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re.l• A jeliallornany evi 200 napos legeltetds&el szAmoiva is ni4g 24 573 tonna
sz6na hiAnyzik a sztiksegletb61.
A g-yeptertiletek ont&ese nem megoldon, ,szerk,esbig-,,. azasr61
nem besze11-tetiink es a ratragyiziis is nagyon kis metegyoldalu. A hatoanyagokat vizsgalva megaliapithate, bogy P.,0_ es 120
h.a.16anyagb[51 nincsen felhaszilds. rnig a
N hattiarniagbOl hektaronkent 20-50 kilogramm a kijunatott adag (2. rcillic.ith.r).
Az adatokbal bogy az 1990-es
bazisevhez kepest a szenrestragyazis
csaknem teljesen megszCini, a 2001-es evben kismerteldi emelkedes tapasztathato,
de ez a bizisevnek csak 2,2 s7.6.7.al6kit eri
el. A miitragya.zon 2yepterilletek nagysdga az 1990 es evhez kepest 20DO-re
-

Ismerctes. hogy a

juhok legterraeszetesebb takarm anya a gycpck termese, amely
optinas leitetelek me[lett teljes mertelben kiele,Oti a juhok tipl[116anyag igenyet Teves az a hiedelem bogy a juh
igenytelen a tartasi es takarmAnyozilsi ko
kilmayekre. A iegeltetesnek, vagy a
gyepterliletek Mhozarnanak egyeb ha_sznosititsanak ugyanakkor bizonyos korlitai
vann.ak (tulajdortvisz.onyok rendezetlensege, kedvez6t1ert kornyezeti feItetelek,
gyepek kultir allapata). Esetenkent a legele-teritletek nem is allnak a gazdalkod6k
rendelkeze,sre.

Los tulajdonU tertileten a hasznositis evek
.tita teljesen elrnaradt• A termeszetvedelrni
tertileteken, diet a az c tertiletek kiize
ekel6dOtt szakaszok hasinositAsa megoldatlan. Az okok kozet1 a legfontosablDak a
ker6dzo ailorniiny csokkenese, a tulajdonvisLonyok rendezetlensege illetvc az,
bogy a teriiletek nem hozzaerto kezekbe
keriiltek.

Prolidemat jelent az is, hogy ezek a tetiletek pusztan legeltetes..sel ma Friar' nem
hozhatok kult4railapotba. Cserjeirtasra,
gyomirtty kasialasra es cgyt:..s tertileteken
felulvetem is szLikseg van. Fon.10s az is,
hogy a lculttralilapot visszaallitisa a tajkepi jellegnek megfelelden torrenjen.
bolcs-Szatmar-Bereg rnegye
teinek csokkenesa az f . tableizat adatai
rnutatjak.
A rabizi..7at adataiba jOL lithate az
1992-es evhez. kepest 13,1 sthale.kc_rs. az
1999-es evhez kepest 10,4 szdzalikos
estikkena.s. FOldhivatali adatok szerint
gyepteriiletek szar-Ate illetve erd6 mnivelesi agba tOrtea6 a-tsorolassat, valamint mfivelesbol vale kivonassa,lesekkerinek.
A gyepa hektalronkentl terrnesitlaga
KSH adatok szerint 10 ev atlagabati 1,25
e's1,5 tonna kozon mozgon, a 2001-es ay.
hen a tennesaitlag ernelkedes (2,3 tonna) a
csapadekos idojanisnak volt tulajdonithate_ 2001-ben a 65 894 licktiir gyepteniietbed 28 500 hektiat hasmosicorak, tehal a
felet sem, En- 61 a teriilett51 65 500 tonna
terrnest takaritottak be. A megyei juh es
szarvasmarha tenyesz- es nOvertdekailomany eves sztiksezlete 131 473 tonna,
Egyenleget vulva a sziikseglet as a betakaritott ffftemies kozon 65 973 forma
hiany mutathato ki. A gyeptertiletek potencialis tennokepessegenek 40-50 szazalekos kihasznalasa is biztositana a hiarni
potlask, es sz.intateriileteket szabaditana

