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A gyepteriiletek valtoza szerepe, megitelese az okologiai es tajszempontu
videldejieszteshen
twiny Kdroly
e.,S2prtni Egyetem
Georgikon Mezi)gazarasagiudomanyi Kar
Bevezetis
A fenntarthatosagot biztosito tObhfunkcI6s mezOgazdasagt451 azt varja a tarsadalom,
hogy itgy alIitson elo ertekes, egeszseges es piackepes elelmiszereket, nyersanyagokat, illetve
megUjula energiahordozakat, hogy kozben megOrzi a videket, a tajat, annak elevilagat, a
kornvezetet. es benne az embert es kOzOssegeit. A mez6gazdasagi terrneles oldalarol - teijesen
altalanositva tuiajdonkeppen arrol van szo, hogy minden esetben meg kel] taialni a
termeszeti kOrnyezetnek megfele16 gazdalkodasi format, es annak intenzitasi fokat. A
kiindulasi slap mindehhez a jelenleginel racionalisabb faldhasznaia.t, aminek akkualitasa az
EU csatlakozassal meg inkabb rtdvekszik
lgen jelento's az a valtozas, ami a gyepgazdalkodis teren, a hazai gyepek szerepenek
megiteleseben mutatkozik. Az elmUlt tiz evben dramai motion csokkent mind a szarvasmarha,
mind a juh letszarn Magyarorszagon_ Mivel ezek az allatfajok a f6 legelohasznositak nagy
visszaeses kovetkezett be a gyepgazdalkodisban is A gyepeken megtermett takarrnanv
jelentds resze nem hasznosul. Ezzel egyreszt igen jelentos mennyisega, ertekes
terrnekke transzformalhate takarrnany megy veszendobe, masreszt a nem okszerden hasznalt
gyepek nOvenyinomanya is degracial6dik. Igen jelent6s a hasznositatlanul maradt gyepek
tertHete, a leromlatt parlaggyepek , a cserjesed6, beerd6sUl6 tettletek aranya.. Ez egyiitt j.1- a
k6rnyezet. a taj arculatanak kedvezotlen valtozasivai
csokken a terrneszeti taj erteke,
szepsege, az adott videk vonzereje.
Lehet mondani, hogy a helyzet tarthatatlan, a valtortatisok elodazhatatlanok. A
keclveza iranyu valtozasok egves elernei azonban mar kirnutathatek, es a j6v5hen egyre
inkabb ervenyre juthatnak.

Anyag es modszer
Szemieletvaliortis a gyepteriiktelc, a gyepgazdellicodths megitjleseben
A valtozas lenyeget e teruleten taian Ugy lehetne megrogalmazni, bogy egyre inkabb
hangsUlyt kapnak a takarmanyforras funkcia mellett a gyepek egyeb, kOzvetlen gazdasagi
hasznat kevesbe jelento funkciaii is. A gyepektol azt varjuk el, bogy lass& el a kerOdzo-,
illetve legelohasznosita allatallomanyt szalastakarrna.nnyal, vedjek a talajt es a termeszetes
vizforrasokat, tererntsenek eloheiyet a vadon eio neveny- es allatvilagnak, jaruljanak hozza
vonz6 tkikep kialakttasahoz_ Nern nevezheto korszerdnek az a mbltban steles kOrben elterjedt
szemlelet, amely a gyepgazdalkodis lenyeget a hozarnok minder Aron val6 noveleseben latta,
eredmenyesseget kizaralag az egysegnyi gyepteraleten eldallithato allati term& nagysigahan
A magyarorszagi gyepek meghataroth hanyada kis produktivitasU, un feltetlen
gyepterulet. A j6 termakepessegill gyepek aranya a 10 %-ot sem eh el, Mindez behatirolja a
gyepterUletek hasznositasanak lehetaseget. DER—MA TON (2001.) a gyepterUletek
osztalyozasahoz es a hasznositas lehetosegeinek a jelzesere a vedett, illetve ved6, valamint a
termel6 gyep fogalrnanak a bevezeteset javasoIja. Ez a rendszer meg arnyaltabba teheto ha

