A GYEPGAZDALKODAS TORTENETE
Barcs6k Zoltjn
A regi tbrtenelmi odalekokoda, de

kUldnbsen a gbrbgdk

es

a reimaiak

fel,:.,Egyz4seb61 vi16g0san kit6nik, bogy a legeltett5 az dkdri emberiseg
Alsteben is rendkivUl jelentOs 5zerepet
betekarites

es

jat5zott.

A kaszalessal

tdrteno

t6rolds akkor kezdkhetett, amikor fGvagAsra alkalmas esz-

kizbket allitottak

elo es

a . fdvet levdgva szn6t is keszitettek, Ez

utobbi akkbr alakult ki, amikbr a vdndor16 nom

eletmoddal felhagytak

es a letelepedes sorAn a2 411atok sz6m6ra tartositott takarm6nyt ke1lett
keszlteni.

p.isztorkodds hazgnkban is hossai ideig folytatadott es a
tartosabt leteleoedes csak a XII-XIII. szkadban e1s8sorbsn a Oundntalon
indult meg. Az alfdldi 5ik legelfterineteken tovabb tart a vdndarld legel -Lutes es vele egyUtt a nomad alattenyesztes is. A kbzedkorban a
XIV-XVI. szazadban a gyepgazdAlkodAs leE a kialakult mezagazdasjgban a
legfontbsabb tenyez6. Erre utalnak ebben az iddben niegjelent hatbsegi intezkedesek es a fontosabb szabglyczok is,
A nomad

A.XVII. szezadben megkezd•ddtt a szabad legeltetest folytatb Allat7
tenyesztes es legelohasznetat szabalyozesa. Kevesebb 1ett a 1egel6 es a
rdt az orsz4 ege5z terUleten. A magyek legeltetesi szabdlyrondeleteket
keszitenek 6s megkezdaddtt az erd5, a legelo 65 a sz6ntafbid kdzotti hare.
Megfugynak a legenk 65 a retek, de megszaporodtak

a rendeletek.

Az egyre szaporodo lakossAg igdnyeit, ele1mezeset nemcsak
hanem szgntaral is ki'kellett elOgiteni. A legkedvezat adottsgg6 gyepterLiletek keriatek feltUresre, amelyek term6halyi adottedcaikngi fogva
az ev minden resz6ben
mOvelhetOk voltak es rajtuk eredmenyesen lehetett 5ztntlifdldi novenyeket termeszteni.
A gyepgazdakodAs torteneti fej15deseve1 foglalkozo munklk Barcsek
et. (1978), Bird (1533), Dorner (1923), Gruber (1954), Piukovics (1935).
Hollaskciti (1934), Tolvaly (1944) td116bo1, rdmutatnak arra, hogy a ren-
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es a gyepgazddikodessal kaocsolattan negjelerlt munkgk sls5sorban
a legeltetes es a legenhasznelat szabglyczgsgval, a OSZtOrOk es a leceitet6 gazddk kbtelessegnivel, feladataival foglalkozhak es keves ezd esik
a gyepek goolgsgrdl, gondozAsdral e's a legelilk es retek jevitasArol.
deletek

A XIX. szazadban'szAmds tjjabb szaglyoz6 rendelkezes =.elenik ITEC, de
mar fellelhetalk a gyeojavitelsra vonatkoza es a gyeptelepitest elrnndel6
es javas16 rendeletek es utasft6sok i5. Az egyebkent is gyenge termak6pessegd legelOk az AllatallomAnnyal rendszerint tdl voltak terhelve, amirek
kbvetkezteben kenyszerOsegbal megkezdtek a retek legelteteset is. Mindezei<
utan a legelok 6s a retek megritkultak, az ertekes gyepndvenyek kipusztultak es helydre az ever gyomndvenyek telepedtek mag: A bejon orgy protaltak segitnni, hogy ez idO tijt bevezettek az uoarlegelot, amelyen naoyon
keves fG termett, de anneI tbbb gyomnbveny szaporodott el es ezdltel a
szAntOlbld is eigyomosodott. A kbvetkezmAny az lett, bogy az gllatAlion6ny
szemgra termett takarmeny mennyisege es min6sege erbsen leromlott es sem
a nygri, sam pedig a tdli takarmanyozgsra nam volt elegendo, A legel-

