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Vissza egy rosszrozseltis vaddrhez?
Ahogy megvaltortak a tulajdonviazDnyok es a tablanteretek, itt-ott „tityszeriltatakult" a mezogazdasitg es exert beral a gyephasznalat (neln gyepgazdilkodis es
nem gyephasznosltis), Cigy egyre tabbszor jut eszembe regi tanarunk „gyepga.zdttlkodits" draft kanyve. E „nosztalgitinak" nevezhet6 visszatekintesnek evil( sitIyos, alapvet5 oka az, 'logy fia2Ank Jegeloirol eitfmtek az azokat hasznosit -6 es ka.rbantart6 fillatok. A misik oka a leant ember inegterese az if tai viifigmeg-vaiths
idoszakanak el mfiltaval.
l3askay Toth Bertakin 1960-as evekbert frOdott konyveben van egy renykep,
atnely a legel6 kozepen elhagyott-eldobott rossz, rozsdas vddrat =tat be az Ova,
sonak, A szoveg, amelyhez a fenykep tartozik, a legeI6-felfkiitfis es klalakitas elso
lepesait taglgja. Ezek kortitt a suet, az elhasznalt eszkOzOk eisszegnijteset a
feltijitas es a milveles dengedhetetlen feltetelekent mutatja be. Akkoriban eligg6 el
nern itelhetaen es tiszteletlensegnek nevezhet6 kajansitggal nevettOnk ezen: akkori
viccack 54:ingtott, 4a1VATIalc ,52e4)2 tz SthltV rain I et Befell
eszfirl-k szerifft
Ma, 30 evvel a konyv kiadasa 4tin a tobb evtizedes gyepgazdhlkodhsi oktatfis
es helyenkent ki5vetend6 peldAt anatato gyephasznositis uttm ism& visszaj u to itun k
a rozsdis, rossz vadorhoz. A veHtlrhoz, az elhagyott autovizakhoz, a 3zanaszit
elszort szernethez, az eivadult hajdani gyeptera!etekhez. Most tudjuk it azitn aterezni egykDri professzorunk tanitAsinak jetentoseg4t.

