Neinzetkoz.1 iranyzatok a gyepgazdalkodiisban
Nagy Ge-za
A vilAg legeltetett leriltetei (tbbb mint 3.000 rziillio ha) es az erdo'k illetve fps
terilletek (tab], !flint 4.000 milli() ha) vaj mnenn yi fontosabb 6kolOgiai zon31)an
megtalalhatok. A gyepek, es a rajta tartott gilatallonany fontos szerepet ptszanak
az elelmiszertermelesben es egyeb tarsadalnii sztiksegletek kielegfteseben
(OltOzkOdes, sport, rekre5c16, st1).), sot a vilsg szatnos pontjin az emberek
egyecliili gazdas6gi lAzisat jelentik. A gyepek hasinMatlinak modja't klimatikus es
tfirsaclarrni-gazclas 5 gi tenyez5k befolyisoijiik, A ha5zn'alat az extenzivt61 az intenziv

modszerekig tetjed, ami mag5ba foglaIja pl_ non - fid pfisztorkodast

es

a

inagantuiajclonon alaputo intenziv gazd5ikodast. A gyepek dont6 resze a
rnersekelt, szubtr6pusi es a tr6pusi vegiokban taiantato (Leare, 1988)A viligon a gyepgazdAlkod:isnak aiapvetoen ket ir5nyzatLit tartj6k sza'rnon,
ameiyek egyattai leizik 2Z emberi beavatkizazis q.116ttek.'et i..Az eye[ scat
terrneszetes gyepek tennesenek hasznosita•sfiban erdekelt, Ez a fejletlen, vagy
fejI6d cf;
- orsz5gokra jellemz6_ A gyep az Met szinte eg -yeduli fortisa. A tEllnepesedes
egyre nagyon igenybevetelnek teszi ki a gyepeket a non - did Osztorkocl5son
keresztiil. A tillterheies a gyep degrad A
- ciej5koz, felsivatagi teraleteken az
elsivatagosodLshoz vezet, A nernzetkoz: tudomzinyos elet a kedvezalen adotts5g1]
talaj, dowborzat) gyepek hasznosit5si kercleseinek vizsgalatara horta letre
az "extenziv gyepek" vitggszbvetseget, az International Rangeland Congress-t,

7_61 e [logy a gyep terniesalakula'sgban jelent5s
A miisik- irAnyzatnak az 2
Wi5OE, 'En a ie-Aea
Vec‘arid5f*.
vte.repet
orsz5gokl)an a gyep terrnesztese es hasznosit552 is tudatos gazdilkodis
eredmenye, melyek szfnvonah vltozi5 es a tuclonrilnyos ismetetek alapjan a
(tertnesztes es hasznosit5s)
few-I-topsail!) fokig Zerjedliet. Az intew
gyepgazdiilkodis eredmenyeinek ismerteles'ere, rnegt..irgyakisiira alakult
"gyepgazclilkociai virigszovetsegn, az International Grassland Congress.
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Foritosabb ffepgazthilkod5si irinyzatok

A linzai gyepgazthilkoclis sz5mAra azok az ismeretek lehetnek Fontosak, ame[yeket
a mersneit egovbe tartoz6 orszigokban folytatott tuclonia•nyos kutatAs es a
mindennapi gazdilkodAs

Ez a rendkivtil nagy OkolOgifti 7.6na azonban

sakkal ‘i5hozatosabb jinn I, sem bogy vaiamennyi orsz5g gyepgazdfilkockisa
mutate) lehetnek sz5n1tmkra, A liazai szakmai kbathen sokszor peidakent ertiiitil

a nyugat-eurapai gyepgazdhlkocilst, illetve az fij-zelandi pelcUt. A7 enilftesekben
van realit6s, hizen a Ineg osszehasonlftlinto okologiai eltereset: mellett nagyan
sole t:irsadalmi

gazdas5gi fercetel =tat hasonl6s5got, vogy azoncssigot,

w-tztkilkoilAsi gyakorlat rovid jerfemzese tnindig neli6z, hiszen annak
sz5nitalan eleme van Ha kisebb tevecl6sekkel is. de jellemezni kivliniuk
Va

szlmunkra tobb kerd'esben irinyt mutatc5 gyepgozdilkod5si g) ,skorLitokat, akkor

an az al6hbiak zerint
1. niagas

5zinta - maps hasznositAsi senvonalti gyepgazd5tkodiis

cttrapt-V.,..%ItYrizO
2. alacsony nifofditasti

- ragas hasznositelsi szinvonaki gyepgazdalkod5s

(1:1)-Zeland)
3. alacsony niforditisi szinta alacsony hasznositisi szinvonal6 gyepgazdalkodas
(Kozep-Keret-Europa)

Ennek a dolgozatnak az a celjn, hop- az idev5g6 szakirocialorn, a szernelyes
ta3iulrn5nytrti es kong•essztisi tapaszta!atok alapign a h5rorn ir5nyzat reszletesebb
niagyari7zatot adjon a faelltet6 ktainbsegek okaira, ritnutathasson a
yep}ozdlikodi'-ounk fejleszteseben hasznosithat6 erednIenyekre es gyakorlati
ripas.ztalatokra.

Nyug-at-Europa emlftese foldrajzi ettelemben Slcandinivi6t61

a Sponyolorszigig

terjeciO regiot jelenti. Az ernlitett gyepgazdMkocWi iranyzat ezen be.161 - a D5nin,

Holland , Belgitlin, Egy es I t Kirftrys5g, frorszfig Altai kepzett k is e bb lit:F0 t jel I em zj
A riolgozat r3;., 11)bi resze a nyugat-eurapai gyepgazdAlkod5s okol6gial feltetelelnek
is gyakorlatlnlk bemtitat5sara a holtand es a brit viszonyokat
Az 0j-Zelantli pekla• ismertetese az 56w i- s kiirnatikus feHtektl: lnpjari at*
er6Itetetinek is tiinhet. Van azonban az orszignak egy olyan nagyobb tertilete,
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s ilo! az eghajlati adotts:igok tt3ar osszeliasonlitlia(61( a hozni vis7onyokkal. A deli

sziget 13eIs6 tertilet6nek egy kb. Tisziint61 nigysfigt1 teriilet - eghajtata,
talajadottsiga er6sen eiter az orszig 6tiagos viszonyaital. A kesdbbiekben az ujZelandi hivatkovisok csak erre a teffiletre es nern az orszlg egeszere vonatkoznak,
okologiai feltetelek a gyepgazdrilkodis sz.imira
Pghajlat

