, hogy a legelon kialakult allatok a
vegves novenyzetet fogyasztjak legszivesebbea -, szarklukra la a teljes 8ettaxii ftekfl
taplarek, rzletessegi vizsgalatot v6gzeit BARCSAK (1992) 9 It es 2 pillang6s, valarnint
azok keverekenek legeltet6sevel_ Megallapitotta i hogy az allatok mindig a kevcreket
rtszei%etit& eieimrben.
A legelOn ter nelt has- es tejmennyisegri51 BA131NSZKY es TARSAL (1983, 1986,
1991), DER es TAI SAI (1991, 1993, 1994, 1996), TE1'LPR (1990, 1994) STEFLER
es TARSAL (1993), SZABO F. (1996,1998) kozlemenyekb61 tAjekozoclhatunk. A
iegeltetes 6lettani SERI (1989, 1991, 1992, 1993,1994, 1997), ill the BERT es
TAMA!. (1995) data t6inegEvel igazoijak a konnyebb vembestilest, a rovidebb
szarazonallast, a tobb borjdt es a nagyobb eletteljesitmenyt. A legefrin nevelt tehen 5-6
bot-jtit eliik. az istallOzottak atlagos boritiszapnrulata mindossze 2,5.
A 16-legeliik- et sokan folOslegescknek tekintik, pedig edzett allat csak legelan nevelhet6.
A 16 kifejezetten igenyli a rostot (ezert nagyobb a „bendoszerd" vakbele a gyomranál);
rest IliAnyAban megrigja a fak kkget, 1 ar i fat, keyfAest Cs minden raghatat. A lovak
legeltetesen51 OCSAG (1971 ; 1983, 1992, 1997) Cs MLF1OK (1992, 1993/1,1996, 1997)
dolgozataibOI szerezlietonk kella ismereteket,

13

A juh-legellik ni6g ma is lathatok. Bar viszonylag ig6nytelen a _MI, jó legelO nelkul
termel rrie gfelelou. Lenyegy-esen nagyobb irodaloni all rendelkezeste: JAVOR BERL (1986), JAVOR (1990, 1993, 1994, 1995, 1998), dolgozatokban,lvlUCSI (1991,
1993, 1994, 19?8) MUCSI es TARSA (1982, 1989, 1997), SZOCSNE (1997)
SZT:TCSNE-KORODI 994), KISPAL {1 994) kisexleti eredinenyeiiiek iscnertetee.'beii,
tovaba VERES es TARSA1 (1982): a juittenyesztak kezikany -vehen tajekozedhatunk
lekabb eredin&nyekrol, iranyzAtokrOl, torek-vesekrol.
A keeske-legglii1,1 gondot jelentenek, ha [Lem talalaalc az allatok kell6 6.1 1c.tc\t_,
,,otthon" magat,
nelkul a kecske
A vad kerOdzok legelajOrO1 HORN dolgozataib61 (19 87 , 1992, 1996), tovabba HORNSTEFLER (1990) es HORN :DER (1997) kozleinenyeibOl tajeko -tOdhaturdc,
A serteslegeltikrbl SZABO P. it lelkesen, mutikAiban kepekkel alatarnasztoit
m enyszcr6 reszieteket talalunk (1992., 1993, 1997, 199 99•
A barornfik l eg elon-tartas6r61 kliliiii enilitjuk a Itidiegeliiket, amelyeken vegzett
kis .erleti eredinfiYeit N111 -16K (1989,1992,1993, 1997 ), illetve M11-IOK- NAGY
0989,1991) kOzlik. A rendszeresen legeIi5re jaro baron -if' non igeny1i a tapokat, a
tennekei kivalOk, nagy elettani euteklek (SAS Gy. 1993, 1998).
Kornyezet-noveny 2et-legeiti Mat kapcsoiata
uoKk\k.k.
l n t
Altauci6zA Nattazakcirc
ri evaayze t faj a i iilkalmazkodasakent eioszor djabl lakok (fonuak) jelennek 'neg. A
tartosabb vagy jelentosebb kornyezeti vaitoz5s hati5I'a vaitozatok (varielas) sora jiiii
ai-nelyekbol uj alfajok (subspecies) lehetnek 6.5 - egy hatirozottabb vditozas - tlj
fajokat (species) Iioz let-re, Ezek szerint a k6rnyezet_novenyzet igen scorns kapcsoiatban
van. Tennesze teen ez a kapesolat a novenyzet reszer61 is folvamatos, inert
gyokerzetenek folwzatos pusitulasavai es annak allandoan javitja a
talaj sierkezetet s tf-ipanyagke,s7letet. Ezek szerint a novenyzet elsokent alkalinazkodik
a niegviltozo1.1ki_irnYezethez, naprakesz taplalekot hiztosilva a legelo jOszagnak.