tell takermAnyczast M.taldban kukoricaszArral es - tevaszi gabonik szalmajgval 7. 61:1, 61t6k
vagy a telet a josz6g dtdhezte es kura tavasszal eigyendlve knrdlt ki a legelore, A kora tavaszi kihajtds pedig djra rG5EZ
hatgssal volt a legel5k novenyzetere es talajAra. Mindezek eredmenyekent
tetesi' ideny takarmlnyellAt6sdt salkbsen biztositottdk, de a

az bilatletszgm igen jelento5en lecsdkkent.
A szdzadfordilon

19Go kdr61 - a jelent6s h6shidny kbvetkezteben

nagy igeny volt az ellattenyesztes fejlesztesere es ezzel egyUtt e leoelf]
es rdtgazdglkodgs fellenditesern. A XIX. szdzed vegen Eurodanydgati
drszggaiban es az ardelyi hegyi legel8kbn a kdzlegelok bokorirtAsdt, 2
kosarazgs LltjAn torten5 trggyAzdet es a szakaszos lageltetest is kezdtek
alkalrnazni. Az alert eretmenyekLbsztdnz6en hatottak 65 az allettenyesztds
fellendithre irdnyul6 hegyvideki mozgalom kereteben a retek

es

a Inge-

lok javitdsdval kezdtek foglalkozni. Az l9do-as evekelejen megkezdett
gyeoavitAsi munkdlatokat

ez els5 vilgghAdorOs esemenyer< megszakitott4k,

azt Jelent5sen eloddztdk. A gyepek javitdsgval osak jo - val 'kesobb kezdtek

szelesebb kdrben foglalkozni.
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A gazdek a legeltetest

klizsegi legalakdn, vagyis kdzbs legel5kbn

legeltetesi tArsulds for.m6jdban tudtak hatdkonyan vdgezni. A

ktizsegi

toDvenyek szabdiyortdk. Az 1894. 4vi XII.t.c. a kbzds legeldk gezddikoddsat
szaddlyorta, mig az 1913.evi XI.t.c. a kbzbs legel k haszndlatat a megalakitando legeltetesi tdrsulatok munkgj6n karesztUl lAtta megvalosithatdnak. A torn ny vegrehajt6sa
az 1. vilighabor1i miatt
csak 1921-ben indult harom tereulattal, =I. 1929-ben meg mindig beak 330 volt, de 1935haszndlatat a legeltetesi bizottadgok tevekenyseget kiildnbzO

-ben mintegy 2ocio legeltetesi tarsulat mcilkdddtt nazankban. Ezt a munkdt
jelentdsen segitette az 1933-ban megindult "ztoldmezo" mozgalom. A
very rendelkezesei szerint kellett - a lege1dvel
tokkal kapcsolatban

ter-

es a legeltetett alla-

eljdrni.

65 :61ja a gyepgazddlkodes fellendit6s6r tamer-ten a min61 gazdasdgosabb takarmJnytermesztes es fOmagtermesztes volt. A Zoldmezel Szbvetedgek a11arni akciakkal sdrgettek a gyepjavitest, melynek kereteben kUldnfd1e gyeovatdmagvak, legeldberandezesi
tdrgyak 65 szenakeszit6shez elkalmas eszkilzbk kedvezmenyes vdsarlasaval
igyekeztek a gyepjavitA5t eredm6nyesebbe tenni. Jelentds teAkenyeegiik
volt a teli idOszakban rendezett kUldnbftd tanfolyamok beinditesa es a
szakismeretek minel szelesebb kbiben vela terjesztese. A gyepgazdelkdddSban As a Tildmezo mozgalomban vegzett munkdert emlitest drdemelnek
Baskay T. Bertalan, garner Bdla, Gyarfds 36zsef, Bittera Miklos, Drezdner
lvdn, Thaisz Lagos, Kolbai KAroly, Gruber Ferenc es Takgcs Lagos. Oket
A Zdldmezd 5zdvetseg feladata