snkaszuk
A novendekelc a szoptato anviik 6s kosok kortiltekint6 kgeltetes mellett j61
hasznositja adoti iddszakban a kisebb
gyeptertileteket is. A keriltes, szakaszolis,
a legszasege-sebb kiegeszito bereadezesek e's pihenesi lehet6S6gek mellen az 1latok allatrdo feliigyelete nern n61kblozheto. Clyakran van sztikseg a legel6n takarmany-kiegeszitesre. A fuliozam kasz.411sos hasznositasantil nos illatfajok, hasznositasi csoportok is sthmba vehetok.
A gyepck kihasznaltsiiga sajnos jtival
lehetseges
k6myezeil tenyezo`k aka] megbatarozott
alai van.
Tapasztaiataink szerint tt:ibb osztatian ke-
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Hazank juharlornanvanak 15,7 sza7aleka.
a juhtenyaszetek 11 szkmleka talalhato
Szalxd.cs- Szatmar-Bereg megy6ben. A 3.
t.fibidzat adataibel lathat6 a megyei
iomany valtozasanak. merteke. A teny.eszetenkenti itlagos. juh16.tszarn 202 egged,
tnely az orsiagos atlag felett van. A megyehen a tenyeszjerke be41litis 2003-ban
rnajdnein ketszerese az e1.6z6 evinek,
nagymentek-E laszamnovekedes tapasztalhat6 a Szatmdr-Beregi tajegysegben_
A juhallom.itny csupin nehirty szizileka
szArrnazik tOrzsktinni ellen6rzott allominvokbel, amelyek jelent6s raze magyar merino as nemet htismelino fajtAidak. Kis populacioban felleIheta kiilbnbozo hustipusti fajtak, ilyen peldaul a suffo1k. landschar. texel, ile de france,.nernet
kketefejii valantint charollais. Osszesst*bit.... n rnegalapithat6, hogy SzaboicsSzarmar-Bmg rnegye jib illorridnya 188
624 egytid, az anya.allomany zemeben a
merino fajtakobe tartozik, rnig- a tenyesLkosok egyre ink bb az intenziv htistipuscit
A kaszAkissal hasznositott gyepteniletek kivaio tbmegtakarrnny bazist nytijtanak a juhoknak. A jo minOsegil raisze'na
mind a tcnye-sz, mind a tcrinelo
nynkkal hasznosithaii,S. A renyeszjerice
neveles kiva...natos helysgine a j6 rnin6se-

gii legebS, melyen a jerk& a szabadban

3. Leplizai: A Srabolcs-Szatinar-Beregumei jc.h letriaal

2. Liblizat: A Eveptertiletek taiTatiyag ukitipollsa.

Mttragyazo[i trj.-cptc:Iilv. ha

szAmalekra csokkent, de btztato a 2001ben tapasztalt kismertekii emelkedes.
A miltrigya hateanyag felhasznalist tekintve a helyzet meg rosszabb, ugyanis itt
2000-re a cs6kkenes 98,7 s7.57.21ekos.
2001-ben emu a terUleten is javuIls volt
tanasztathat6.

20011. 12001
Resztralt renygszel

0

[0
200

49-.'
22

876
58

44

6E.

felesi juke
Ev atani ;else
Tenye,71rii.
Ossijull

1001

2002

841

843

139252
5837
]3229

l49012
6269
:5603
3349
174243

158318
Ford& Magyar luhtar.yeszt6 Sziivetseg 200 • .20E.
•

.

.

.E11).1
2003
934
152151
4018
28935
;15 1(1
:88624

I

•

4i

valO rnozgassal, a napfeny jotekony hadkihasznaava. abrak kiegeszitesse1.
szakszerden felnevelhetc5k. A szena napi
adagia 1-2 kilogramm. Egyedenkent napi
kilovartunos adaggal szimolva a megyei juh allomany retiszena szilkseglete
68 620 Walla.
Osszesen 14 000 juh van gazdasagi tarsasigok tulajdondban CKSH adatok alapjEin), ez a megyei 411ornany 7,4 sz.Wlelta,
11.3gyanakR.or a hasznositott gyepteriiletek
16,4 szAzaleka van p,q7dalkodb szervezetek miajdonsiban. Ezen a teraleten a inegterrnelt retiszena mennviseze 10 742 tonE7. a retiszena rnennviseg lenne hivaton kielegiteni a gazdalkod6 szervezetek
14.000-es juh es 6 000-es [then aorranyat. Ez a sziikseglet szarnszerCisitve 5
110 + 8 760 = 13 870 tonna. Az adatok
alapjan megallapithatO, hogy meg a
kiemelked8 2001. evben sera volt elegendo a megtermeit retiszena mennyisege az
411ornanyok igenyeinek Itielegitesere.
A Itti6nyzo mietnnyieg p6tItisa szinteadi
t5megtakarmanyokkal tOrtenik.

Hezamihreli elprink
Az P.m-Opal Unkihoz vala csatlakozasunkkal egyidaten emelkedni fog a gyepterdletek nagyssi,ga, face nt a szanioRiltii
mi3velesre alkalmatlan teriileteinken.
Ezen teruletek nagy raze .rgebben is
gyep volt, ame1yeket a Sznt6foldi
sikertelensege rniatt tortek fel. A ten -J.10,d( masik reszen taiajvedo gyepek letesitese varhato, arrielye,k alacsony hozamainak hasznositisaroI szinten gondoskodni kell. A gyepteritletek hasznositisara, aepteriiletek kialti.kitisara Slyizati
]ehet&segeket a Nemzeti Agrar- Kornyezetvedelmi Programban talalnak a Dreggazdilkodak. A prozramban a celten:11etek 2006-ig tervezett nagysarga 100 0430
hek-tin-61 400 000 hektarra emelkedik.
A palydzatekon elnyerhetet helaironkenti
bsszeg 8-30 ewer forint„ a pA1Vizoft cel-
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10 ere elvaduit. hasznositaitan gyepieriiiet