Nyugat - Europ5ban a klirnatikus viszonyok kedvezblek a gyepgazdAilcodAs szfnAra.
flollandia
adotrOgai a fEpli-lrajzi he!yzetel)(51 adexinak (1, t6blizat), Az evi
kozeph5tnersekietben a hollandiai es a hazai (Debrecen kornyeki - 2, tiblizat -)
atlag kozott csupin 07° c,a kolonbseg, de [la a vegefficias id6szak (al rilisszeptember) es a tell felev (oktober-rndrcius) kozepphdmersekletet hasonlitiok
ossze, a kalonbs4; m6r 3,1 0 C, illetve 1,8 0 C. A lenyegesen hilvosebb nyAr es az
enyhebb t(.51 gyeptermeszis szfini5ra sokkal eronyosebb.
Az aIncsonyabb ht5merseklet Madasui lx3seges csapaclekkal plirosul. A 180 mm-rel
tObb csapadek szinte egesz evben biztositja a tenneles vizigenyet, mivel az
csapaccek megoszirisa kevesbe rapszodikus.
Jol szernleiteti a hi5mersektet es a csapadek kedvezobh arlinyzAt a csapadek es
pateticiiilis evapotranspirki6 kiilonbsege. Mig Debrecen kornyek'en 100

111111

Hollandirtban 77 inm csapadeldolOsleg mutatkozik.

A 21 % - kal magasalih relativ pnratamalom is ketivezeith a gyep
Ezzel
szemben a hazai viszonyainkitoz kepest tnintegy harrnadAval kisebb biologiailag
aktiv radikidi akathilyozza a nagyohb gyeptennesek elereset.
A Brit-Szigetek eghajiati adotts5gai tekintve nagyon hasonlitanak a Rolland
viszonyokhoz. Az orszAgon lreliil azonhaii a hosszabb foldrajzi elhelyezkedesnek
es a sokkal valtozatosabb domborzati viszonyoknak (tengerszint feletti magass5g,
leites ir5nya, inerteke) koszonhet6en a gyepterrnesztes klitnatikus adottsetgai
vAltozatosabbak. A holrnerseklet fegkevesebb 200 nipon keresztal biztosttja a fti
nOvekedesehez a feltete!eket. jelent6s terilleten ennAl 40-50 nappal is ltosszabb
Iehet a vegetricir5s idoszak, s6t kisebb terfileten az orszignak a 300 napot is
41

Ineghaladia a fii novekedesenek icleiszaka. AltalAban jellemze5 ^z orszAgra, hogy
felit6s ict5szakok gyakoris5ga it
viszonylag alacsony a nap.iites.-s OrAk szkna
es ezzel p5rltuzamosan a fotoszintetiktisan aldiv racliAcia.
egynegyed€n tivin eri el a 350
A veget5c16s icl5szak csapadiaa csak az cirsz5g
hogy a
mtn-t. Az otsz5g felen azonban meglialadja az 500 mtn-t i an'U ort ,F
gyep sz5mfira a viz next} korl6toz6 tenyez6 (Frame 1992).
A !Anal visznnyokkal bsslevetve a lliVeltk02.0tt nytignt europai egbajlati
adotts5gokat meg keIl meg einliteni, hogy a csapaciPTk-Tosz1).is keveshe
rapsz&fikus, igy a viszonylag sekelyen gybkerez6 gyep wr m ra sokkal
kedvezEibb mint a mi kontinentMis, aszillyra liajlamos eghajlatunk.
61-Zelandon a deli sziget belse5 terfilete eghajtati aclotts5glit tckintve az orszfig
legmostokibla terfilete. Az evi kbzeptie5m6rseklet 10 0 C kOrtil van, arni
trgyanannyi, mint 1iaz5nkban, A tell 1u5napok kIngh6mersekiete azonban - az
esetenkenti -15 ° C Matti napi 1I5mersekletek ellenere- 5,4 ° C-kal rnagasabl). A
ny5ri 116napok kozepll6merseklete az esetenkenti +35 c` C napi Mmersekletek
ellenere - 3-4° aIncsonyabb, mint hazinkban, igy a Ilcirners6kle!_i viszonyok
gyepgazdi1kocl5s szAtnlira valamivel kedveziThhek.
Az evi csapada meglepelp m6don mintegy 60 mm-ret kevesebb, mint Debrecen
ko•nyeken_ Ez viszont rea• a itazai viszonyokra jellemz6 vizliiAnyos kl6szakokat
jelent, kiitbnosen ftgyi !logy a magns 1/5mersekletC1 ny5ri hOnapok csapadeka nem
magnsabb az ev mss iMszakainak esapadilqc5n51. Gyakorlatiing azonosnak
tekintliett5 a ket orsz5gban a levee Atlagos relativ paratattahna (3. tAblkat).
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Talaj
A talajadotts5gokat tekintve az osszehasonlitott hArom regi6 kbzi5t -t nagy elter€sek
inutatkoznak.
lionancliiban tulaidonkeppen valamennyyi gyep szfint6foldi mfivelesre alkalmas
mineisega taInjon ta!filliato. Hollandia a vil5g legs5rabben lakott orsziga
Evszeizaclok Ota harcot folytat a tengerrel fajabb teruletek nyereseert. A term5faid
igy valoigban neinzeti kincs, am it nz is jelez, logy az orszgg teljes tertileten
komplex meliorfici6t vegeztek. Ennek az eredmenye, !logy sz5nt6fbidi intivelesre
alkalmatlan teri.ilet nines az orszfigban.
Az Egyesifit KinilysAgban a term fold min6sit6s egy bt oszt5ly6 endszere szerint
(Burrel et al 1984) a leglobb rninc5segti talajok, amelyeket fOleg ri ,. ,;-6:lyterrnesztesi,
vagy kerteszeti kulttlr5kkal hasznositanak az osszterillet 12%-it teszik ki. A
kozepes min6segil talajok arAnya 36%, ezeket ininove iny tertficfsztesre, vagy
inteuziv sikvid6ki gyepkent liasznositjAk A gyengebb rnin6segii, eN6sorban a
doml es hegyvideki talajokat szinte kizIrolag a gyepgazdAlkodi 4-)an hasznositjik.
Crj-Zelandon a deli sziget bels6 ter letenek talajadotts5gai alkairnatlanok
novenytennesztesre. A hegy- es domboldalak Moves-, sziklis

