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A TERN.] OFOLD ES A GYEP
Sterantivi/s
A term6aild e:s a kori r
esszerii basznositits-a, ezen bnliil a IegeI6k es a retek helyc a *ban,
Cijra napjaiak fbritos kerdeseve v51t. Mezogazdasisgunk italakulftsfmak jelen szakaszaban, mind a
terinofaid adottsagainak Icgkedvez5bb hasznosit6sa, mind a kOrnyezet, rt tkj jeliegehez va16 jobb
alcatniazk- odis sz,imos kErdes 6jragondolfisAt teszi szeksegessd. Most , 'logy attar nets csak az
orszig llatittain
term6szeti, gazdasAgi es szociilis viszonyokat kel1 merlcgelni a hosszb (Avir
tervezesekliez,
eurapai [eptekben kelc gonciolkodn, IcILi1 kcFI vizsgaini a In[ivelesi fig
•anyokat, valainint, !logy az egyes mcwelesi igak a szfitmikra legkedvez5bb term6lielyen vannake?
A jov6kep ineg,tervezel,sekor egyertcln0 igeny a sziiittotertiletek csOkkentese es a ret-legelo,
vatarnin1 az erd6 tenAtenek novelese, E tendencia vali5ravftltitsftitak azoilbati szhncis tenneszeti
es trirsadaInti felteteie van, arniert a vegcel megrogaimazItsa anmagAban meg neat eIcgendO,
ban= a kozelii6 16peseket, - a v6gcelba beleillti atmeneti szakaszokat -, i5 HIC14 ken tervczni.
Az oh...elms evekben magarn is reszt vcttem hasonlo munk6ban, antikor Kreybig Lajos
irintyitzistival, a talajtani terkepek alapjArt tneg kelleit vizsgallti hogy a legcfok es a rack a nekik
megreier6 talajokon fekszenek-e es hogy a szAntakkal vala esere nein ad c 1elieti5seget a miiveldsi
agnak megfetel6 talajviszonyoklioz yak , ii1esztesre? Akkor a Ithrom terineloszovetkezeti yams,
Mczoti:ir, TOrkcve es Karcag liatark doigortuk fel, keresve azokat rt tellet6segcket, inelyek a
tertiiletcs.er6vc1 ntind a szlinteits mind reteker cs legelaket a nekik jobban rtieffele15 talajokhoz
juttatta volna. A legtObb esetben oz i:igy alakult, hogy a jobb talajokon rel4v6 gycpeket felcserelt6k
a gyeng6bh ta1aju szintakkaI. Ma ez a szemletet tartliatatiail, titeg akkor is, ha sokak szetneben ez
a koveterido
NIa ink a gyepteraleteket setts lehet egy kalap ali voitrti haitem Cloy mint Paz erdok eseteben,
meg dell kOiOnbOztetni a termelest el6terbe lielyez6 termelo gycpck- ct, a taLajvedo gyepekti5I,
valainitit a felmtarto gytpekt61, l lag a termelo gyepek, minel nap:yolk biornassza
megtermeiesevel, egyben szeni elott tartva anttak minostiget is ,, addig o talajveda gyepck
elsodleges, - es sok esetben kizar6lagos feladata a ta!aj, a taj vedelme A terme1.6 gyepekcn
megengediteto, s6t sok esetben sziikseges a nititragyik hasznalatn, vagy a savany-6 talajokon a
szeiiiben. A
nieszez6s. A talajvd6 gyep feladata a takij vedehne a viz es a szel pusztito
Jecichetes es a kriszaTis csak olyan rodrtelf.1
hogy az a zart nov6tytakat-ot tie bontsa roes.
Mfitritgyitzast, oteszezest nieIlort><i bell. A fenntartep retek es lege[Ok atincneti kategOriElt
kepviseinek az eldbbi ketto kozdtt. 1 Iasznosit6suk, mind a 1egeltet6s, mind a kaszAkis ve/eint6irt
Mlapottik fenntartksinak, do liasznosflAsuk keve`..sbe it,Itctlziv mint a ternick5 gycpck eset6ben.