Szakszereiren hasznositon gyepteridet
prograrntal fliggoen, ami az Unic.5.$ csatlakozAs utan korvlbeliiE harornszorosara no.
Az eLnyerheto osszegek kbriilhehil 30-40

szi7nlekos tarnogatast Selentenek bektironkent.
A fejlesztes aj6n1hat6 ftjai a kerNizok.
szamiva legolcsabb tak2rmanytrazist biz ,
tosigyepkhzamnov1ser,

rinrenziv milveles ala vonhat5 teriileteken
lege16szakaszok kialakftasa, a kis parcel!al kortilkeritese, szakszer6 tapanyag
utainpotlas, a gyepteraletek feltijitisa es az
iintbzes bevezetese. A kiifterjesen hasEnositott terme.,'szetvedelmi oh-al= alatt aL1ci
ten:110:14n a termeszervedelmi szandlyok
1-.5ttartisival kaszalasok es a 5...aikszer1 iegeketes vailtogatasaval, ugyan lass Libb
kitemben, de erdemi javulds erheti5 el.. Elihe z azonban a terrni":,szetvede1mi felagyeletek es a gyepgazdalkodak szorusabh
egyatimilkiAsiere lenne szilkseg.
A fejleszteseknek kijszfinhetCien, arne1yeknek ki terjedni a belteriesen hasznalt, nagy potencialis termesmennyise.-

zekre kepes szatmar- beregi terliletek161
az alacsony hozamn (alajvi3i.16, illetvc,- a
termeszetvedelrni gyepekig, megterern0dik a felietelt az earn teriileteket hasznositani k6pes juh es hidismarha illomany tofejlesztesenek. A 2-3 AK ertiekil
•
sovany hornolaerliletek gyepesiteset nem
javasoljuk, ezen terilietek hasznosithsa-nak Iehet5sege erdartelepite,ssel gaztlwagosabban kiviteiezhet6
A termesnovelCi el,WLsok alka_ImazAsaval a ker5(..1-1.61( tOmestakarminy bazisa
n (wcker.lni fog_ A gyepek hozamainak fokoza_'9a szantiterkiletet szabadit fel. A tomegtakarmany bazis mindl jobb kihasz-

ndlasara szlikseges a juh es szarvasmarha
allomany nOvelese. A juhhtlis-terrneles
nOvelesenek lehet.seges Citia a piaci igenyokna rnc.gfeleh5, rninel magasabb 61 45.
ertekesithet6 barranyok eloallitasa

a magyar merino allomainy hastipusi fajtalkal valo haszoriallat eloallitr5 keresztezese (suffolk, it de trance., texe1).

Forgo lstvcirt - Oidir shims
szornbaion 13 (Srakor Kaposvaron
teny's2. • ah grverest tartunk, melyen
magyar merino, nemet hasmerino es

Tenyeszti5ink eis6 alkaIamrnal
szallitortak allatokai a kis Gtilvti baranyok vagasi ieljesfirnenve alapjan tOrtend fajtaresztr2 a Juh teljesitme. nyvizsgAlati k(Sdex el6frisai szerint augusztus 1 1-en. A vizsgalatban rnagyar
nemet Itismerina,
france, bdholna tetra es charonais
fajak
18-22 kilogrammos szere-

pack_ A beszallitott allatokat a Kapos-Ternem Ki=t. vag6Indfin vagtak le,
vagasi tulajcionskait feljegyeztek. Az
osszes (96) %ragout temet (kis suiyti baranyokra vonatko?.6)EUROP rendszer
szerint Irkino-slicaok, rnajd fajtankent
5-5 nyakalt tOrzsel daraboltak es csontortak. A vizsgsilat eredmenyeirdl
re szletes hesza-nolcit fogunk
■ A VI, PanT1011. Allattenyesziesi
Sapok kcn:161-)en szeptember 27-en

nernet feketefejil kosokra lehet
ni.

▪ Megjelent a 8712003. (VII. 24)
Fv'M rendelet az 616 ailatok forgalmazasainak es sztillinistinak allat-egeszsegiigyi szabalyairol. A rendelet a
Ivlagyar KOztim3sagnak as Eurapai
Uniohoz trirt6nO esatlakoz.d...%arol sz0145
tOrNrn.y kihirdetestSnek napjan lep ha-

tAlytta, tartairtia2za az allatorvos bizoyftvanyok formanyomt2tvanyait.
• A Magyar iuhtenyeszto- Szdvetseg honiapjan (www.majusz.hu ) rendszeresen kozolyik, ha elada-sra Mkt--

nailnak, vete1re keresnek tenyesz.611atokat_ Elado 33 „A" ess .,B" torzslainy✓es magyar merino anyajuh Rupcso
Mihalynal
78/345-670,
?ski teheti kiserje figyelernmui herbpunk Limit.