kavicsos

agyagbetnosodjsos barna erd6talajai, kavicsos lejt6hordalek taiajai sekeiy
termeRttegilek, tApanyagszolgaltato es viztart6kepessegtik gyenge, ezeket mavelni
vagy nagyon nehez °ragas kavics ar5tiy), vagy lelietetlen (szikl6s). igy a terutetek
szinte kiz5r5lag gyeppel hasznosithat6k (Veress - Nagy 1986).
Hazfinkhan a sz•intabldi mGvelesre alkalsnas talajt1 gyennket az eIrnult
€vtizedekben feltortak. Ennek az Feu az eredrnAnye, bogy mn gyepet csak a
gyenge term6kepessegfi, szantorokli mGvelesre alkafrnatlan tetilleteken tal5lunk.
Az agori5kopotenciAl feltneres adatal atapjan keszltett osztfilyo:..iis (4. tablAzat),
ugyan jobb rnin6seg11 talajtiptisokat is tartabnaz i de ezeken a teruleteken
feltelteroen a vizrendezes niego1dattans5ga niiatt ta15tuni: rneg gyepeket (Nagy
1988).
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Mngyrtrornmfig gyepeinek tnegosilAsii tninjtiptisok szerint

4. t6bltizm

a fotipus

jelenttlsebb talaitipus •

teriUcIi
tnegnevezes

rnegnevezes

nrinyn sz

.13ssztertI1etben,%

1. g7i1mA

75,8

in1ajok

2, r6ti

21,7

mlnirik

3.1)artla ert1(1-

20,1

inlajok

r6ti szo1onye•-

12,6

swkintfik-svilonyec

7,2

Iziyermedtir6ti szolortvec

5,1

hipos reti inInj

10,3

sztilintlyects rdiItnInj

4,8

I'M !Mai

3,7

ant6s r6t11A1ni

2,9

ngyagbetrinsodfisos brirrin

I LEt

erthltrdati
1)ornail dek
csernozioln brirrin. ettkitritsi
pszendnglejes h. erddialnj

4,7
1,6
1,0

4. csernozjoitt

8,6

tell cserntyzjom
rzlerictlekes csernoziotn
(nth csernozjorn

3,5
2,8
2,3

5. tiptalajok

1 ,6

reiltir ialnj

6,3

ltessport €s ielkesitett

2,3

rdtrip ON
6. ktizetlint534
hinjok

3,4

rentizinatslni

3,2

7. C1n.tes.thlajok

3,3

nyerr nntestninj

3,3

R. vtiztalajok

3,1

rititlrintnolt

3,1

9. be nem gorolt

5,4

laIajok
• Ay* a trdnjokzererelnek, nnielycknek rrz
nnityobb, mint 1 %.

idlszonyttnit nrAnyn.

Dornilorzati viszonyok

Hoilandia alapvetden sik fekvestl orszag. A dornborzati viszonyai netts k6nyszeritik
arra, bogy gyeppel hasznosits5k a lejti5s, vagy a 'ragas tengerszint feletti
magass6g5 terilleteket.
Az Egyestilt Kirilys2ig fekzine sokkal valtozatosabb. Els6sorban SkAcia 6.s -Wales,
kisebb reszben tszak-frorszig tertilete Bomb-, vagy hegyvidek. A domborzati- es
talajviszonyok aF ilyen terilletek hasznosit5sAra eis6sorban a gyepgazdalkod5st,
vagy az o'sgyepek legelteteset teszik alkalmass5.
0j-Zeland clomborzati viszonyai rendkEvill vaItozatosak. Sik vElgyi 1 -eszek, ezeket
korulaeli5 dotnbok, majd hegyek v5ItogatOk egymist. Ennek megfeIelcien a
tengerszint feletti inagassagok kis tavolszigon beltil is nagyon elter6ek (p1. egyetlen
3340 ha-os gazdas6gon beltil 465 m-t61 1540 rn-ig), Hazank tetIllete inkabb
Hollandia terilletthez hasonlithato. A lejt6s tertileteink adnya azonban nagyobb_
Indokolt az ilyeti terilletek - az e16zi5 ket orszig peid5ja a!ap).:In gyeppel tibrien6
hasznosit5sa,

A gyepek novenyi Osszetetel6nek jelletnvli
nerrizeti
Hollandilban a gyepterlilet egeszen intenziv gazd5lkod6st folytatnak
parkok, ternieszetvedefini terilletek stl . fer.igyelete aid tartozo gyepeket item
mez6gazdasIgi terilletkent tartjak nyilv5n). Becslesek szerint ma az orsz5gban a
gyepterillet 90'36-a telepitett, vagy felolvetett. Mindbssze 10% lehet a ten -neszetes
gyep, de ezen is intenziv gazdlikothist ro/ytatnak,

novenyi 6.;szeteteitik es

termakepesseguk azonos a letesitett gyepekevel. Az intenztven matragy5zott
gyepek legfontosabb koinponense az angol perje, Mellette kisebb jelent6sega a
keverekekben hasznilt Teti kornacsin es reti esenkesz. A feherheret, mint
komponenst csak mersekelt N-tr5gyazfts meliett hasznaljak a gyeptkben.
Az Egyeselt Kir5lys5gban is az angol perje a gyepek uralkod6 fiiinja. A gyepek
novenyi osszetetele azonban vaitozatosabb, fib-leg a termeszett...s gyepeken.
Altaliban elmondhatO, bogy a vetett gyepekben a gyep konival ddre haladva
csakken az angol perje es a vetett fiivek (reti kornocsin, csorMs eblr, voros]
csenkesz, reti csenkesz) boritottsAga es novekszik a nem vetett filyek ar5nya, de ezi
utobbiak kozott is oiyan kival r fiivek vannak, mint I. a tiDpan felek, reti
ecsetp5zsit, reti perje,
csenkesz, szagos borK6p5zsit stb. A piliangosok

