GYEPGAZDALTZODASI TAPASZTALATOK
Forpies Rama
RVivid t(ij6kortatist nytitjtunk a Agnitgaztlas4 Kit (volt Debreceni AgnIrtudoniAnyi
Egyetem Tang2zdas4a) gyeligazdzilkothisi tevekenyegenil,
A Debrecen'
Agriirtudoiniinyi Egycterni Tatiga2dasfig b6dkinlidti ketiilc[e er a uoveriy -....
terineszte'sben megiiatiirozci volt rizstermesztes a 2100 liektAr
mitit.cgy 1,000
Miutan i'vidgyarorsztig a rizsternieszt6snek legszakibb hatdnin lieiyezkedik el,
(a biticlEin.ligti katiiettinkri6l 6szakabbra a viii.gon csak ak Szaboles-Szatnr1--f3ereg inegyei
Minolta k6zsig,beli krinentettok iti , a tertnesztesnek ori5si volt a kock5zata. A
ldszcIgaatottsfigoi csak tovribb fokorta a szakmai ig6nyess•g ntrikul megepftett
rizstelcpek nifiszaki tiladiisu t betveties 6vek v6gen, valamint a nyoicvanas eves:
elejett egy napfaybrit Szegky, csapadekban gazdagabb periodus volt, ami
41. te1erilszertleit kern* vesztesegek.et okozott_
Nagy ,k- erd6s volt sz6inunkta ezeknck a teriiieteknek ai okszeral hasillosit6Isa, miut(ut az
Cleve k-cdvez6tien adottslig =ilea a tt5bb 6vtizedes rizstenneszte's egy abszoIrt
"talajt", irragy
terattien
ff
lArnaszt6 kozegnek tekintliet5 va!amit hagyott rnaga
Legeljteiepit6si javaslat
A Dein-eceni AgthrEtidonidnyi ligyetein gyepgazthilkodlisi specialistzii tertiletek gyeppel
val6 hasznosittisdr.a tettek javaslatot, amit a valIalat vezei6se elfogadott az indokok
aIapjAn.
- A koVieses 1,000 iickat- te[inetet klasszikts
iz f i 1 che$1yel,._-ket

Item lehetett hasznosicani.
A v6Ifalatunk jelent6s
rendelkezett, melyilek taiiiegtakunniny ige. nyet
(n6na, szetrazs, szThlzs) a gyepb61 biztositarti lciteett, mfg k- oribban kevesebb
iiItatillionia. ity =Nett is szhnztvgs61 -16sra k6llyszerilltiink esetenk6n.t.
Az adott id6szokban
llatallotrizinnyal rendelkeztlink
a/ 650 db tejeI6 teii611,

b/ 350 (1b
cl 300 cfL1 41-fZtivrtitt,
(V 2.000 dl)
e/ 10-20,000 db
- A vaialat yelidelkezett egy 3.000 Ve. v kapacitistl forroIevees sz6ritazeniniel, amelyet
eis5sotban luceniarisz[ ki.Sszit6s6re basztull.tunk, de a itteerna lermes6tIaE
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lagactainisa rniat (mir th r ram. elobb eluMett csapaci6kos iti6jzir -6s tovibb fok.ozott), etinek
az lizeEttaek a killnznAlsrt iicrn volt rnaradatalarL A gyeptelepfte . 5ek cls15 hozarriainak
betakaritisa utin ti ern killaszn6lbsa telies Tnertekil volt, sot az einfaetben lucernira
megliauirozott 6vi einiecti kapacilist i6rlyegsen Iokozni tudtak.
Gond a cagy termer t bite
A kErcl6ses itl5szakban iNlyugat-Eur6p6bati jelentiCs igeny jelentkezett a foi -r6leveg6s
szaritmAnyok inint, rratAh Magyarorsz5goit thbe.11 az itteiszakban a szocialista tipus6
arrendszer iiiiait az eheigid viszony/ag Asti volt, tiEct rilioden idtk te g. nagyubb
inennyis8geit tddiuk Icheters6E, rn6g jobb kihasznitiSKta iiitgi6v6 izern
mdle egy Zvi 10.000 todita kapacit6sLi itzemt 6pPetiOnks tnety ds6soitiail A yep e'M
ntived6k6nek a liasznosilSsziban volt nag segitsegiinlae. tigyanis azigy goticiot okcrif3tt,
hogy 6.) ielepit6ek rrt s hovecleke eselealcent a 6-7 Oa terTnegitidgot is elerie, es ezt
niijusbari sz6n6k6vi ketiteierlseg volt betakaatarii A tobbletlertne's Ieveict6s6re iz
.e.rifi.zs- es szilizskeii:"g§ tneIlett a icoinye25 mezo-gazdas6gi
k- vopeiliciós egytitiniatitig§i biakftottunk
- rnegiteleseni szeiint rnini3kEt t6) szgrna'ra
situsi
tlexim6.nyesen. tizt/ivek gontiot jzienteit viszoa a jdjUsi, i‘igu
idiEszak, arnikoils a gyep-'6k fri4sodik ri8v(16:k6n61 I/16r jeleiii6sen csokkeittek a hozamok
Es k 1 ticra elaulsa a 64liectiletele.561 nctI6zs6gektt okozoa. tztaz idiSszakot It-met -tin
tddatgbilisivat igyeleAiik
A nyolcvanas ivelc 3 i3z pci61 az energiaktilts6gek jeJent6sen navckecltek haza'nkban, and
a gzAriLis drrigulata t tIett a itivaikblts6gei(ben is megayilvAnuIt, entiatt a kor6bbi,
kivai6 exportpozkkinkh8t fotyamatosan keitett visszftvonulnunk. . ti nagYbri
kellemetientil e.rintette a vittatatunkat, melt iudjuk, bogy a tiimcgtakarrn6nyok klgsszikos
soha hcin leliettek
probiEl»ik
(6pperi a szatiti si imite'isegck es
6ruittiv6nyek, nn6gis ezzel a hasznositSsi mddclat azta v&tak. TAM az exporilebot6segek
beszaWse rniatt ism& dj0.11; vAlaszitis e[e kori.itt a gazaisAgtink.
A juhAgazat orsz'a. gostii) is tOlyamatosan epint te, Igy vittalatunk is itcliAkeiltette az
411orninyt, rim sera rendelkeitink tri6g csak minddssze 2.000 db anyajullsral.
A szarvasmadin nontrinyt sxiilten tartotiuk, stir valamelyest noveltiik is a lasztirnot. A
arra kereslet jelenacezik, hisz, ez
Iiba legenetes6vel csak esetenk6at foginikozunic,
az egyellen rillatteny6szt6si dgazat, araely szinie egyik napred a n-isikra inclithatO, vagy
vissiafejIeszillet6.
A gyp twills:I a taiairit
0.61)151 okok miatt a gyertertleteket folyainntosan kisz6litottak Ej 3
tvasztaitulc, hogy • a koil b an "bcdtigRit "rizsrdI ekb61nagyonkornolybtizaterm6
t.tr.iitetket kaptutit: vissza,
nyilv611vai6an egy szztencsis va.etien
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nnek .az e]6nyeit mi
be, e