nevezhetyjk a gyepgazddlkndAs es a gyepjavita's jttbroinek, akik ezen a

teriileten eradmenyesen tevekenykedtek
A miniszterium a 218/1963. RA. szdm6 orszAgos felmeres alapjdr tilemi tamogatds rendszerenek bevezeteset javasolta. A gyepgazddlkodds fejlesztdset eloirenyzo allami tdmogatasi rendsze: a 3004/1963. Kormany5zamid
rendelet ertelmeben 4 even at 1964-67-ig volt ery6nyben. Ekkor indult meg
az un. mintalegel6 'riall5zat kialakft65a, arninek celja es feladata volt,
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hogy az orszeg gyepgazdjlk ❑ dAsAt fdllenditse. Eldzetesen eIkdszitett
tervek alapjgn termesztesi

es hasznositesi modezereket kellett bemutatni.

A mintalegel5 haidzat azt jelentette, hogy megyenkent

tonb

Uzemben olyan

korszernnek nevezhet6 gyeogazdjlkodest kellett megvalasitani, amid_ a tbbbi
gazdasgg'szjmdra bemutathata volt es itt tapasztalatcsev.4ket is lehetett
rendezni.

thrtena Ojabb gazdasAgiranyft6si rendszer bevezetesdvel az gllami tjmogatesi rendszErak megvdltortak. A gyaogazdj1koddet elosegito 611ami tAmogatjei irgnyelvek es a konkret kbzgazdasjgi
Az 1966. janudr 1-tol

szabdlyozok a 2/1967. PM-MEM nzjmd egyittes rendelat a tgmogatesi rend-

szeren beldl konkr4tan meghatarorta a rett as legal5terUletek javitAsAra
es Olratelepitdsere v❑ natkozo gllami tdmbgates felteteleit. A . rendelet
ldryege azt volt, hogy az Sliami tAmogatas igenybevdtela deIjObtil e gazdasjgok, vagy lageltetdsi bizottSggok

az eves gazdgikodgsi tervUk ossze-

ret - Iegel6gazdalkodjsi es -fejlesztesi
tervet keszitettek. A terveket a jArjsi felagyeleti szery javaslatgra a
megyei mezdgazdasdgi osztglyok nagytek ydvA es jeldltek ki.
dllftdseval egyidejilleg - eves

A gyedgazdelk ❑ dgs fejlesztesere kijelblt Lizemeket a fejlesztesi
tervben meghaterozott feladat ❑ k hidnytalan elvegzese, azok mennyisege
es mindsege alapjdn a gyeoterfilateket 3 kategoridba s ❑ roltAk, ahot az j1lami tdmogatAs merteke

ettero

volt.

197o-t51 kezdadben t]j tdmogatgsi rendszer lepett tletbe. A mez6gaz-

dasdgi Uzem, melioracLde munkginak, valamint a ret- es lacel5javittsok
dllami tAmlogatdsdnak rendszeret az Io45/197o. szgma Kormjnynatdrozat ds
ez alapjdn a 27/197o. /XII.13./ MtM szdmC: rantelet ezabdlyorta. A rendelkezds ertelmeben a retek es legal& javitgsdra a gyepgazdgikodAs fejIesztesi munkAire dliami tAmogatdst kerhettek a mezogazdasggi nagydzemek
termel6szdvetkezetek, gllami gazdasdgak es kdzEin vAlialkozdsdk es
lageltetesi bizottedgok.
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A rendalkezdsek ertelmgben azok a gyepterUletek rdszesUlhettek 61lami tjmogatasban, amelyek korjbban Rem szerepeltek a mintalepel6 ndidaatban es Rem reszesatak ilyen ir6ryj ta - mogatasban. A fejleszIdsra kern!!! munkakra 3 eves gyepfejlesztesi tervet kellett kesziteni, melyek
alapj6r a munkgaatokat vdgezt4k. A 3 eves fejlesztes sor6n a termeanbvela eldrdsokat es 2 hasznosit4si munkdkat tgy kellett el5ir4nyozni, hogy
a fajlesztes narmadik, utolso dveben vegzett termesztestebhnika es hasznositdai tery a fe',.lesztgs utdni evek saran is alkalmazhat6 logyen. Ezzel bi2tosit-.atel volt, hay a tembgat6s utani evakben is etebm4nyesen vegezhet6 a kialskitott oyepgazdalkodds.
1976-ban ijabb dliami tAmogatasi rendszer lepett nette, me yet
1980-ig a gyepek tovgbbi javitasa erdekeben, elsOsorban a gyeptelepites
es gyepfellitds celjara lehetett igdnybe venni.
A gyepjavitAs k6zvetlen hatds2 2 gyep termesenek ntivekedee0ten es a
minoseg j2vulAsban mutatkozott meg. Ezen tHmenelen a gyepjavit6s kdzvetett hatsa a gyepen elkt nagyobb 6s jobb min5segn termesmannyiseg kbvetkezteben all ela es abban ,elantkezik, bogy a szjntdfdlcii terUleteken
idnyegesen kisebb tdmegtakarmany-termo terEletre van szElkseg, 'agyis an-