at:qv a 1riblyz6 ditalhoz
A tobb evtizedes statisztikai adatok szerint hazink jelenlegi batarain behil egy evszazaddal ezetatt 6,0 milliO juli legelt. Szint6fOld akkor sent volt sokkal kovesebb
Mftra tudomisul kell vennunk, hog fete ekkora letszimCt juhot tattotturlk 1982ben es ez utobbinak gig 37%-at szarnlalhatjuk mal legeloinken.
A hivatalos statisztika szerint
gyeptettlet van hazitnk hat6.rain belal, amelyet ralamilyen rnedon hasznftlni, hasznositani, renntartani kellene.
Egy - az 1980-as evekben elkeszillt irtekeles szerint gyepterfileteink itlagos hozama nern haladta meg szazad vegi, e szezad eleji adatokat. Ez a szinvonal,
sajnos rift rotntott az &milt 1'61 evii zedlien.
karbantartAssal 1,52 0 anyajukot leheine tartani ha-onkellt itlagosan. Ez 1,5-2,0, illet5leg 1,95-2,6 ntilli6 anyajuh eltartftsit tenne lehethve, Ezzel
,
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szenlben alig 800 ezer anyajult tertnelesevel, szporuIatkval .s.z A
- rnolhatunk, s eunek
is jelentos linnyada rohamosan oregszik. A juhval hasznosithato legelaink jelentOs
hanyada azonban vine! nagyobb eitariasira k6pes. A ha-onkenti 3-4
anyalub neat el6rhetetlen hatftr, Ez Wig 3,0-4,0 rltillio anyaju!; es szaporulatimak
eft art kit jelentene.
Ha az elrntilt evekben felerrisodott motorizAci6 nap& hatasa rniatt az utak
menuteruletekre mintegy 100,000 ha megfelelden rtes n hasznosithato gyeptertiletet
lesamolunk a samitzis kedveert 1,2 min. -0 ha-ra kalkukilt gyeptertiletb6!, akkor a
fennmaradO hinyad hasznosititsk a kovetkez6kppen becsulhetjEik. FeitOelezve,
bogy a lecsokkent szarvasmarbaletszam tartisit mintegy 200 ezer ha tertilet szo!ghlja, jtihok Iegeltetesere mintegy 900 ezer ha-nyi teriitet JI rendelkezesankre.
Becslesilnk szerint rnintegy 250 ezer ha-nyi teritiet csak vadakat szolgal ki, azokon
merheto rrennyisegti dolitetheies" nines_ 1gy a rneg nieglev5 juhallomanyunk (kb.
800 ezer anyajult) 650 ezer ha kali5nboza liozatrokra kepis gyepen legel. Ez
itlagosan 1,23 db 60 Icg-os anyajuhlha messze &Tiara() a le11et5s6gekt61. csak
ezen a terilleten noveljtik 2,0-re az illatsurtiseget, akkor 1,3 rnillio anyajullot tarthatnank. Ha a jelenleg kihasznaiatlan terdeteken csak I anyajuhot tartanank
ha-onkent, akkor az osszes juh letszarna elerhetne az 1,55 miltiot is. Termeszetesen, gyepeink jelentos hinyada a fentiekr0 tobb anyajuh eitarthsara kepes
gyepkezelessel ezert a jelzett 900 ezer ha-nyi jultval hasznosithato teruleten
2,0-3,0 znillio anyaluh k6nnyeden eitarthato lenne, (Az FM elvktosa az Eurapai
koz6ssegbe val6 bel6p6siink idejere 1,5 milk anyajuh.)
Legyunk tisztAban, bogy csak az Hat telteti legelove a gyepet.
A gyepheiszttositcist befalpisoh5 fenyeza
Ezek kozel elsosorban a „negativokat" kell kitInelnUnk.
— A hiAnyza hilat. Antirit az claz6ekben einfitettuk, gyepeinken fe)eiharrnada jui%
legel, mint kirk azok el tudn6nak tartani_ Orhisi tertfletek inkabb roir ,aroknak,
mint juhoknak adnak taplalekot.
- A birtokviszony. Az elmult 6vek vetitozasal tobb iranybal vaitcztaiiik meg
birtokviszonyokat, A nagyon sok uj tu!ajdonos elaprazott kis birtokokat jelentett gyenge hasznosltassal. A nagyobb fitlattarti5 telepek kOrzeteben szinte politikal celzattal adtak ki iij tulajdonosoknak a gyepeket, akik van ranantottik,
vagy Rem hasznositjAk azokat. A tulajdonviszonyok lasso papfron torten6 renclez6se a tervezheto-szervezheto hasznositAst ang teszi lebetove.
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- A gyepek hozami. Anita mitt- fentebb cmlitettiik, a gycpck Attagos bozama
100 ewe! ezelotti szintet is alig Sri d, a tApanyag-gazdalkodtistal a gyepct Itasznositoknak csak toredeke gnndoskodik.
- A gyepek Itasznalata, A gyepeket dontaen legelietessei Itasznositjak, a kaszAktk
aranya tneg inkibb visszaszonilt, A legacies fortnfija az fillontimyok es gyeptcrilletek csekely hanyadanal liaiadja rneg a tObb cier eves hagyominyt, a legeltetest. A gyepieraletek nehany szitzalekat „nalivelik" kcritesek mogoit. Ez netnosak ri korszerettlenseget, 'men' a gyeppel, atlt4ttal es munkaerOvel valo gmlAlkodas hiintyossagait is mutatja. Elthez kapcSolOdik a gyepeket jelenleg ltaszni16k ismereteinek, kepzettsigenek
- A tulajdonbiztonsftg. Sajnos, az tiiii. megelltetesi biin5zes rniatt egyre kockazatosabb a legel5 allatokat orizet Welkin ltagyni. Sot az eptiletbe tart illatok biztonsaga is - a kozbiztonsag altalanos allapota miatt elmarad a kivanaiost61
- A legelofeltore,s. A gyepcink javat evtizedek ota iblszintjnic, a silAny szintterkat
„gyep" rovatiba irjuk
Hazink gyepterOleienek 35-40%-a elltagyott szanto_
- Az allattenyesztes jovedelenthianya, Az optintilisan terbelt legela fokozatosan
javuf, a nent legeltetett fokozatosan gazosodik_ telverik a gyombokrok. A na
gyon megterlielt legelok lerotrtlanak, koparosodnak, sivatagosodnak_
szakszeruen basznilt etz
- A gyepek asszetdtele. Az egyaltaltin nent, vagy
karbantartott gyepek novenyi dsszetetele niegvaltozik (soli lielycn mar meevAltozott). Az eigazosodfis mellett a bokrosodits is megindult. A folyantat meg1/4 -ftttortatasa mar nagy erepfeszite-seket igenyel.
A legelO nemcsak teljes ertelol takarmanya az anon kialakult illatnak, haticmi Met infikodesiik szabalyozioja es a gazdas-figos 611attartis alapja.
Id'logy ini !diet a j6vo? A vtitasztott Cit csak az fehet, amely megoldja az1
adatot, miszerint a jultok biztonsOgosan, korlatozAs nelki.il olyan legel6n toltitess6k
idejok.ei, ami ma hozamrdbasi es minosegEben kibasznalja az okopotencifil Iclictolisegeit, es a MI es a karenntendszer nines kiszolgaltatva a „szocialis bfintizesnek - ,
Hiszen a keritesek neat vedik tneg az allatokat, de azok item is ez a.
c6ljuk.
Tettek liijari fokozodik a ,,balkanizModas",

S.zerzOk cinie:

Dr, Kukovics Skdor ATK, Iierceghalom
Dr. Javor Andrfis DATE, Debrecen