egytitt - az aklcort Cm. gabonaplogramba j6i illeszkedett
realizMni Ludtu k.
Eijbali
terrnelesszerkezet
a
korAbbi
. A rendszervAIldssal egykieja 6.talakulisok
[D megis
vagy vita
hilleteLien
•
,_
ettaiakitiszi ra lcesztettex bennUriket, s am i milt szakmailag
100 hektar
eVek icita icsszilk !logy ezeken a kerdeses Leriikteken nia mintegy a k6rp61.1fis
...:!iibtidkukorica veieliyag eloallit iisival foglalkozunk• tire Likbek kozLitt
ult helyzet is kenyszerftett benanket, mert bogy a klasszikus
.:.. kbveikezzn6nyek--6ni ....
volt az
ir;a1.,,t.
a faldre olyan
tek
veffninge16606 LeAlietUnki.511, itt a debreceni laszhaton,
adektaIanul elkeI,
MI af
'son
ttozatlamll
erdekl5aes, !Logy Li nneghirdetett teruleLek a liciOa
: . B ii_dblihtiton pedig a rdidre netn volt ilyeli igenY, irgy ott a nagyilzetni tiibliik
, a icezejestinkben niaradtak.
levy hiliridkukorica
gtiar6rozd
a
tolajdonunkban
lnk
Miuttin a vEltabit ete[6.ben mc
vetcinla guzem, antiak kiliasznti lasa elemi erclekiink• A j6 adottszigti helyekci l (11ozzz )
az izolzicii54 (300-500 in
lei enek a
liason16 Ineidon a kotabbi szerz6deses partnereinknel is)
rdildeken vagy unk koly
neli6zkes, vagy lefieteilen biztosilani, in a 10 AK kiktili
pzellietetlen volt. A
icli5sznkban
ieljeseti
ace
vet6magku koti cliE eittliftani, and a koriibbi
feliilvetessel es
i6
kot i..5tt talayi Rildeken gyenge min5sAg(i Jegel6k voltak. AILnIajlaztsos
1984 ltektR 6t.lagilban,
sznkszertl tziplui yaggazdalkodzissa1 e16 - tiik a 6,7 iihn sz6naterrn6st
et6t,
alaposan
megjavitotta
a
talaj
szerkez
yan
Altai°jiazil5s "ten ii- gyep gy ok6rze tc oi
az igenyes szint6rcildi kultdriik icrineszt6sere.
logyakintsvz
A ilibridkukorica melleti szinkin d vegirnagilzendink jobb ki lia5z21616s3 erclekelicn' a bilz8
■ ftjuk elc5, kivit6 rninelsegben.
apasorokb61,.ilretve az veUthnagysizterln5I
hibridkukorica
iallY eifzikistit a
Az iliabillornkyunk ii.imegtak
lliatovii tettiik, mid
tertiletfciSzint
kaszA
6sgyepeinkr61 biztothani Lndjuk, Arai d
eshozarnokat reilli z6lk
folyarriatosan zneftrzigyfizunk es az otabi evekben kOzOes tenn '
Szerzc5: Dr.ForOcs Barna Ligyvezet6 igazgaL6
Agnirgazdasiig Kft. Debrecen