nak egy resze falszabadul. A felszabadula ezdntaterUleteken pstig az Uzem
termeszthet,
mas 705venykultLirgkat
gabonaf.eleket, ipari nbodenyeket s7b.
tehdt vegereOmenyben a gyepjavftds kdvetkezteben a nblArytermeztes szerkezete is

megvbitortathat6, kudvez6

irdnyban 6ta1akithat6. A meglev6 6s-

gyepek potencidlis termokepes8egenek tovabbi kihasznAlasgval ez a folyamat
kevazo iranyban jelentasen befolydsolhat6.

es fe3lesztese:re IrAnyula kutatisi munkgk
a gyepgazd6lkoddsban is liceszi.1 ido 6t2 a falszinen voltak, Esetenkent kedvezo eradmenyeket tudtak felmutatni - amit a gyakorlat . rendszerint felA gyeptutUlutek javitdeara

haszndlt, - de sok esetben az is elelordult, hagy a gyepgezdglkoddsi ku-

tatAs tdbb vagy kevesebb eradmenyeit a gyakorlat nem kbvette megieleiben,
az eredmenyeket nem alkalmazta. A mez6gazdasdgi Uzemek sck esetben neon
voltak erdekelve vagy erdekeltte teve a nagy terU1et0 gyepek javi -Osaban.
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A gyepek zrildfaermeee az ellattehydsztesi agazatak takarmenyozasi kbltsegeit javitotta. A gyepre semmifela kbltseget nem forditottak, igy azt
hozamolni seen volt szUkseges. Ennek kdvetkezteben pedig a gyepen legaltetett termer "ad libitum" mennyisegben kerijlt az Allatok el6

vesbe

es

tbbbe-ke-

kiel6gitette az alatokat. Ezen kivul pozitivan befolyesolta es

szantandi szelastakarmenyck mennyiseget vagy kedvezdve
tette az Allattenyesztes takarmenyfalhasznAldsAnak es termelesi kdltsegeinek alaxulAsAt.
alakftotta a

Az br5zggos gyepgazdAlkodesi tapasztalatok azt mutatjAk, hogy 2 oyevagy 5Z&12pes terUlatek mintegy 5o
eredmtnyesen javithato. Ezek
termse - a feltAtelek optimdlis:ThiztosftAsa eseten - jelentos, ami egY ben azt i jelenti, hogy a takarmJnybAzis 70-8o %-41t gyepre alapozottah
lehet biztositani. A gyepterUletek termesenek ndveleee raven pedig megszUnne es tart6san biztositva Jenne az 611attenyesztes szamdra szUkseges
tbmegtakarmAny, sot az elrnult evek saran i jelentkez8 kranikus szertahiAnyt is fel lehetne szAmolni.
A gyepes terdleteink nagy kiterjedse, alacsony termestleqa es a
szelastakarmgny hidny parancsoloan k bveteli, hogy mind gyakoriati, mind
pedig kutatAsi terineten az eddigiektiol lenYegesen tbibbet es hata'kenyab

ban foglalVozzunk a gyepterUletek . javitesi lehetasegeivel, a kutatts hatekonyabbe teteltvel es az aredmenyek gyakorlatba tdrteho AtUltet6stvel.
A "Zadmezi5 mozgalom" mar az 1530-as Avekben a kutat6 es oktato in-