Rendszerint
kapnak niiitthgyat es meszczest is csak szels6segesen sayanyiii itilajok esteben
alkaimaznak.
A tentiel6 gyep eic leiesEteset a tertnesieti es gazdas6si %.iszoityok egyanint tnegszabjak_ AltalAban
a termekenyebb talajokon es kevesbe lejt6s teruletcken letesitbet5k. Gazdas5ui tenyezi5k kozii! az
allattariAs fejleitsegc bcfolyAsolja liaszndratukat. A talajved5 retek es legelok rendszerint
gyenge lenneketivsega, sik videken a szikes, futallomokos talajokon tartaild6k ferin, mig doillb begyvideken a trigolt, nucredek 1ejt ik . tovenyInkarajcit aLkotjA. A. renntart6 iiyepck c ket
szeisoseg kozotti viszonyok basznipsitasra alkalinasak es a ternielesi felaciatok =lieu igen
!enyeges szererfik van a katnyezet, a titj v6deltiteberi, kepetiek kiialakithsaban es meg5rz65613ellA kolanboz.5 gyepek talajai szelc-s skalk Olcinek fel, A 1115f emliteit szikesek, ibtahomokok
mellett a foldes kopArok, a k-Oves-s7Jklas vAztalajok, rtvizenyas terCtleteken it reta. kipos r6ti, refhp
es Outes talajok, mig domb es liegyvidekeken a killOnbozo erdotaInjok liordozz,6k a retek as
1eme16k tiovenyzeta Ezt a kepet mutatja be 13ERENYI 1989-ben kozbIl ierkepen. Eszerint, ha a
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gyepek nagy resz.e a sziken, a honloki tiijakon, valamint a
taiajthkeppc.1 egybe vetjok.
kozepliegysegi tijak esodalt teriiletein hclycz.kedik el. De a niiivelesi agak aranya, ezen belui a
gye.picit[eiek iddben is valtoze_ Ugyancsak BER_ENYI (1 989) dolgoz(a Fe! Kisk - 6ros adatait
ketszaz evre visszamenblep, kinlwatva ta1aihaszn61at jelentos vfiLtoz6sait.
"Ez a l'dszs es liomokbuckfts Li] a XVIII. szzad vegen ineg extenziv allattenyeszte
agrAdxt-filet, a MX_ szazad cIejen piaera ferntel6 szintarOldi novenytermeszte.s je]teinz6 rA,
uyiirnoicsterrnedes lokozatos
amelvet szazadiorMatol tiapainkig az intenzi'v Sz615ternyerese
Hasorb!O feldolgozjst I,ozo9 SOU-ZAKAR (1989) a 1-lortob5gra vona/kozoan;
"A Hot tobtrgy rnintegy 100 ezer
kiterjecies6 pusztai tAja csak egy resze annak a kb. 30 ezer
kni t nagys5g0 terbietnek_, aniclyet a Tisza es niellekroiy6i a XIX_ szilzadbart m6g evt - '61-6v:e
eIontot,tek- az Alrol&:n. A FolyoszabilyozAs egyreszt megn5velte a legeltetesre aikaimas
kultt:trpuszta terOlet6t, misreszt lehetoselzet tereniteit lij r?iczogRzdasitti kulti.jna kialakititsiira is
(rizs, halteny6szt6s, vizkzarnyas-tathis, stb.)"
A liegyvicIni !crille[ekr6I DEREN Y1 (1989) a k6vctkez6 ,--ot irja
"A kedvezktlen adc_nLsAgi) hegy- es dombvideki tertileteken is csokkent a mezag,azdasZtgi, czen
beltif kiii6tiosen a szntoter[ilet, (le itt inkitbb a rOldhasznosithi szerkczet mOdosiilAsa VOLE
jellemzo, tiott a rdt 6n a legelo, ii1etve az erdO arinya."