hozza veszank meg egy szempontot, rnegpedig azt, hogy az egyes kategariakhoz milyen
jellegfi tamogatasi igeny kapcsolhata,
A mezdgazdasagi ce16 gyephasznafat gyepre alapozott allattartast jelent. A gyepterLdet
tulajdonosa (hasznaleja) nyilvanvaloan csak olyan hasznalatra vallalkozik, arnelynek
bevetelei meghaladjak a veIe kapcsolatos kiiltsegeket. Gyepjeink nagyobb reszen a gyepre
aiapozott allattartas, a legelOgazdalkodas meg az allattenyesztes mania] javal kedvez6bb
kOzgazdasagi helyzeteben sun lehet onmagaban jovedelmez6 El kell fogadni ugyanakkor,
hogy az allati term& eloallitis mellett a gyepek okszerii hasznaiatanak szarnos mas jarulekos
haszna is igen ielentos lehet,. illetve az is nyilvanvalo, hogy gyepteruletek eIhanyagolasanak
sole, mas teruleten jelentkezo karos kovetkezmenye van. Az elanyak a termeszetvedelemben,
a kOrnyezet megovisaban, a taj arculatinak meg5rzeseberi videkfejtesztesi celok
megvalosulasaban jelennek rneg. Meltanvos, de a piacgazdasagi viszonyok kozott
k6vetelmeny is, hogy ezekert az elonyOkert a tarsadalom a (gyep)gazdalkodis tamogatasival
tizessen.
A gyeptertilet hasznalainak ilyen jellegu tamogatasok igenybeyetelere varhatoan
boy-Ella lehetesegek nyilnak. A Nenizcti Auar-kOrnyezetvedelmi Programhoz kapcsoladva
palyazhatnak meg jelenleg is tamouatasokat gyepgazdalkodasi tevekenysegUkhoz (extenziv
gyepgazdalkodas. okologiai gyepgazdalkodas, erzekeny termeszeti rnintateruletek
celprogram). EU csadakozasunkkal eppen ezek, az un. masodik pilleres tamogatasok fognak
elsosorban bovUlni.
Vcittozasok a gvep aniveMsi erghan

Altalanos, regota hat6 tendencia az ipar, a kozlekedes es az urbanizacio terhaditasa
kOvetkezteben a mez6ga.zdasagi terijletek AMMO osokkenese. A gyepterilletek csakkenese
aranyaiban meghaladta a szanto m6yelesi agban bek6vetkezett ilyen iranyu valtozasokat is,
Az 1930-as evekben a gyepktht nyilvantartott terulet 1,6 millia hektart volt, jelenleg mintegy
1,1 mink') hektar.
A gyepek vonatkozasaban azonban a kOzeljova valtozasai az eddigiekkel eilentetes
tendeneiak eryenyre jutasat segitik do. Szarnos prognazis keszifit az EU csatlakozast koveto
id6szakban a mavelesi agakban bekOvetkezo valtozasok beeslesere.(ANGYANPODMANICZKY 1999) A tobb munkaban is idezett alabbi adatok szerint a szanto mtivelesi
a_gban jelentOs csokkenes fog bekOvetkezni, ezek a terii[etek joreszt erclasitesre, illetve
gyepesitesre kcruinek- (1.tablazat).
A gyepteralet novekedese mintegy 250.000 hektarra teheta, ami alapvetaen a gyenge
min6segii szantok visszagyepesftesenek es a leggyengebb gyepek beerdositesenek az eredoje.
Ez azonban tobb mint 500.000 ha gyep-erd6 konverzio, es kozel 800.000 ha szanto- ey ep
konverzio egyenlege, tehat a gyepteruleteken igencsak melyrehato valtozasokkal szarriolnak_
A teljes folyamat vesere a gyepek tobb mini 50 %-a telepitett lesz. A kedvezaien adottsigU
szantOk (vissza)gyepesitese amennviben az tenyleg megfele16 gyepkeverekek
felhasznalasaval tOnenik — jo min6seg6, a jeienleginel j6val term6k6pesebb
gyepallornanyokat eredmenyezhet, amelyek hasznositasi lehetesegeit meg keli teremteni. Ez
pedig nern lehet mas, mint a legelteteses allattartas.

Eredmenyek-megvitatAs

tthhici.zw.
A gyep es a ter-vezett miivelesi ag valtozasok azEU belepesi programok alapjan
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A szanto-gyep konverzio tenylegesen a Icedvez6tlen adottsagu szantok begyepesiteset
kell, hogy jelentse. Nem szabad, hogy megismetiOdjOn - emkkal sokkal nagyobb meretekben a kOzelmult. Nem engedheta meg, hogy az elhagyott szantak elhanyagolt parlagokka
valjanak, annals 6sszes kovetkezmenyevel. A feladat - mar csak a varhato nagysigrend rniatt
is - meglehetosen osszetett. Megalapozott, szakrnailag helytall6 dOntesek es intezkedesek
meghozatalanak sorozatat igenyli a tervezes, a szervezes es a vegrehaitas minden teraleten_
Legfontosabb mindenek elan a teruletek tulajdonosainak (hasznalOinak) az erdekeltseget
megterernteni. Van azonban az ernlitett probiemakOrnek egy masik vetiflete is, a szanto-gyep
konverzio anyagi felteteleinek a biztositisa. Anyagi feltetelek alatt elsodlegesen a telepitesek
koltsegeinek fedezetetil szolgala penzOgyi forrasok meglete ertendo, de az anyagi
feltetelekhez sorolhata a telepitesekhez sziikseges vetOmag biztositisa is a kivant
mennyisegben es Osszetaelben_ A dolgozat tovibbi resze e kerdeskOrrel foglalkozik.