t6m6nyekben

elert eredmenyeket valOsitott meg. A kutatAs alapjAn -

rendszerint legeltettsi bizottsegok gyepjein beellitott

. kiserleteket

az orsztgo5 bemutatOkon vagy un. "Zdldmezo 41:ingresszusokon" igyekeztek
szeleskdrben bemutatni es a tapasztalatbkat dtadni. Az orszegdan az
az e1s6-dunAntuli es a fels0-dunentai Zifildmez6 Szbvetsegek teve-

gyepgazdAlkodgei kutatdmunkgt, az eredmenyek gyakorlatba•val6 AtUlteteset. Az I. Zbldmez5
XongresszLAra 1933-ban, majd a II.-ra 1935-Den kernt sor. Ezekan a .meg-

kenykedtek, melyek szorosan agylittmilkddve vOgeztek a

,. •

mozduldsokon az idoszakra jellemzo protckoligtis beszedek mellatt igen
aok ertekes szakmai aload6s hengzatt el s kiserleti, sot Uzemi bemutata
is szal'epelt, Emiitest erdeme1 Kabai (1943) a legal& Wagyabesiteadval kapcscdatos kiserleti aredmenye, de meg szAmos mas agrotechnikai
ersomeny meltatbsa is.
Az 196o-as evekben mOkado kutatdsi temakollaktivgk a gyepgazddlkoda's szinte egesz terijletere kite,Tjedoari kutattak es a lehetasagakhaz
kepest figyelemre erCemes eredmenyeket ertak el,Szleskdrhen megi9dult
gyebek t:dgyazdsdnak es talajjavit6sdnak kutatdsa, shol els5sorban a szkes taiaLokkal kapcsolatban ertek el kedvez5 eredmenyt. A gyeoek mOtrdcy4z4sa sordn a termesmennyiseg es a gysobsszetetel vizsggIatera . kerUlt
sor. Eboen az idOszakban indult meg a magyarorsz4i 5agyepek veszedelmes
gyomndvenyeinek irtasdra irdnyuld kUzdalam as kerult sor a vegyszeres
gyomirtds a1kalmaz6si lehetElsegeinak kidolgozgagra. Az Ctjgyeptelepitdssal kapcsolat ❑ s vizsgelatok tovdbb bdVintek s 5ZgmoS adatot nyOjtottak
a szikes, a homok stb. talaAa gyepek telepitesdvel kapcsolatban. Ebben
az idnszakban intenziven megindult a gyephasznositasi, de elsosorben a
legaltetesi m6dszerek kidolgozdsa es a gyakor1atba tbrten6 dtgltetese, Az
eredmanysk terjesztese erdekeben szdmos gyeggazdelkoddsi bemutato es ankdt
az ermegtartsdra kerult sor, melyr0( meg abbe: az idOszakban earn volt
dektelenseg kbvetkezteben - . magfelelden dtUt5 eredmenye,
-:

Az 1969-ben meghirdetett M M termelesfejlesztesi irgnyelvel meghat6rortgk a gyepgazddlkodds fejle2ztesenek c61kLtGzdseit as eoben megszabtgk a gyepgazdglkodas kutatAsa teren megoldanda feladatckat as a kutatas Uzemi celparametereit, A gyepjavit6s fontosaggdra vala tekintettel a
"oyepgazdelkodgs fegesztesenek komplex kutat6s2 n cf.mG, la eves ❑ rszdgas gyao-program, majd az OKKFT karat meghicdeteare es kidolgozdsra.
A gyeppDogramck alapvet5 feladata volt, hogy Eisszehancolt kutat4st hozzdn
letre éskUldnbsen a ftitdmdkben integrglt vizsgAlatokat vegezzanek Ogy,
hogy az dnA116 munka lenatisege minden terUlaten adott legyen.
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A gyedkutatAsi prcgramdk kereteben az al6bbi f6