A lege10 allatokszervezete is erzekell a vallezast, de fokozatosan valtoz6 nbvenyzet
legelesen, azaz 0-Plalkozasan kcresztiil az lijabb
Matt maga is liuzzaicionml
koMyeZeilleZ. De a novenyzet nenicsak tapIalek-fOlvelelt jelent, men! a gyepekben
szfinitalan gyogyllatasu noveny is van; azok/IA os ztonos fogyasztasa biztesitja az
26 i-na1anyagoi 'es
's6Lk
ge
o a a cx yni.MA5h.
a1kat
rse
nektirt tartalmaz° no venyzet fogyaszta_sa elosegiti a valtoze kanlinC. inyek kozott is az
allatrafok fennmaradasat L6nyeges kornyezoi hats az LIMA szabad inozgdsanak
biztositasa; az edzi szervezettiket, anti alaPja szerVcik rendes milkodesenek, hosszti
eletuknek es was szaporod6k6pessegfiknek.
De a legelo j6sagnak is van hatAsa a kornyezetefe, mart az elhullatott firaleke: a
legtenneszeteseb1) s leghatekonyabb tapanyaga a gyepnek, raadasul tieni jelent sem
kornyezet-, sein levegOszennyez.esi gondot, tehat bonvolult kbIts6gek ne1ktil oldociik
meg a k_61-cles_
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Az ember szerepe a hannas kapcsolatban
Az allattart6 nepek szeretik a termeszetel, 6vj5k a novenyzetet, mert azok az allatok
takarmanyat jelentik, de sok kOzalLik etnberi tapiaiek illetve betegsegeket megszanteti5
gyOgyszer is.
A terrnestetet tiszteletben tarto embert az jellemzi, bogy nem karositja annak ertekeit;
tudja, bogy nines jogunk tonkretenni alt. a novenyzetet, timely utodainkat is
szoigaihatja (VINCZEFFY 1991), Sajnos, a
szazad jellernzoje a kanyezettel
vaI6 szabad gazda..lkods, garanlalkodas, ami elsosorban egyesek gyors
meggazdagodasat szolgalta, figyelrnen kivul hagyva a tenyt, bogy a kovetkez5
nemzedekeknck legalabb olyan korlilmenyeket kellene hagynunk aroksegkent, amilyent
elodeinktel OrOkOltunk (VINCZEFFY-NAGY 1.993).
NAGY G. sterint (1999) „a Iegel6 csak allattal egytitt fejlesztheto, csak igy szolgAlja a
terseg tarsadahni kthrdeset, igy leheto vonz6va a falusi elet es igy epitheto be a
yid ektej I esz tesbe".
,

xix-xx_

[yep-videk kapcsolat a
IVIdutart masfel evszazadon at a mezOgazdasagi ipar kecsegtetO arajanlataira a legjobb
gyepeket tort& fel, a nagy forgalrrai es J6 talajii videkeken ma mar alig talalunk
termeszetes gyepet. A peremreszek, ahol (teal volt meg vast -Ai szallitasi lebetaseg Cs a
kbzutak is silanyak voltak, tovabb maradta a termeszetes gyepek. A 2. vilaghaborti
utani evekben - a „tenneszetatalakite idosza‘kbah - a meg inegiev6 j6 termeszetes
gyepeink 1s aldozatul estek. Bizonyitja a gyepoktatis megoldatlansagat, bogy 1985-ben
meg „gyepszant6" valt6forgot tamogattak allami perizzel az „uralmon lev6" es magukat
legelos szakeinbernek tartOk csoportjanak javaslatara.