4.8

kortil a feller heret fOleg legel6kben, nagyobbra nova pillang6sokat (voroshere,
lucerna, szarvaskerep) foleg a kaszilt gyepekben tai51juk (Robson et al 1989).
0-Zelandon az eredeti novenyfillotn5ny kiserteka vagy ertektelen Mvekbol
(Festuca novaeze?andfe, Poa colensio, Poa leavis, Chionochloa rigida es macro,
Nasellus tussock), as cserjek1/451 (DiScaria tournatou) es gyornokbal (Carmichaetia
petriei, Coprosma spp, Hyemanthera alpina) ;illott. A gyepek javit5sihoz,
te!epitesre vagy feCulvetesre a mititban es a jelenben is foteg angol perjet es
feherheret hasznAltak. Esetenkent a kornyezeti adotts6gok, vagy a hasznositisi
mod rniatt reti komocsint, vorosheret, szarvaskerepet vagy korcsheret is tesznek
keverekbe.
A fenti orsz5gokkal ellentetben irazrmkban a termeszetes gyepek az ttralkodOk.
Ezek nlivenyi osszetetele eiseisorban az akolOgiai adotts5gok szerint PE5leg
a gyenge terminepessegfi talajok Es a viszonylog kedvezr5den egliajlat miatt a
gyepelcben elsOsorban gyenge termt5kepessega I -Oveket es keves pfflangost
talalunk (Vinczeffy 1985). _Went6s gyomok boritotts6ga, arni a gyepen termot
takarmAny erteket toviibb nontja. osszessegeben elmonclhato, 'logy a nyugoteurapai es Cij-zelandi gyepek novenyi osszeteteleben a gazdalkor.15s, a hazai
gyepek osszeteteleben a gazdAlkodis hidnya a meghatiroz6,
Tdrsadairni gazdasfigi reltetelek a gyepgazdAlkod5s sthmara
A mez6gazdatiggal, exert 1)631 a gyepgazthilkodassal szembeni igenyek a rmisodik
ota &tell id6szakban jelent6sen v51tortak, Kezdetben a mez5gazdasigi
politika fa celja a mine] tObb term& el651lit6sa, a tArsadalom
eleimiszersztiks'egletenek el5allitisa volt. E cel erdekeben allot meg lehetett fijabb
Os
teraieteket vontak be a gazdMkockisba, vagy a gazdAlkothis intenzit5s5t, a
afordWisokat noveitek.
eteliniszerienneles niiiveteseben a vIzsg-:'%it orsz.Sgok
kOlonbozr5 szintre jutottak el. Hollonclia es tilj-Zeland onelidtavd •51t, az Egyesillt
Kiralys5g a hlibonl utfini 30%-os 6nell'it5si szintrt-51 napjainkra 80%-ban onfalov5
Magyarorszig szinten viszonylag hatnar eterte, hogy az orszfrg
elelmiszerszOksegfetet a mez6gazdasiig teljes egEszeben megtermelte.
Az onell6tis szfntjet elerve valamennyi orsz5g arm torekedett, hogy a kedvezt5
kiilpiatvi lehete.isegeket kihasznilva a mezir5gazrias5gi exportbol mine' nagyobb
bevetelte regyen s7ett Az Egyesiilt KirCilyisig, lta nevi is wilt teljesen 15ne1kitov5,
de bizonyos a gyepen tennelt termekekbed jelentc5s kivitelt realizalt. Hollandia a
-
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terDleti korlitok ellenere jelent6s mezt5gazdas5gi export516 orsz5ggfi v51t. CijZeland az orszlg nagysig5hoz kepest a vilAg legnagyciib Allati terrnek
exportalajava lett. Hazink mez6gazcias5gi kivitele a hasonto tarsadalmi - gazdasigi
rendszera orszAgok kbzul aranyait tekintve a ledelenti5sebbe vilt,
A rnezogazdas5gi termeles fejleszteseben a gyepgazdalkodis killbrthoz5 szerepet
pitszott a vizset orsz.Agokban. A nyugat-eurOpai orszagok 61ve a kedveze5
kIimatikus
es
talajadotts5gokkai
nagyobb siflyt fektettek a
egyre
gyepgazdAlkodkra. A kutat:is es a m6szaki fepesztes eredmenyekent egyre javult a
gyepre alapozott Anita:15s hatekonysgga. is tfilzissal a gyep a inezogazdas5gi
termeies n;--weesenek motorjAva valt, es mint ilyen megkapta ort a tudom5nyos es
szakmai fiffehnet,. es tthrlogattist, ame!y &then a poziciobail megMette. JO
szeinlelteti a gyepterilletek szerepet a ket ors2igban, 'logy a nie7.6ga2dasAgilag
inGvelt terilleten beitil, a gyep vat a tegjelent6sebb mGvele.51 5gg5. Az Egyesult
Kir5lysAgban csaknem 70%-kal, lionandi5ban 60%-kal reszesecliic a gyep
rnez5gazdasfigi teriilet1)161 (5, tablizat),

A gyepek teruteti aranya a kulenbOz6 orsz5gok mezagazdas5gi terfileteben
-

-

5. t5blizat
Or. zag

rioNanc.lia
Egyesiilt Kir5Iys6g
1=1-Zeland
MagyarorszAg

Termeszetes vagy Letesitett, vagy
Gyep a mg-i
extenziv
intenzfven kezelt • ter-Wet %-5ban

