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A jelcutegi hazai gyeptediletek tovabbi novekedesere szarnithatunk az elkovetkezo
evekben. Ainennyiben megvalosul az unias csatlakozetshoz ktptodo szAntoteruleti
csokkentes, nagy a valoszinasege annak, hogy a ktilonbozo tervek szerinti 700 000 ha
tennelesbol kivant tertiletbed mintegy 150 000 ha erdositese, mintegy 550 000 ha
gyepesitese varhatei. Feltner -Whet a kerdes, bogy a nein kiel6gfto csapadekviszonyok es
ugyancsak a mersekeIt minoseglii talajok miatt lehet-e hatekony es ga.zdasagos
piepgazdalkodasra szarnitani a meglevon felt], es egyaltaiAn milyen allatfajjal, es
milyen hasznositasi Urben lenne erdemes koncepcio'nkat felvazolni. Az intenziv
szantofoldi midveles es tepbb terQleten Jrnegmarad6 intenziv allattenyesztes mellett,
V ai - :11E6m egyre nagyobb aranyban kell, hogy ervenyesuljbn az okogazdalkodas, az
organikus tertneles tethoditasa. Eppen sajatos viszonyaink miatt kevesbe tudunk
versenyez-ni az exportorientalt jelleggel a vezeta nyugat-eureppai allattenyeszto
Ailarnokkai, ezert erdemes meggondohis targya\4 tenni azt, bogy a nyugat-eur6pai
orszagokban asasorban az Okoterm6kek sikeres ertekesitesere nyflik m6dunk az eddigi
exportteteleken Mill. A nneglevo gyeptertiletek egy hanyadat 0'61 intenziv, illetve
extenziv reszet), valamint a kialakitksra kerillo ugyancsak hasonio jellegil reszeit,
elsosorban az akoterrnel6s reven Jenne helyes hasznositanunk. Termeszetesen ebben az
esetben nagyon nagy igenyesseggeI, szak6rtelemmel es nagy technologiai fegyelernrnel
kell ezen tervek elkeszite,s6hez es megvali5sftnsahoz hozzafognunk. Mindezt a
gondolatkort ethsfti meg az is, hogy az eIetminiiseg javitasa, valarnint az
elehniszerbiztonsag garantgldsa tern elenjkok tehetiink, a minimalis vegyszerrel,
minimalis miltragyaval folytatott termelesi rendszerek rev6n, ameJy eleg ji5 teret es
volunnent nyit a nyugat-europai orszAgokban nagyon j61 eIadhati5 hungarikumok
szArnka. Ezeken a teriiieteken a garantaltan BSE-rnentes magyar szarke marhAnak,
esetleg bizonyos keresztezett leszarmazottjainak, a legelteteses viszonyok ki5zbtt
felnevelt mangalicanak, bizonyos kozkedvelt juhfajtaknak, egyes
baromfifeieknek a hasznositasa lenne indokolt. Mindezekhez hozza kell, bogy tartozzon
a sztikseges merteku aliami szerepvalialas, a terrakeket fe1dolgoz6 es ertekesito
haltterrendszer tAmogatort kialakftasa.
varhat6an a gyepterii]etek kialakftasa fokozatosan tortenik, menet kOzben a
piackutatas rnellett az emlitett feiteteIrendszer kiepitese is elegendep idat kaphat.
Mindezek az emlftett terUletek hasznositdsdn (bekapcsolva a fentiekben nern emlitett
lotenyesztes-, lovasturizmus-beli hasznositast is) kornoly idegenforgaimi lehetoseget is
hordoznak magukban.
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