Fentiek miatt alig akad j6 minOsegii tenneszetes gycpunk, de a szallitasi lebeto'seggel
ncm rendelkezo, szegeny videkeken maradtak a - nagyreszt - misodlagosan letrajott
termeszetes silany gyepek. Ilyenformaa Osszekapcsolodott a videk elmaradottsagaval es
szegenysegevel a silany gyepek tomege. Sok j6 gondolatot jelez NAGY 0, (1999) at
Agroiikorogia-Gyep-Videklejlesztes cfmil dolgozatandn. Emliti p1. az erdo-legeld
• readszerek meghonosodasat, a tigctes erdok megeleneset, amelyek Lurisztikai
szemponth61 is figyelemre melt6k. Ketsegteleniil hasziios elkopzeles, ktilonosen, ha az
erdi5s-legelan ietesitUnk kararnos szerat, ahol az allatok ejszakazhatnak, esetleg szinek
aia vonulnak szeles id6ben, es allol tetszes szerintihatnak, •
Figyeiemre melt6 az a kiizlemenye is •(NAGY G. 1997), anielyben a gyep es videkfejlesztes szaksegesseger61 ir, Szabolcs-Szatmar-Bereg megye adottsagait va - zolva frja,
bogy a megr:,Then az osszes iskolak szama csak 12 c-at ieszik ki az italokat arusit6
helyek szamanak. A megye minden legelojCmck (az agrookopotencialis felmeres
kereteben vegzett) resztetes vizsgalata alapjan megallapitja, bogy a megyeben
baromszor tobb allat lenne eltarthatO szakszerti legelagazdalkodassai. A megyc
salt lakossaga es a - mas navenyek szamara - kecivezotlen .helyi adottsagok
kenyszerit6en hatnak a leheL6segek feltarasara es megvalOsitasara, amelyek az ott elo
emberck eletet jobba tehetik (zomeben NAGY megrogalmazisa)
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Szaktaniesadis
Mivel nines legelns iskoia, sem keno mert6kii oktatas, alapvet6 kovetelrneny a
legelOgazdaikodasi szaktanacsadas. E kerdeskorben minden j6 szakmai tanulrnany
hasznos,kalbnOsen, amelyek coizatosan szaktanacs jeileguek. PETO-NA.GY G.(1997)
es pETO (1999) „A tobbiranyn gyephasznalat szaktanacsadasi alapjai" sorozathan
hasznos isrnereteket kOzolnek. A nyagati orszagokban a let, bogy ki marad fcnn, nalunk
a tet, hogy ki gazdalkodik olyan vonzOn, hogy a natalok otthon maradjanak falun es
szakszerti gazdalkodasukkal gyarapodjanak.
A keizelje3voben a kali-Mb6z6 allatfajok legeltetese es azokhoz szaksoges ismeret amellyel a szaktanacsadds szolgalhat leggyorsabban kern' szoros kapcsolatba a
videkfejlesztesse1. Mivel a legelagazdalkodasnak nines megfele16 oktatitsi szervezete,
az ismeretek atadasa zomeben szaktanacesal lehetseges (PETO 2000).
Lehetosegeink a legeiteteses alluttartashan
Abba a kiv6teles helyzethe keriilttink, 'logy reszt vehetttink az orszag
agroOkopotencialis telmereseben, ahol 5 intezmeny egy-egy vezet6 beosztasti szakembere iranyftasaval felmertilk a hazai gyepeket. Az adatok nyers feldolgozasa Man
megbizast kapott e sorok iroja az orszag gyepfelvaeleinek szakmai ertekelesere, mert
az illeto korabban mar szemelyesen vegigjarta a telepulesek 86 %-anak gyepeit. A
kozos feimeres 1,54 Una sz.a. atlagtennest aliapitott rneg, a sajat felmeres 1.91 tiha sz,a.
(a kale, kOzti kiilOnbseg 24%). Nines Iehetoseg a reszletesebb tajekortatasra (amely
rnegjelent 1998-ban), de jelezhetO, hogy az eghaj1ati tenyezOk alapjan elerheto vulna
16.3 tilia sz.a., arni a teriilet lejtesi viszonyai tniatt 13.7 tlha-ra esOkken. Ez utobbit az
eq.(se.ges talajszorz6 (talajtipusnak a esernozjnnthoz viszonyitott termakepessege x
talajildesegi mutat6), aniely 64.3, ami 8.8 Uha-ra mersekli a realisan elerhet6 sz.a.
tame et. Ennek 80%-a mar valami jOvedelmet is jelent, tehat tizernileg ortekelheto.
Csak a lege16 joszag, tiraiekevel 5 even belul el6rhet6 emiek fete, orszagosan 4.5 t
sz.a.Ina. Ez a mennyiseg 1.05 szanaosallat teijes evi tAarmartyat biztositja, amt
jelenlegi 0,3 szamosallatiha-nak a haroniszorosa.
Terrnesszinrek
Sok vita valt ki a gyepek terrnesszintjenek ke•dese. Vazoljuk az okokat, amelyek
alapjan 3 termesszintet tartunk indokoltnak:
- a iernie.szet es gyepek csak legeltetessel Atiagosan a jelenlegi termes -szeresere
kepesek, arnely szintet elerik fokozatosan 5-6 ev alatt,
- egycs tenneszetes gyepek - a kedvez6 helyi adottsagok kovetkezteben keves
matragyaval - elettanilag je minOsegil termeket biz.tositanak, az eredeti termes 4-6szorosa nierLekeig,
- a szerkezetukben leforniott, vagy szennyezett talajoknak filkeverekke1 vale) javitasa
akkor lest eredmenyes, ha a terrneszetes vizkeszlet kihasznalasaig nytijtjuk
miltragyat, aim viszont az eredeti termes 6-10-szereset biztositja. Az ezzei jiro
hatalmas gyokertOmeg alaposan atdolgozzza a talajt, a felhalmoz6d6 huniusz
pedig letampitja, majd fokozatosan megszunteti a talajhibat.