6
27
21

55
40
45
5

15

61
67
66
20

Oj-Zelandon az orszag INdrajzi elhe!yezkedese miatt sajkos niorlon tOrterit a
mezEigazdasfigi terrnees fejlesztese. A kalpiacok nagy tavolsLga es a rnagas
szzillith'si koltsegek miatt csak a kiennelkect6 hatekonysig6 mez6gnzdas5g termekei
leliettek versenykepesek a kUlpiacokon. A legkisebb rfifordit5si szint5
gozchilkodist a gyepre alapozott Mlattartas biztosithatta. MekindulL az Cilabb es
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"tiabl3 teruletek kis rcifordidisokkal torten6 mCiveleshe vonisa es a gyep terinesenek
nagyon hatekony hasznosit5sa. A gyepre alapozott 5liattartis szinten megkapta a
tuclornanyos, szakmai figyelmet, a kelio tairnogaOst a mriszaki fejlesztest. Ennek
eredmenyekent a vil5gon eg-yeclulallo mezr5gaalasAgi termelesi szerkezetet,
hatekonysiigot valasitott Tneg, tnelyben a gyepek szerepet 161 inutatja, !logy a
mez5gazdasigilag nyilvantartott teruiet kethannaMt a gyepek teszik
Magyarorszgon a gyepek szerepe a rnez6gazdasAgi tenneleshen jelentosen
vAltozott a szfizad folyanin A li5borii el6tti ideihen a gyep volt a legjelentclsehh
fornIsa a kerc5az6k takarmlnyoz5sAnak. A haborftt kovet6 gazdas5gpolitikai
clontesek az .iotszag kenyerenek" el65111t5s5t helyeztek eldtgrhe. A kedvez6
kiimatikus viszonyok alapjan a gabonatenneszies vAlt a mez6gaz.clasa - gi termeles
preferait ceIkitCizeseve. A gyepterfiletekre nern jutott, nern jutbatott kelI6
tudotminyos es szakmai figyelem, anyagi tzimogat5s. A mCiszaki fejlesztes a
gyepterfficteken nern val6sult meg, a keraizok takariminybizisanak megtermelese

2ittevodott a sz;intora.
A gyergaz&lkothis szempont151)61 hirom tovabbi tAnyez6 is letenti5S szerepet
yitszolt. A kialakftott gazdasfigi rendszer netn engedte ervenyre jutni a hatekonys5g
terni6szetes torveny,szerGsegeit. Mfg a niis gazdasAgi rendszerfi orszagokban az
ingyen megtermett takarminy hasznositisit szinte kivetel nelkiil fontosnak
tartott5k, ackilg hazinkban ennek a takarmanytOrnegnek nein volt becsOlete. fgy

forduihtott

ekl, bogy a gyepterilleteken megtennett

basznositottuk (az bsszterillet harmacl5t rendszeresen, a it

legfeljebb felet

harmadit

alkalmankent az utolso harrnacl5t egy5Italin rein).
A tn5sodik lenyeges tenyez5 a tenneles koncentrici6j51361 szamiazott. A
koncentr5ci6 vitathatatlan eli5nyeinek a ket -5dzo Atiattartisban voltak hltrlinyai is.
azt, hogy a nagy letszinri tette'n6lIontinyok
Ennek keil tekinteniink
legeltetese munkaszem-ezesi i vagy a gyepek viszonylag alacsony hozatna rniatt
lelietetienne

Ez utabbiakat terezte, bogy a szakositott szarvasmarha telepek a

legtobl) esethen a meglev6 legelakte5l tavol , seintak kozott letesOltek. A kisOzemi
tej[ernie16s sz5mos peldifa hizonyitja, hogy a legeltetesi szezonban meg
viszonylag alacsony hozamit gyepek is oics6 es jelento's forrasal lehetnek a
tOmegtakann6nyozlisnak.
A harmadik tenyez15, amely v'egst5soron osszeRigg az el4:5zei kettcIvel, !logy a
ning(Intulajclon eltorlese csaknem teljesen megszantette a tulajclon beestiletet es a
ninOntulaiclon tiszteletet. Ennek otyan sainalaios vaditailkai lettek, bogy pl. nern
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lIagyasa, rrifir pedig az
vott es mEg mo, se' 1)12.1ens5gos legel6
allando 5rz6s 616inunka k8Itsege dr5g5bb [diet, mint a kisletszama Ratak ingyen
termett legel6f5vel tort6n6 takarm5nyoz5sa,
iazankban a
A felsorolt tenyez6k eredmenyekent nern csoda, liog!)
gyep mGvelesi aigó teriilet aranya a Inez6gazdasigi fold
1egalac5onyabl)
teri.ilenyll, es tuliOcmkeppen elenyEsz5 az, inter zi.vert kezeit., yap/ tegalibb
hasznnsitott gyepek terillete (5. tibldzat),
A kiiibnhozcl gyepgazdAikod5s[

jellemzese

Tennesztes
A 1\lyugat-Eur6p31 leIlerro..6 maps r5forditrisi szint a terrnest*s szinte minclen
kizis5ra j&lenizei 1k it en-tIftettOk, bogy a termeszetes gyepek lieLyen HollandiThan
6zinte teljes egesz6ben, ax EgyesiiEt Kinilys5gban ott, aliol a dombornti viszonyok
L-\-te1C5\..6 te;t 1c lignAlozarnii gyepelet 1€tesitettek. knennyiben ■ f w.7_pek hozamal
vakInilyen szempontb61 (Menn3ris6g, ininc5s6g) vilszaesnek rcnaz2 ..eresen feI6jitAk
vagv ejratr!epitik a gyepeket, 35r a lEtesitett gyepek elettartarmi atlagosan
3-7 eV kozotti rotAcioval left& szAmolni.
alapjainak nemesitesere, el6allitAs5ra egy nagyon
A gyeptennesztes
kiritIotnult rendszer epult fel. Oriasi a faj es faitavdlasztek, rendlrikrtil szigonj a
fajtani;n6sites 6s enen5rzes. A fajok kozul ttralkodik az angor perje, Aletve ennek
VA :A) sz5z fajt5ja, elst5sorban nagy tertn6kepessege, a J6 N-reakcioja, kival6 sarjad6
k.pessege, legjobb mint5sege es taihbir5nyfi hasznosItilati .,s5ga miatt.
A gyepre a1o.pozott 511attartis fej1i5d65then tat en a iegnagYObb s2erepe a
v3ltT-1,1_102.5sTinic, ezen beltil is a N-miltr6gyAzAsngk volt. i N-n -qitrAgya aclagja a
legintenzivebb gyepeken elerte a 6-700 kg-ot is, fit/agosan 400 .kgilia/ev dtizisrol
hesz e- ilietfink. Ezek az adatok az adott klimatikus es gazdas5gi . •iszonyok kOzatt
tn,;!.g kifizetc545ek. Rendkivtit preez. a
-rnattAgyflzis koin tavaszi, Metve
nOvecireltek kozotti kijuttatisinak idozitese (tavas5zat p1. 200 ° C heiOsszegnel, a
llasznositis rain 4 napon
KorAbban k6,,nyszerasegbol (ellielyezesi gondok) 6jabban karnyezetvedeltni
szemponi1)61 eg3're nagyobb figyelmet kap
Ilfgtrdgy5z5s a gyepeken. Mara
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felismertek ennek ta"panyaggazdilkothisi jelent6seget