temacsoportek ke-

ruitek kialakftdsra es kutatAsra.
- A gyepek agrotecnnikai kerdeseinek vizsgAlata.
- A gyepnaszndsftds es gyeohaszndlat kialakitAsa.
- A'gyepnovenyek nemesitese 65 magtermasztese.
- A gyepkutatAs ea gazdalkodds dkonomiai kerdesei.
A temacs ❑ p❑ rtokon belLil a gyeptermesztes es hasznosi:tds valamennyi tart:letAt felbIalve kerdlt sor - 2 kutatdsban resztvevo intdzmdnyek es k ❑ tat6k lehet5segeinek figyalembe vdtelevel - a kollektiv kutatAsok kial.akitAsAra.
A kbzeptAva gyepkutatAsi programok eredmenyei azt .rautatjAk, hogy 2
kutatek areffmanyasan vegeztek a rdjuk bfzDtt feladatckat es tbbb ertekes, a gyakorlatnak is Atadhatd eredmenyt es moidszert dolgortak ki. A
legnagyobb k❑ t2tAsi ternetet 2 cyepek tdp1A16anyag gazdAlkodAsAval kaccsolatos feladat tetta ki, melynek fontossAgAt a tamest meghatArozd
szerepe is bizonyftja. A kutatdsban tbbb intezmeny (Debrecen, GOdd116,

Kaszthely, Mosunmagyar6vAr) eredMenyeik alabla- n megdllapitottdk a miltragya dazisainak jeleniegi optimalizAlt mannyiseget, a miTtrAgyAzgs ndvenyi osszetetelre gyakorDlt hatdsdt, az NP K arAnyAnak kUlonddz6 talapusdkon adagclhata legkedvazObb mennyiseget es a beltartalmi ertekekre
gyakcrolt hatdsAt.
A vfzpszdAlkoddsi es iintbzest temdban elsosorban a Szarvasi NI, 2
gyep akoib iai kerdeseillek vizsgOilata teren pedig a debreceni ATE tevekanykedett. lisszaffiggest dllapitottak meg az adagult vizmennyiseg, a m6trdgiyAzgs Os a termesmennyiseg alakuldsa kdzbtt.
Ailgyeptelepitesek kytatgsa saran kompIex gyeotelepitesi modszerek
.kidalpoz4sAra es vizsglat'Ars kerul sor. A kiserleteket a Szarvasi OKI,
a Debreceni-, a Gbddllni - es a Keszthelyi ATE k❑ mpleN modon vegazte.
.A telepftatt gyepek tdp1A16anyag gazdAlkodAsenak, gyomdsuddsi viszonyainak es a gyeonbAnyzet dsszetetal vdltozAsainak megdllapftdsgra kerint
sor
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A szaraz fekvesn hegyviaOki gyomnavenyekkel erOsen fertaziitt oyeeken kulbnboza gyomirtdsi elidrdsok baszehesdnlitO vizegalatat es alKalmazgsi modszerenek kidolgdasAt vegezta el a Gdtillai Egyetem.
A gyepterm6s hesznositAsdnek kutatasa igen szeleskbrU es negy gon-

ioenylo kutatomunka. A legelteteses hasznositds mddszereinek, a
kdrszerri legeltik fizemeltetesehez sziikseges legel6berandezesek kialakltAsat es vizsgdlatat a Szarvazi NI es a Karcagi TKI - tdbb intezet, Uzem
es rendszar "Davonasavel - vdgezte. Mdr addig is tabb 6.1 legeltetesi mädtecendeze6t jevgaltak
szert e-5 a hasznostasiloz szUkdges
gdtak
at az Uzemeknek es a 1ege1tet5 gazddknak.
dcesagot