.
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Fentielz miatt a 3 kUlonboza tennesszintet indokoltnak tartjuk. Mind a haromnak
alapleltetele a helyes szakmai irdayitds. az igeny viszont Eetveti a gyepgaz(UlkodLi
szakniernoki szervezeset. Ahogy erdeszcti tervet csak erdesz iranyithat, legelOs tervet
csak szakkepzett, szakmernokit vegzett szakernber iranyithat. var3unk meg, key
.vet megvalositassal, rnintsern hozzaert6s welktiliek kart yitdsAval - djabh kudarcokat
6rjiink

Feltetelek
Olyan nagy a 1;zakrnai ismeretek hianya, hogy szakniernoki tovdbbkepzes szelyezes•
szilkseE4es, amelyet el kell vegezniuk elsokent a gyepet oktatOknak es a
szaktanacsadOkual__ Ke116 szakmai israelet nelkul vain olaatas, vagy szaktanaosadas
2.s'a- k-Lactlba vezerne- Addig, arnig t szakemberek nern ismerik sent a nOverlyeket, scm az
legelleteses dllattartas foolos eleineit, vein lehetnek sem oktatoi, scm szaktanacsadoi a
kerdesizOrnok. Bizonyos tItemet es egyniasca epute,st be kell layiannnk,
tblostegesen vagy karosan) pazaraljuk az id.Ot es kOltseget.
Le- nyeges, hog• beinduijon 20(11 ev Oszen egy gyepgazdalkod6si s',Lakmernoki es a
2.002-es ev aszen parianzantosar. tovabbi ketto inditasa valik szOksegess. Csa
szakmernOkit vegzettek kC zui kerilthetnek lid a kOk/eAkezi5 tanarok es a szaktanacsadok.
Nem kivnunk sem egyetemet, sem foiskolat a legelaerdesnek (amilyen oktutasi
keretiik van az eitleszeknek es kerteszeknekl, inert ahltuz. ❑ivicstt el a 'a.e.1-ak.j
felieteleink_ Szuloeges viszont, !logy minder' inevigazdasigi felstrifoldi intezmenyben
fokozatosan hozzanak ietre - a szakmernold vegzesenek Eitemeben gyepgazdalkodisi tariszekeket. Ugy gondoljuk, hogy 2003 roszet,51 mAr meginciulhat a
gyepts l ips ekek szervczese, es 3-4 Oven beitil be is fejezodhet. A kerdeskor szakmai
reszenels: kidolgozasai a ivIAE Gyepgazdalkodasi Tksasag es az MTA Gyepaibizotts5g
‘TezetOsegei ‘ , 6,11aljak az illetekes faliatOsagok megbizasa alapjan.
A gyepkutat.is k-t -desebela (ertekeis, id6s7..t ti:As.eg es titemezes) elsbrkent ugyancsak a
fenti ker tesone[ illetekes veleme.nyadasra. Meg kell szuntetntink azt az egeszsegtelen
helyzoet, bogy a2 illetekes SZEikligli testuiet elbIetes velemenyezese rtelktiL vagy mas
testiilet velenien ye alapjdn ddintsenek gyepgazdilkodasi kutatki iAgyben.
Iii kell alakitani tbkozatosan az illetekes miniszteriurni es gazdasagi fOhatOsagokban a
gyeppei kapcsolatos kerdeseket illetekeskent kezbentartii szakmai egyseget,
ugyancsak a szaluaertiOld vigziseadi iltemiben_
Lenyegosen otfogObb, de trnalhatatlanul idoszerii a gazdAlkod6k tArsulasAvaI 16trehozand6 penzintezet szervezese idaniai modra). Madosi.tanunk kell anon az
egeszseg,telen bely7eten, hogy a mezOgazdasagban dolgozOk kiklaiibazn bankokba
de azoktO1 neat kapnak hitelt a sajat munkajuk fejlesztesere,
helyezik
V e- gi_il, do nagyoti hatirozottan rneg kell tereinteniink a termeles e- s a megterrnelt
vagyonjavak - az iliet tertnelok altal valt5 ertekesiteset is magaban foglal6
iztunsagat. A whez6gazdasigi tvrmekeknek a terfiletrol valo illetektelen eltulaj.
hlvatalbed, bankbol, vagy
dunitasa eppen olyan lopas, mintha gyarbtil,
vitt vulva el barki valami erteket. Addig nern lesz rend a mezoeppen
gazdasAgi termeiksben, arnig a vagyonbiztonsfig 'Are nern jOnt Alapfelt&el a
k&desictinick eg3rrertelniii rendelettel valo szabilyozas;a, azok ennyesitese,
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