es

a 11fgtr5gya tiipanyag

tattalmahoz igazftjdk a matrdgydk adagjdt,
A termesztes reszekent !cello" figyelmet kap a gyep ontozese es a gyepek
gyornfttisa. Erdekes, hogy tulajdonkeppen elegend5 csapadek6 Hollandidban a
nyAri ici5szakban a gyepek jelent5s reszet meg antozik N. A gyepek gyornirt5sa
kor5bban gyakorlat volt, az utobbi evekben a kOrnyezetgazd'alkodjsi szempontok
es a piflangosok egyre gyakoribb haszn5lata miatt hfitterbe szoruf.
A gyepek hozamai a magas rdforditisoknak kasztpnhetoen 10-15 Ulm sz5razanyag
kOzott vikozik. Erdekes, hogy a termest netn tartrik at a z allati tertneVe's
alappin kalkulii1j6k. Meg kell near most jegyeznf, hogy a jelzett terrifies 'ragas
emesztheteisegCi tennest jelent, hiszen az 61Iatok teljesitmenyet csak a kivd16
min5s6gfi Iegelofii vagy tartositott takarmdny biztosfthatja.
,

0j-ZBlandon a gyeptermeszt& a riforditAsok alacsony szintje rntatt sokkat
egyszeral -th kepet inutat. Mira gyepek fekijitisa- nall vagy telepUsenel is ifitszik
koitsegekkel valai takarekossAg. Mit itrralis taLartveles !Ain (a domboidalakon
vetnek, Cs sokszor 611atokkal tapostatrik he a magot a talajba. ok is az
.

angol perjet vetik leginkabb, de sajkos.siga a gyepesftesnek, hogy szinte mindig
feherherevel egyiitt telepitik. Miurin Hein torekszenek maximdlis termesekre (van
elegenclei tertifet), a 1115ilotndny vditozdsit nem tekintik tragikusnak, ezert a
gyepeik hosszCi elettartainijak, a rotacios fe1C1jita's szinte isineretlen.
'fakir a tipanyaggazddlkodas mittaqa legjobban a koltsegekkel val6
tikarekossdgot. N-mfitrAgydt kizarolag max 100 kg/ha adagban az esetleg ontozott
voigyi gyepek kapnak. A feherhere 20-25%-os boritottsfigdnak fenntart6s5vat
hogy a hekt5ronkenti N-megkotes 100-120 kg kbrOi legyen es ez
thpThija a gyepeket. Egyeddl csak a foszfor-mGtrdgyAzds nevezhet6 5101.inosnak (a
talajok alacsony P-keszlete es a pilIangasok serkentesenek kOszbnhetoen), de
ennek adagja seal hnIacija meg a 15-25 kg hatoanyagot hekthonkent.
Az entOzes es .71 gyamirt'is a hivatott orsz;Igreszben rendkivill ritka. A gyepek

termesdtlaga a tdbidk elhelyezkedese, talapdotts5ga es az esetleges titiordildsok
szerint vdito7.6.. Meredek lejtabn nem magasalth, mint 1 t/ha szdrazanyag, a jobb
t2Iaji) volgyekben elerheti a 10 tilla sthrazanyagot.
Hazinkban a gyeptertnesztes technologidja a gyepek mezeigazdas5gon heliiii

hdyzetk Nikrozi.
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Napjainkban is dOnti5en terrneszetes gyepekr61 beszelhetfink. A gycpek
telep1t6se nem vSlt gyakorlottA. Az erdeld(5d€snek megfeleri5en
rosz5gokhoz
kepest szegenyes a rajtavdiasztek es mind a mail napig ra-.(es pilling s) fijok de
nern faitik kereskedelmeral kell beszelniink_ A gyepek matragyazAsa soseni volt
jefentos, a het'enes evekben erte el a 30 kg-ot a hektaronkent felhaszn5lt
hatoanyag mennyisege, A koncentralt telepek hfgtr5gya kezeig.se, igy a gyepek
11(gtrigyixisl. miwla msk t g gvmgotd.ehn.
Az ontOzott teri)let nansiga sosem haladta Meg a 3%-ot, a gyepek gyornirtis5r51 is
csak a hetvenes evekben beszeiheti.ink. A tennes5tlagot tekintve a gyep taldn az
ahol egy 1~el evszazad aratt nein leptOrrk eVeibbre Es meg ma is a
1,5 Om SZet7fiterni6S1151 sz5molhatunk be.
flasznositi5
Nyugat-Eur-6p1,an es 0j-Zetanclon is maximfilisan kihaszniiVik a legeltetes
vir.lnyeit. Mind a het helyen irAnyitott 1 legeltetes, de a legeitetesi mod kbzatt
iI

VATI.

es az Egyes0 KirfilysAgban terjed a gyep terma.C ,hez igazitott
szabad legeitets. Ez annyit jerent, bogy folyamatosan legelnek 27. A!lstok egy adott
terfiletet Crgy, bogy a fir novekedese kielegiti a tertileten tegel5 Migenyet.
E r(igy tudjak 5zabAlyozni, bogy vagy az ailatletszimot vagy 3 legeltetett terOlet
gvs-agit vaitortatjAk. A viiltortatzis szaksgess6get a M magasselemak valtozasa
jeizi (Hodgson et al 1966). Az optimitis famagasOg 51Iatcsop ,:rtonkent elterci (juh
crn, starvasmarha 6-10 cm). Ez a legeitetesi mod azert Ludott az utabbi
ev!izedre ura!koclOva vilni, mert:
- biztnsltja a 1\1 j6 sarladzdsat,
• folylmatosan kiernelkedei 75% fbibtti emesztheti5s6gfi Mvet biztosit,
- czevez6se egyszenl, ei6inunka igenye alacsony
- a hektftonkenti 51126 termek e'er!, vag-y meghaladja a rotficios
lgeltetessel elertet.