Kuldn vizsg6Iatot erdernel a vizenyas tenlile[eken a ;Tifi•elesi tig altozasa, Ki.1161165en a
hatvanas-11etvenes 6velthen gya .kori ....m]l'. a vizeity6s ten:i1otek, voigytalpak lecsapolasa, drenezese,
maid szfintakent 1lasarrosiitx5a Ez merit csak a niErve1dsi ri gat vAII.ortatta lianern a t.fq csztetifai
erteket is, tact t a lecsapobssal egyidejiiiieg a patak- okat is iij noe(le be terenek, kiirtota
rdzeseket 63 az egereseket, anielyek a Ratak folyfisat koveti6k. szelsoseges esetet itt ke1;
enditenunk a 1-iansa.Q0t, rnclyet az i f usagi tAborok lakOinak nany munkajAval csatornar.ztak es
lecsapoltak, hogy fgy retet, -vagy szfsniOt nyeljenck- . Ma nith. egyer- telma ennek a intnildnial:
Itiabavalosflga es a kernyezet roinIasa, Ogyliogy az c61 az eredetibez visszaailitftsR
IV i a jeleniegi helyzet? A it*jdonviszonyok - ami helyes es jogos itirekvs szimos kedvezotIen kker6 jelerseggel terhelt a rnegvalosiOsa saran, Mfg a nagytablas
gazdilkodirs ideje.n a szantok sziwvonalas mi_Neleseilek lelletOsege adort volt, a vissz_ajuttatott
raklek liegy-vOlgy
3ll6g a telletiiseget is elviigifik. A meredekkispartellak
beer-d5sitett,
lieIyen letesitc[t gyepeket irjra reIdaraboltlik, e5 visszaa3akitotqtk sz6ntovzi. Misliol
viznioscisokkai tagaiL lejtOs tcitieteket Ojra sz5ntafoldi onaveiesbe vettek. Ielarolva a talajv6d6
erclot, Saiims meg
fs Alta!Ancis az a velernany, !logy rnindenekiblMt a sz..nton;.-ik ]cell
elsobeget ad2i- Ez61 . 1 a jó, tertnekeny tatajttkiit csak szs rit6fokii. milvelesben tudjAk elkepzelni, a
kevesbe termekeny taiajokat nicTiorAciaval nieg kell javitani, hogy azutan szintoraldi rniivelesbc
Ieliessen venni. Csal: a szAnbikat kel!
szikesekcq 6s savanyill trilaji) 5zintokat
sem a retet seni a legel5t nem, ugyam'_igy 111 jilt ahogy az erclot sent_ Mindez it y is
megfogaimazliato, hogy c-12 a talaj ani !}em el6e jo szanton7tk, az Ichet ! - et es lege16, vagy erd6. Ez
az a szemir:det, altelyek ltieg keU vPortatni! Minden iernii3f6kInck mcg van az rt ha_sinalati
amely az adott gazdasgi- es szacias kbriliminyek 1.:Ozbti a legniegrelelabb_ Ivlinden
egyenrang6, csak az a Fontos hogy a lielyen Iegyen.
Mai ficlyzetOnkben nii a tr.erid6, hogy a re t es a Icg,-.do ki5zgondolkodasi eftek-elE;t a belyere
ker- filjOn? kef! fogadLatni, ineg kcil az ercielo,-Itek - ct gNr 6zoi artai, hou.v nem lehet cel a r6gi
termel6si clok es rendszerA, sPrn a reai kataszitli viszon-yok visszagiiAsa. 1MT- a ken nieFlegeIni, most 1101- vagy az tij trilaidonosoka! - minden rOldclarab jelenlegi al1a0ciat es azt ussze
ken velni a felcniegi, es a kozeljuv5re r6tIivm elore jelezlie€6 gazelasii&;i viszoilyok altar diktilt
igazitani a foldhasz21trilatot, st nifivefesi ng megvAlasztiisat. Szliks6g
*het taInjvecIelmi tagosiitis- ra, 4 szetdarabolt kiqparcellA 6sszevonasnra, ha egy tula'rlonosnak
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kis roldje van. Legettet6si 16.rsuIAsok Oetrekeltes6vci ijsszeOelli kell a ingok fdIcijet,
•ie' erintartva tuIajdotijoguicat. A ilyen torekveseke( gazdas561n
kcil, .6s sneg !cell
lonliyiteni a jogi szabal3ioz.is egyszeriisitesevel e Ilasznos torekvdsek vegreitajthsftt.
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