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A MARHAIIT:TSTERIVIELES ES A GYEPGAZDALKODAS
OSSZEFUGGESEI
Laszlo
Kornyezet- es egeszsegvklelmi szempontok a marhahtistermelesben
A kismarhatartds fejleszt6se fenricarthato axidon mcgva16:51tha/ -6, ha-T7Y2onizJhatt; a
kernyezettel, a kornyezetvedelmi videk- es tersegfejlesztesi prograrrokkal. Az agazat legkeiltsegesehb fazisa a tehentartas es a borjtineveies szinte minden, erre alkalmas
tertileten, mintegy fel evi ,2 az olcso takarmanyforrast biztesitO iegeftire afapozhatd.
A hfishaszud tehenek legfabb takarvaAnybazisAt a gyepteriiletek biztositjak.
Hazartichan a gyepteriflet jelerAeg mintegy 1,2.1,3 milli6 ha., ameiy a progn6zisok
szerint a jtiveiben minden bizopnyal novekszik. (I. fribleizat) Ezeknek a teriileteknek
jelenleg csak igen esekely hanyadat hasznositjuk. Gyepterfiletiink legnagyobb
resze elhagyott, eigyoniosodott, kultarallapo ta elszonloriti kepet m r tatr
Legefletessel basznositva gyepteriileteink allapota kedvez6bb lenne, es a nagy
mennyisegben keletkez6 biornasszat ertekes, esetleg markkott marhahissi lebetne
transzformalni.
keralo fogyasztOveidelmi, minosegbiztositasi
A mind
ink Abb eioterb
kevetelmayeknek elutle.g bAnne1y hasznositdsi tcpusd, bArmilyen kOrtii.rnenyk kozott
tartott 1,6gornarha megfelihet. A termeszetes macion. Legelan tartott hilsrnarba
dilomanyok eseteben azcmban kOnnyebb a kemiai szennyezettseggei, iiietve a
vegyszermaradvdnyokical kapcsolatos ki'ivetelrnerlyek botmlasa, mint az istAllazon
11ornartyck eseteben, E hasznositis eseten az llatok takarmanybazisanak zZime a
gyepterfiletekr61 szarmazik, ahol niivknyved6 szereket attalAban netn hasznAlnak.
Az intenifven tartott (istallozott) szarvasmarhal takarmlnyanak nagy reszdt
szaritafdld6n terrmlik meg, ahol rendszerint vegyszeres gyomirtasra, rovarirtAsra es
gombabctegsegek eJIeni kezelesekre is sor keFiil, igy a vegyianyag-terheles rtagyobb
lehet, A termeszetes kiiriiimenyek k5zOtt tartott allatok ugyanakkor rendszerint
edzettebbek, ellenailabak, emiatt kevesebb a megbetegedes, a gyogyszerfelbasznaiis
is, igy az ilyen jelregu szennaradYdnyok mermyisege a termaekben szinten csekeb,ebb
lehet
A vazoitak alapja-n a hazai szan,'asmarha-teny6sztes jelenlegi es tavlati
strukttrirajaban vaiOsziniisithet8, hogy a kisrmulia-allorndnyokkai fo;ytatanda
telj
vagrnarhaes
rnarhahasterineles
inini5s6gi
kovetehrienyeinek
tninOsegbjztositasa egyszerfibbea es k6nnyebben szavatolhat6 feladat, mint a tej-, vagy
ketteshasznositasa allornanyokkal tbrtenO termeiese.
-

A gyepgazddikodas lehetdsegei a hosmarhatenyesztes felteteleivel es
osszeffiggesben

eselyeivel

Hiismarhatenyesztsilnk jovoje elsosorban a gazdasdgi tnyezdictin mulik. A
hi smarliateny &sites eselyeit tebb tenyezO is ronthatja. Az ELI-tagorszagok marhahlisbol
fele52eggei rendeJkaznek. Ezt a helyzetet a B.
kbvetkezte'ben iecsokkent, fillet e
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tovabb apadO fogyasztas meg fokozhatjam (ArneTy azonban egylien kitorgsi pontot is
jeIenthet a maggr, rnarkkott, kelloen ellenOrzOtt marhabilsnak,)
A fejlesztest titian a legnagyab mertekben a husraarha kedvezortlen
fiNedeltinterrria) liCepesAge Ote,Yja.
A hitsmarka-tartasban a hozarn csupan a valasztott borjO, aim a tej- s a kettos
hasznositaslt tehenek hozaniahoz kepest megIehetosen esekeiy terrneiesi ert6ket
eredmenyez, Az emlitettekb61 adodOan az agizat ke5Itsegerzekeny, nern bk el draga,
jelentOs bruhaVisokkal es rnagas uzemi kaseggel jaro technoIOgiai megoldasokat.
Az elezoeknek megfeleroen a 1-11151-narhamk elhelyezesenek, takarmanyozasanak,
szaporitasanak fontos alapelve, hogy az a leher6 legolcsi5bb inegoldasok alkaIrriazasaval
tortenjen. Mindez a fejlesztes szernpontiab6I egyben eIony is, hiszen kisebb beruhazasi
kOltseggel, cxterviven, tenneszetszerabb motion folytathatet Cs ferintarthato marhaIlstenne)Kliehettgget irta3 szTrumankra.
A fll-ismarhatart,0 fejIesztesenek fontos Ntete!e az agazai versenykepesse - ge, vagyis az,
hogy a Illismartratartassal fogIalkozoI tevekenysegiik ereornenyekeppen tisztesseges
jovedelenve tegyenek szerkm A koltmsgek csokke.ntese, az eredrne - nyek javitdsa
(szaporulati eredrnenyek javItasa, tavaszi borjazasok arAnyanak nbvelese) erclekeben a
ht st-carhatartOk maguk is sokat tehetnek• Azonban inindenkdppen celszerti Ienne a
htsmarhatartas gabalyozorendszernek feliiivizsgaIata es a hosszil tavu, stabil, what
kiszainfthat6 k6zgazdasagi kornyezei kiaiakftasam
Hosszabb talon tehat a Inisrnarhatartas funkci6ja es celia a kornyezet-, a
tajvecieletn, a gyePhasznosites.
Lenyeges szempout tovabba, hogy a ht:/smarhatartas vicleki tnunkalehetZsdgeket
terernthet, igy fcglalkortatasi, nepessegmegtartO funkciaja van, Ezt keno erclekeltseggei
tarsulva be is ti51thoti, arnelyet az. dgazatban is szorgalniazand6 integraci6
nagyrnertekben s gfthet.
Az ernlftett funkciak egybcn az eredm•nyes, versenykepes htismarhatartds felte -teleit
is jelentik. Ezela- me kell a fejlesztest alapozni, annals 6rdekeberis hogy a minOsdgi
fejiesitessel egy iclOben a termeI8k gazdasagi, penziigyi eredrnenyeiket is javithassak_.
Arnennyiben az 4gazat riern alapozhata gyepre Cs mellekterrnekekre (kukoricatarI6), es
nern terenithetO rneg a keI16 erdekeltseg, akkor a koltsegek rnagasak, a Msrnarhatartas
nern lesz Ovedelirnezb, fgy [etc veszelybe
-
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