A gyeptermes kaszaideds hasznositdsdnak es erjesztessel tifitend tartasitjadnak madszeret a Debreeni-, a Gaddlldi- es a Keszthelyi Egyetemek tbbb intezmeny es gazdasgg bevorlAsval vizsgaltak. A teli tdmegtakarmany bdzis Oiztcsitdsdnak egyik mddszere a szenAzs- es szilazskszite's
gyepre alapozott formajdnak kialakitasa volt. Az eddigi eredmnvek bfztatoak es tdbbszazas tehendsztekben is megvalasiteara kerUltek.
Az dllatok viselkedesenek es a hilshasznii gyepre alapozott 611attertds mftiszerenek, az 411ati termeles alapj6n tbrteno gyephasznositas mod3Z9refl2k vizsgLate, el.tekelese es kidcagdzdsa tdbb intdzmely kutatasAnak volt a temaja.
A nbvenynemesites teren a Szarvasi UKI es a Keszthelyi ATE szlmos
gyepndveny fa, tafenntartAs6t gs Lij fatgik kialakt6sdt vegezte. A termesztes 10nyenek Es a korszerli gyedgazdalkddds kivanalmeinak megfele18en - legeldhasznositaad fajttkon talmenoen
sz&ros szildzef0 alaoanyag
es szenakeszites celjdra meofele16 fajta kialakitdsgt yegeztek.

31

IRODALOMJEGYZE-

1. BARCS4X,Z.

BAsKAY,T.B. w PRIEGER,K.: Gyeptermesztes es hasznositAs.
Budapest, Mezdgazdas6gi Kiado4 1278. 326.p.

2. Btfoi,j.: A legel6gazda 6tmutataja. Budapest, 1933. 6.3z. 147.p.
3. DORNER.B-z A re- tek es legelok mOvelesa 69 temdsfpkozasa. Atheneum Ny.
, -Dr). 151. p .
4. DRE.90NO,I.: Az Ojkori zbidmezi5gazdA1koals. Kertdsz Jdzsef KbnyvnyomdAja. Budapest, 1927. 183.p.
5. GRUBER,F.; Rdt
6.

es legelO. MezEgazdasdoi Kiaod, Budapest, 1954, 365.p.

HDLLOSKUTHY, A.: Rdt- ds legeloativeles. eodapest, FINdrosi Nyomda R6szvdnytarsasag, 1534, 31.p.

7.

KAROL( ,R.: J3t es legeldmIvele5. p a ll 2 s Reszv4nytjrsasAg Nycmda- La,
Budapest, 1699. 201.p.

8.

KLAPP,E•: Szenokoszii 1 paztbiscsa. MosiKva, 1961. 613.p.

. maK7.,Y\.

-'T.mutatitr 6Ayepe magveteses telepitesOhez. Magyar K.'.rOlyL
FalcimGvelesugyi Miniszterium KiadAnya, Budapest, 1943.
1.sz. 68.p.

lo. aNEKANIP,A.: Zwischenfruchtbau. Berlin, 1945.
11.

PETERSO ,A.: Die GrAsser. Berlin, 1937.

12.

PIUKOVICH,J.: A masodik cirzsdos Zdldmezil Kongresszus. Budapest,
1935. 177.p.

13.

SZABd,j.: GyepgazddlkodAs. MezOgadas60. '<lade', Budapest, 1973. 317.p.

S zerza

25,0thor: Prof.Dr, Barcsak, Zoltan
AgrArtuOomenyi Egyetem NTI Gyepgazdglkoasi Tanszek
(Agricultural University, .21-03,Gbd6116,P0B.:303.Huogary)

32

Osszefogladis
A gyepgazdaikaas rOvid torteneti. Attekintesen&< foritosabb megallapitLai a
IcOvetkezok:
1,) A nomad legeltetes 6s a nor ad ailattenyEsztes (pasztorkodAR) haz-inkban is
hosszi:L ideig folYtatOdott, a XII-XIII_szfriadban indult rrieg i elsasorban a Dunantiillon a
letebepecies es a szantaraldi noi;r6nyterrne.sztes.
2.) A Icazepkorban a XIV-XV.szazadban a gYepgazdatkociAs volt a mezogazdasag
egyik legfootosabb teriyez'oje,
3,) Az eleirniszertermebes

fejiadesvel. fokozatosan nbvekszik a szAntofald

lerGlete., a gyepk feitorese, rnivel az ugaros rendszer, a nyornasos gazdilkodis
evezetes6nc:k kovetkezteben a szilks6gest61 nagyobb szSrit6teraIetekre volt sziikseg.
4.) A xix.szazadban sziiksegesse val., a jegedok es a legeitetes rendeletekkel
t6r-tenb szabar lyozasa, mivel az L894, tc_ a k.5gos legelak gazddlkociasa ei'ciek6bon

keriilt kialaicitasra- A iegeheiti Orsttlaiok rnegalakui . LsAt, a k6z6s legE.+3k Irnznidr.tiL az
19 13 .ev 1 1 tc szabAlyozz.
rn"._ mcl\rnek raaLlerse.

