A gyepgazdilkodis felrenilitese&t
Banszid Tunas
gyepgazdAlkoci5s akkor 5ilithato re5lisan az allattart5s szolgfilatAban, ha az
-5gazat fejlesztesnek indul

,

fellendiir a gyeptermesztes, illetve az elect kutatisi

redm€nyes es gyakorlatok a gazdas5gokban atkalmazasra kertilnek, valamint ha
etrejOn a szakmai es piaci osszhang, egyattmakodes es erdekazonoss5g az
qattenyeszts 0 a gyepgazd'allcodas kozott.
mOltban a $zakoSitott nagyilzemi telepek rendszere es Ailattart5sa ugyanis
evesbe vette igenybe a gyepet, a iegela, mint megbizhato takarm5nyforr5st,
kabb a szinterfOldi takarmanyokra epitett.

uj

tutajdonosi szemielettol, a tenniakarastal 6s az erdekeitsegtol v5rhato az

gazat
hogyan tovgbbil, mi a gyepgazdaikodas "jOvOje" az 61 gazdilkod'isi rendszerben
kret-G es szerte5gazO temaban h5rom gondolatkort szeretnek r6viden kifejteni.

gyep szakami ismeretanyaganak es oktatis.inak helyzete
gyepgazdalkothis (termesztes, hasZnositAs) szakmai ismeretanyaga nem volt
egg ismert, meg azok ei6tt sem, akiknek hivatasszertien ezzel kellett
t
gpikozni, vagy dontOttek, ir5nyitottak e temaban, m& korOkben, tarsacialmi
ten pedig elegtelen; tovAbbci elveszett az 5gazat agye a gazdas5gokban a
enytermeszt6k Cs az 51Iattenyeszt6k kozott.
ep szerepe, erteke, szuksegszerGsege nem elegge viiagos ma sem, anti abbot
ad, logy newt on5116 Artitenneld igant, hanem az allattartAs kiszolg5161a, annak
elsegeben all. Ez nem baj, de sajnos nem tiszt5zottak meg napjainkban sem
en, sem a 'ova [rani illattenyesztesenek es fillattart5s5nak keretei, a letsz;imok,
melesi szintek es volumenek, a koltsegek, de W:1161165 tekintettel nem ismertek
tad viszonyok, a hazai re5lis fogyaszt5s Es a lafoldi placok igenye, min6segi
frasal.
uhri5nytervben, ravlati koncepciakban kiclolgor.fisra vfir a hazai 51Iattenyesztes
fillattarta's tecve, amely meghatirozhatna a gyepgazd5lkothissal kapcsolatos
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gyer6gazat j6v6benj gazd5lkoc_Nsi tetw: snklyen illattenyesztesi agazatokhoz
kapcsolOthm, rWlyen regibicban *5 mJiyen voiwnenben; mely teriVetrken ke
szabad fejle3zteni (sajnos visszafejlesztesreil nem beszelhet(ink, ruert 5tagnil az
ggazat) vagy ;Os ir5nyl-mn ken thabkitani, esetleg
igat vAitortutni,
.'9
Arai tna st gyergazt1511(0dc.is ternleten tapasztaihat6 az elegte!en, alacsdny
szinvonalti helyzet, amely fejlesztesre ilk- A fejlesztest a szakmai ismerete0
sMeskora terit*sevel, a gyepokta* helyzeienek fefoJvizsgMaiLv21
kezdeni;
alap- kozep- es felsofokon egyarant. Legtobbet az Map- es kozeprok6 kepzesbet . •
•
hell tenni. 1"-le kell inditani a tegeltet6 gaz.(Bk, technikusok i
Osztorok stb. szakmai kErzenet, Gyakoriati henintat6kai es v -erN.'enyeket
szervezni a tapasztaiatok AtacMsAra. A fegf()ntosabb Jenne sargi5sen repiii. a
Gazciak,5rOirbert, a Par: szt Faskokikon, a mez6gazdas§Ri szakinunithAep2n .
kozepiskolAkban a gyep szukmai ismeEeteinek oktatisiban.
Meg keil fnditan; a gyepg2zdo/Itod5si szaktan6csadis szecvezett fonia6)5t"
biztositani kell ehhez a penzjigyi t6niogatist.
2 Az dfiwzat 5.5:12efoOsMak, sel-F.Tzegyegenek kerd6se
gazdas4gi alapjai