.4 szcinto-gyep korzverzi6 vetomagigenye
A gyepgazdalkodis vonatkozasaban vetornagigeny tirj gyep letesitese eseten, gyeptorest
kavet5 4jratelepitesnel, esetleg feluiveteses gyepjavitasnal rnerUI fel_ Az evente ilyen celra
felhasznalt gyepvetomag mennyisege es a gyepgazdalkodis szinvonalanak fejlettsege kozOtt
igen szoros Osszefrigges all fenn. Fejlett gyepgazdalkodas eseten nagy az intenziven
hasznositott, telepitett gyepek aranya. Az ezeknel rendszeresen fellepo Cijratelepites igenye
egy aliando stabil ffirnagszaksegletet general.
Magyarorszag gyepteriiIeteinek igen kis hanyadat kepezik az intenziv gyepek, annelyek
term6kepessegenek a fenntartasa rendszeres ujratelepitessel lehetseges. A d6nto hanyadot
kitev6 kis produktivitasir gyepek intenzifikalasa aligha johet szOba, meg a felUlveteses
gyepjavitas lehet6segei is korlatozottak. Mindebb61 kovetkezik, hogy jelenleg is az evente
felhasznalt gyepvet6mag nagyobbik resze a nern taka.rmanyterrneles celjait szolgil6 kiilonfele
gyeptakarok letesitesenel kerul fell -kasznalasra_ A milvelesi agak szerkezeteben a jov6ben
minden bizonnyal bekovetkezo valtozasok ezt azonban jelent6s mertekben mOdositani fogjak.
Fel kell keszEilni a szanto muvelesi agb61 kivonasra keftila tertiletek jelentOs reszenek
gyepesitesere. a megnOvekvo vetornagigeny kielegitesere.
A2 utObbi evek Frimagtermesztesenek, valarnint az export (celtermeltetes) es a hehozatal
alakulasar6I tartalmaz adatokat a 2. tablazat. Ezek elemzese alapjan az allapithat6 meg, hogy
hazai elballitasbol evente rnintegy 500-700 t all rendelkezesre a parknvek vetornagjahol, a
takarmanyftivekbol mintegy 300-400 a jelenlegi elaallitas, az import is evente 500 t korulire
teheto. A hazai elaliitasu pallet; vetornag es az import is gyakorlatilag pazsitok telepitesere
sport es egyeb komrnunalis jellegii gyepesitesek celjara kerul felhasznalasra. Jelenleg a
rnez5gazdasagi hasznositith teruleteken gyepek le tesitesere feihasznalt vetornag mennyisege
meg a tablazatban kimutatottrial is kevesebb, mivel a takarmanyM fajtak kaziil az aljfuvek
vetomagjanak egy reszEt is kommunalis gyepek letesitesere hasznaljak fel. A kovetkez6
evtizedben varhataan megvalesulo szanto-gyep konverzi6 a Nemzeti Agrar-kenyezetvedelmi
Program szerint legalabb 400 ezer ha-t erint. Tizeves vogrehajtsi periOdussal szarnoiva
evente 40 ezer ha-on jelentkezhet gyepvetomag igeny. Ez 35 kg/ha vetorna_gkeverekkel
sthmolva atlag evi 1400 t vetarnagot jtlentene. Nyilvanval6, hogy a program indulasakor
ennel kisebb a felmertilo vetomagigeny, a kiteljesedes idOszakaban ezt _Oval meghalad6, es a
periOdus vegere tiara merseklodes kovetkezik be. J6 megkazelitessel a program elejen 1000 t
alatti, kiteljesedeseben a 2000 tonne is meghalad6 lest a jelenlegihez viszonyitott tObblet
gyepvethmag szukse.glet.
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(OMI\.1I Tvretbrnag felUgyeleti Foosztaly adatai alapjan)
*1. adott evi nyers termes
II. adott evben femzarolt mennyiseg
Osszefogialas

Az elezokben kozolt tablizatok adatai jot rnutatjak, hogy a hazai rUmagtermesztesben
„berme van" annak iehetosege9 hogy a megnavekvO filmagszUksegletet hazai terrnelesbEt!
fedezzuk. Jelenleg a -Farnagterme teTtlet allg fete szo(galja a hazai igenyek kieleiteset : a
termOteralet masik felen Lin. export ce1termeltetes foiyik, vagyis az ezeken a tendeteken
megterrnelt vetorrtag kikerul az orszagbOl_ a hazai ellatas szernpi3ntjab61 nern jitszik szerepet.
A jOvoben varhatoan rnegnovekvo gyepvetomag tgeny hazai termelesb15€ torten6
kielegitesere a jelenlegi nagysagu furnagterma terulet is elegseges lenne, ha az export
celtermeltetes rovasita n6ne a hazai fajtak vetomag szerencsesebb megoldas
azonban a furnagterrnO terialetek noveiese, es az export rnegtartasa. Fz alapvetaen
joyedeinnezosegi kerdes, a terrnela annak a vetornagnak az ameIviknek
arbevetefe a koltsegei megterulesen Una nagyobb jOvedelem realizaIdsat biztositja
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