(TM-m(1°n a renti elf5nyok elien6re megmaradtak a rotticios legettet4s mellett.
!in-.1.1c a vMosz1nqsithet6 oka az, bogy farmonkent nag

►

zillatallom5nyok vannak

(fobl) czer 116smarha, gimszarvas, tabb tizezer juh), szinte tokeletesen begyakorolt
6I lEgele5re terelese, melynek e!engeldhetetlen segft6i a takeletesen
Worn czol t pasztoricttty k.
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INTytigat-Lumplban a le nem legelt fa tartosftAsban evtizecleken at szenakeszites
volt a jellemz6, Az utobbi ket evtizeclben a szenakeszitest felyffltotta a silokeszites,
melynek ek5nyel az al5bbiakban keresencl5ek:
- koriibban kerul v5ga'sra a fr, igy az (ijrasariathis gyorsabb
- rnagasabb a kasat fti erneszthet6sege
- kisebb a betakarit5si es
vesztes'eg
- az icloprfisi kockizat soklcal kisebb.
Az fit5II5s nem volt k'iros hats neikiil

melt problemakent feIentkezett a
csurgalale. Az utoblii idokre a lanniai tartositaiszerek szinten eltCntek a
gyakorlatbal, Vag .r rafiositoszer
vagy biologiai tartositOkkaI kestitik a
,

Te•jed a nagy!)5M5 siINCeszires, iiiabban egyedileg fallaba csomagolva.

fij-Zelandon gyakorlatilag egesz even it Leger& tartj5k az Allatokat_
A
betakarlitt5ssal pro tai bletkoltsegeket a gaz(.15Ikochis nem engedlieti meg. igy az
esetleges sz5raz nyari, vagy a ketriny tell iclCiszakokban sett All kiegeszit6
tbrnegtakann5ny az allatok renclelkezesere. Ennek egyenes kOvetkezrnenye, Bogy
az all: tok testtomege itI5nkent visszaesik (cemeny liosszan tarto When az
anyajullok ak5r 15 kg-ot is leaclliatnak tomegiikb61).
Haz5nkban az irinyitott legeltetes a mai napig sent v5lt gyakorlatt5, igy

Iegeltetesi WU:mink evsz5zados belyegeket liorc! ning6n. A kasz5lt gyepet
els6sorban szenakent tartasitjuk, meiynek nagyobbak a vesztesegel. A gazt1511codds
gyakorlatahan meg tanla magi( a mennyisegi szernlelet, ezert 51tal5ban kesi5n
v5giuk 2 gyepet, amely azert ldros. men:
- kisebb a fG etneszthetosege
- lassUbb a fti sarjadasa
.
a korlitozott takarmanyfely6tel miatt kisebb az allatok napi termelese a
tomegtakarm5nybol,
A gyepgazd5lkodas raisxaki FeltaeIci
Nyogar-EurOpdban a gyepgazthillrodfis gepeinek
egy specializalt
ipar5g fejli5di.5tt ki. jeliemz6 a nagvfok
(nelia rtilzott) gepesitettseg, amely
vaInmennyi munkarolyamatra szeles vfilasztekot kin51.
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0-aiondon a gyepgazd5lkod5sban Iegfe1jebb a termesztesmr21 beszethetunk
Opesi/esibl. Az ii!tallinQs
erg es munkagepek Ithlizi .oznak gyep
betakaritasinak Opel. Szeies kin51at van viszont a tegeltetesliez stilkseges
eszkozokb61 (kerit6s, kardm, villanykardrn sib.). Ha21nkban a gyepgazdilkodas
pecitilis g6p vagy eszkozrendszererol neni beszelhetank. lgaz Fis oat bogy az
univerz.rdis er(5-, munka- es szatastakarm5ny gepek a gyepgazdAlko.i6s igenyeit is
jol kf eMgfteni.
,

A jelen kilifv5sai a gyepgazakodlisinn
A kuronbbz6 regiok es orszligok sajAtoss,igai, a gyepgazdAlkoda's elt;m5 szerepe es
je(ent6segE! alapOn a szAzadveg mis-m5s kiftiv5sokkaf jelenikezett a kuronboz6
ofszigokba n.
Nyugat-Europa sz5mAra a Iegnagyob13 killivis a mezagazdas.Agi tilltermeles es
\, 51ság_ Ernellett megjelentek a kornyezetvedelmi szabalyok, ame!yek a inagas Nnclagokat haszn516 gyepgazthilkod5sra is hat5ssai vannak. A szaktna a kiiiivAsokra
!`.6vetkezolteppen reagd1(Prescoit 1988)!
1., A loi6ta rendszer keretei kaziiiit is megmarad a nagyon intenzN N-haszn5lat az
arra legalkalmasabb helyeken, igy ennek hatekonysggit
- tijabb fafajok nernesit8sevel,
- ajabb inatrAgya fonnik keresesevet
- a N-inGtrtigyazLis jobb idi5zitesevei kiv5njik javitani.
'Felled a kisebb niforditAsi szinffi F(.1 pillang6s gyepek letesites.

maxtmum

100-120 kg nitrogent linsznilliatnak. A feherliere N megkifizese vente es
hektil-onkent elhi a 180 kg-ot. A rendszer terjedese metiett sz616 ervek!
- csOkken a kornyezet k6ros N-terhelese (kirnosadgs)
- 13;ir a feherhere eineszthett5sege valamivel gyengebb, de az Anatok
napi taliannanyfelvetele magasabb, igy tAsszes ,,egThen tobb az
ernesztlieto takarrnAny felvetel
- Az il yen gyep a 400k nitrogennel lniityligyazoit gyephez kepest
80%-os hektgronkenti 511ati tertnekelogllitist test lelletdve
- pzazdashgi hatekonys5ga versenykepes a nagy N-aclagokra alapozott
rendszerrel.