Mutt-61 (az (ij ttliajdonosok, Legeitetesi Bizottsigok stb.) e feluir61
Onkorinfinyz,atok, Mez6gazdasAgi icamarak sth.) ineg keifene intfitani az agaz
iermeMsenek e Oss2efog,55;1»ok 5.zervezes*L
Mivel a gyep, Metve gyreptennek- nem

nern piaci term* Igy orsz6

Termektan5c5 nernalakithato (a szthaborze m6s). Exert a Mez6gaZdasigi Kama
egitsegevet tArsatialn-ii alapOrt TirsiAsi Szi5vetsegeket i jkor 'Wick)
It ozgairnat'l 1enne celszen1 kialakitani. E szervezet rneeteremthetne az Aga
gazdasfigi alapjait es eilithatn5 a szakinai felfigyeletet is. Alivef mindezekh
p*nzre van sukseg, a kfilOriboz6 FM Mapok peld'aOra "Gyepgazdalkod
reilesztf.tsi Alupot" kellene kiatakitani, de legalka[masabban "alapitvanyi" forrnAh
miThodlietne az figazat gazdasAgi hAttere.
Mivel

gyep nein kOzvetten piaci tennek, az alapit -vAny p6nzijgyi tAn og. 21.
sponzorai le.ltetnEnek azok a v{ilialatok-, Eizemek es gazdas4gok, amelyek kif5i 4
agyeptrmkihsznfl6ea1 kniszrpcealt

1.6

fejlesztesben igy resztvehetnenek a Tej- es 1-16Sipar, a Gyapirtipar, a 1-1Cftr5ipar, a
fezogazdastigi, Gpgyartis es a MOtrAgyagyarts ts Kereskedelern stb.
r,

5zinten

gyep iellesztesenek koksege misik elkepzeles szerint
beepiillietne az all tti tennekek ar5d1110sinak kottsegthe, itletve
az esetben

2

arlibl, de ebben

fejIesztesre liiteire vagy tamogat5sra lenne szOkseg. Valamilyen

Ffonnaban rnindenkeppen p6nz szilkseges az iigazat fejlesztesehez, Elkepzelhet6 az
allattenyesztesen keresztill is ez, relt5mogat's fonnaPban, de a lenyeg az, hogy
eljusson a gyephez.

Kutatisi eredin6veic megvahlatisa a gyep _frilesztaceben
ettot emeircek ki. Az egyilct a gyepek pitiangOs ardnydnak javitasa, pillangas

ra

novenyek feluivetesevel. A eel, a regkori N felhasznalasa, arni 50-150 kg/ha

-tielenthet, "ingyen" N formai6bart, Megvalbsitisival j.etenie ginek 2-3 szopos5sa
elfiet5 a gyep tennese a legtobb belyen, es rnegdupI5zhatO beltartalrni
.erteke, fajlagos elemtartalma, igy 344-szeres tapanyagtobblet erhet6 el
“bektironkent.
2.117ni a- sik: az optimhlis NPI mflirfigy5zas rnegvalosit5sa a ktildinbazal talajokon
trt..kiT5 kc_dirtAfee gye.ptipi.IsfAtVA, 57,AszeT mafig-padwOr, ?A-Akinst'As'iieM
k id6beni helyes elosz1555va! - ugyanablx51

rnfitragyarnennyisegbol, illetve

mfitr5gyakiblisegb61- kb. 35 % - kal nOvelhet6 lenne a gyepek terrnse,
gyepgszciAlkorigs ji5v6beni fellenditesenek kerdesevel kapcsolatban az
inonclott gondolatokkal, koncepciakkal kivantagt veletnenyeniet ki eyteni.
Szerz5 ;

Dr, 135nszki Tarn

egyetenni docens, DATE
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