5, i i933-ban rnoL. indult a " idrn =.6 m oz
meginditoLta a telvszurii grz-pgazdailc.-461 es gyepj aviiAst_

6.) ,:\z FM javaslatka 3004/1963.sz. korrnanyrendelet ertelrr.6ben 1964-ben
arni a
megindult a gyePtimagatis allarrti renclszere. M egyeokent Cobb mintalegel3
gyepkutat:asok credrrienyeit, az iiJ gyepgazdalkoJasi mOdszereket volt hivatva, a
gazdasigeknak, legeltelesi bizottsigoknak berratatni..Az al larr i titnetgatisi rendszer tobb
szakaszra bontva ni.Lik6cldtt„ melyeket a idadott rencieletek szablyortalc Az els.5 1964-67-

ig, a rmisodi.k 1 9 67-70-ig, a harmaclik 1970-76-ig, a neg-yeclik 1976-80-ig trolkodott. Az
allami tarflogatist gmjavita'si, I va,n, 3 eves g-yrpfoileszt6si tervek alapjan, az e.lvegzett
rnunkak star 50 %-os tarnogatAqsal iehetett idenybe venni.
7.) Az • 1960-as e.vekben n-alkada
0 rsza gos gy erp-pro gram ke re teben irs th co&I

terra

majd 1970-t61

100..e.N.Sbet.;Q,.. %.1:8.17te..,TV!.

agrar-oktat6 int6zmeny (Debrecen, Godallia, f es ely,Iviosonrnagyaravar stb.)
gycpk.utatassal foglalkoz6 kutatointezet (Sz_arvas, K.areag sib,) vett resit, es segitette
natinkajaval gYepgaacia1kodzis E.
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THE HISTORICAL OVERVIEW OF GRASSLAND MANAGEMENT
IN HUNGARY •
Z. Barcsak
The major observations an the stages of•grassiand management in Hungary are the following:
I,) Nomadic grazing and animal breeding had been T_Tesent
in Hungary for a long time, too. Settling and plant cultivation on ploughlank e ecially in the Transdanubian region,
started in the 12 103 th centuries•
2.) In the 15 -16
centuries during the Middle Ages,
grassland management was one of the most important branches
of agriculture.
3,) With the development of foodproduction, the area of
ploughiands grew and the breaking of grasslands increased
gradually, since, as a consequence of introducing the fallow
land system and the rotation crop management, more arable
area was needed.
19 th 4.) In the 19century decrees were required to control
pastures and grazing, as the article ihacted in 1984 had been
put forward for the management of common pastures. The establishing of grazing associations and the util i zation of common pastures were regulated by the article N 11 fnacted in
1913.
5.) In 1933 the "Greenfield Movement" started, ..'• :which
was the initiator of systematic grassland management improvement.
6.)

By virtue of the governmental decree N ° 9004/1963

put forward by the Ministry of Agriculture, the state . subsidization of grasslands began in 1964. Several model
pastures were created in each county,. which served for the dem
onstration of new grassland methods- as the results of grasssub land. research - to "paSturing committees". This state
s -IdiZing system was divided into foRc stages, which
were
regulated by the decrees in act 1. nd stage: 1964-67,
1967-70,
•
nd
1970-76
and 4. - stage: 1976-80.
The state subsidization was available on the basis of pasture developmental plans f or l-3 years or pasture improvement
plans and covered 50 % of the costs after the work.
Research was carried out within the scope of collec7.)
tives in the 1950-s and in that of a country-wide grassland
progr am me from 1970 onwards, in which all the
agricultural
universities and colleges (Debrecen, Gbiln116, Keszthely, Mosonmagyarovir, etc.) and grassland research institutes
of
Hungary (Szarvas. Karcag, etc.) have participated,thus helping
the development of grassland management.
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