.,

A kbrnyezetvedelmi szabalyok Okenyszeritettek a gazdAlkod6kat a bigtr5gya
hasznosit5sara. Miami tAinogatissal segitik a tAroIOkapacitfts megepiteset es
a lilgtr5grizott teruleten csokken a N-1 -nGtr4y525s szintje.

4., A tilitetinele'gnek koszbniretrien csakken a gyeptetVetek tOlfeszitett gazdasfigi
imsznosfLisa, igy ervenyesilllietnek az olyan egyel) szernpontok, mint
t4etvezes, t5jaiakitAs, tenneszetvedeiem, szahadiclo s rekre5c16.
Q-zelancl szamfira a kornyezetvedehni eic71r5sok betartisa teem jelent kihivist.
Reigjlnia kell azonban a kilipiacok es a fizetakepes keresfet besziikittesere.
)1_111 es a szar...asmarha melle a betvenes 6vekben fOlfejlesztette a gimszarvis
tenyesztest, ainely egy 1 -)6 evtizeden at klvM6 exportot biztosrtott szarnira.
Most, bogy a szarvatenyesztes konjuktfir;ija jutott a zenitjen njnbl)
alternaziv Atiatrajokkal probrilja hasznositani tnegtev5 termelesi potenci51jAt.
Ilyen dilatfajok a del-amerikai hivaly, a mohair atapanyagit tennel6 ang6ra
kec.ske 65 a cle)-ainerlUI)151 szlirmath a pike.

2. Az aria alkalmas adottsAga terilletein lassan terjedni fog a saintofoldi
gazd5lkoda's_
3. A meziggaztlakigi tenneles ruphnissng5t bizlositja a gyepterOletek tk.*, ter511 -.1sil
erdt5sitese, a rnez6gazdasigi erdeszet. Az elo-re ha!adott kutatAsok tovAba a
kor5bbi telepitesek tapasztalatai szerint c vegyes hasznoltfis jelentos
hektaronkenti iI1ati term ket produk51 es 16 ternekkent megjelenik a kiv516
placi kilitAsoklcal biro fa (kozleseik szerint a szAzadfordulara Cj-Zetand saint fa
expott6r fog fetentkezni.
Magyarorsz5gon a gazdasAgi rendszervMths jelent kihiv5sokat a gyepgazd5lkodis
szitnira, A ldrp6Wis es a tu1ajdonosi szerkezet v5UsAva1 el6terhe kerii1 az egyeni
tulajdonra aipuI6 gazdAlkoiris. A killplacok megvnitozsa a tennelesi szerkezet
valtozasAt vonja m:Iga ;Win. E kikiv;_isok vgthatonn az ala.hbiakban csapodnak
Okologini feiteteleink Osszessegeben kedvez6tlen2libek s mint a in5sik ket regioe
(orsge), din ennek ellenere a gyepgaztlaikocl5s iraslti erdekl6des varhataan
n6. Az egyeni tulajdonra alapozott gazdaikothis fogekonyabb kell how
or 7

legyen a gyepen ternett 01c56 takann5nyra es a legolcsabb takarm'inyoz5si
inadra legeltetesre. Ek3szor a gyepen termett takarrnAny mfri6sege, erteke
'f- s legeltetesse1 elerllet6 kinsegmegtakaatas igenye vet6r_iik fel a gyakorlat
reszer51.
isc5ni log a 1egeltetett ken5dz6 511osn5ny aninya_ A legeltetesi

2. N .linden

su6dc%, legeRetes sza1)51yoz5sa valoszinilleg jobban erdekti it

az egyeni

ptzrElIkod6kat, Sajnos a tu1ajdont neat tisztel6 ieleniegi kozmori1 ineg
Isossz(i ideig g5tolni fogia a nytigati orsziigokban megszokott 15r-zes nelkiili
1egeltets szeles ke5r(i eltejedeset.
3_ A gyen01)1)
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inAs- megfogalsnazta. Mint alternativ liasznAlati mOd az erd6 mellett a gyep
johet sziimit;isha. A kattsegtakarekos, de hatekony gyeptelepir6si feksjitisi
snOdok nett csak az i!yen terilleteken lesznek jelnnt6sek Ide kapcsdoclik
inafd i liogy a ki.jionhOz0 hasznositfisra a legmegieIek51 -11) bio1Ogiai alapok
51 4:mak renclelkezesre.

•

4. Az egy,;‘ni gazdasAgokban a pycp eddig is ielenteis ar5nyt kepviseft a tartiositott

szllastakamOnyok kiW-',tt. A szenakeszitesre kedve.76111) eghajtat, a
sitokeszitesce 'es throlAsra alka1mas eszkozrendszer As kap-,wit-,1! -. hianya rovid
uivcsn valOszinfile.g nern fog megvfiltortatni a 7.orneben szenakenti
lat/(sit5sz,

Oss2efoglaiSs
A gyepgrpzdfilkorlds ielentosege

es

gyakorlata a bernutitott let regfOban es

1107-,in1(1)qn IcOlonhoz5. Nyugat-Eurapaban jelernth a magas rifo•dit5s es a termelt
gyep tudonOnyos akspokon nytzgy6 magas szinvonale hasznosilAsa. Zeland

saPtosszlgat sniatt rendkfvul a1acsony r5rorditisok tneriett a [egnnagasabb
szirtvr., rnlorl hasznosili5k a gyepeket.
Filzktinn a nli-nrclitAsok szintac es a gyepek hasznositasa is alacsony szinvonaks.
Ezs az oknlogEat adotts5gok csak reszben indokolj5k. A tirsada1mi-gazdasigi
utAn wirlsatOan no az erclekl6des a gyepgazcrilkocHs !rim_ Mindenek

t. ".i5fta gyerek 1.tesft 'es6n61, trrigyiziiinil a telmett fci tart6sitfis5n51, legfoleppen
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tapasztalatok

hfISZflOSirgSa.
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