A gyeptermrsztes es a vanozb mezegazdas5g

Szenan 1.5s06
A '90-es eves: el,s6 feMben jelentos viltozkon megy 5i a magyar inezeigazdas5g. A
szovetkez.e!i. es a?, 1 arrla szekkirt
'nerve ezek csOkker7't45•e‘,& kii)/2.)0z6
s

meretil es terrnersi cel6 mao"ngaz.clasAgok alakulnak ki. Ez ter neszetes a
gyepgaz(MikrxIfi ra es gyepet hasznosito Allattenyesztesre is egyarAnt rinyomia
belyeget.
AE 1993-ig

kitto;is t e`mokorhen
ve'g zett v(zsg,(171.( aiip

szert-nr

gyepwrizdAlkodAsi tevekenyseg a kovetkezaieppe n alakult a maggngazdas5gban.
Az 1 2 telienet torto Musi gazd5lc tovAbbfa is a jellemzo'en elhanyagolt, de irc4is
-

k6zsegi legeVit veszik igkyl3e. A 10-15 di) iejes tehenet tart{
kisgazdaszigokban n151- it egielenik a saik vagy berelt, de egyed01 inCivelt €s
hasznositott 10.20 ill nagysigti gyep, A kozepgazclasft'gnak nevezheti5 50-100 C.
tehennet rendelkez6 gazdasigok 5zinten sap yam , berelt gyepeken gazdalkodnak.
A inagingazdosAgok kibzott gazdasaggal altalaban a kutioldi tae
koziemakodesevei privatiat gazdasAgok volt telepein, retlege16in taldlkortunk. Itt
tov5I)l)ta is :5%akszera nagyeizemi goz(ilkodis folyik. A volt mez6gazclasigi
terniel67.ovek e zeteknei meg berhcadott telepek is vannak magzinkezen,
nny_cyOzeini maveres o twt.
A problelmit a most kezdt5i keves 61Iatot tarty, de sat gyepen gazdalkodni
z5i)Llek076, elthez ali , ertc gazdflk jelentik, 14 2 modelle, a szaktanksacifis, az
511anii t;Ime.-_,Tat6s egyar(Int eleivedheteilen. Az elodllitott tennek
iegyen az

llus vagy (pp(til SZ:f.!nn
marMt tart el.
A prIvraizlici6

piack6pessrege donti el, !logy egy hektaron 1 vagy 2 di)

g kre))tnriveles

ri,223..s;1,0-ira is 11'305-Sal van. Ai 0151ftg
gyepterCileteinek nagys5ga 1992-ben 1,i61.000 ha, 1993-ban 1.156.700 ha- A
-

privatizaci6 Utatt vIrhatogn Lov6h1) csOkken a teleptilesek koriiii es a m1.5
mez6gazclas5gi klittOr5val is haznosithato nagyuzemi gyepek snagrinkezbe
acl5s5val. V 6 rhatOan n(5 vizont a szOrv5ny gyepek kihaszn5ltsAgi foka,
ter aiesZete.len /r'

trot ,g"enyEe, AMilleny,521 . 6.51--tnif

al51)1)11.5blizat aciaLai alopj(in s.e.t . ert-cru hemurq n i.
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1993. clecember 31-i 5 llomany
Megnevezes 1983-1987

1988-1992

1992 1993 1983-1987

Evek Atiaga 1000 db
Szmarha
ph

1.793
2.589

1.488
1,912

1988- 1992

Evek atlagAnak %-aban

1.159 999
1 752 1.252

557

67,1

184

64,5

Az aclatok 1993. december 31-ere vonatkoznak, teliat a leheto legfrissebbek, Az
adatok azt mutathik, Bogy 1992-hoz kepest a szarvasrnarha filiomany 160 ezerrel
left kevesebh es tIa a fennswam16 999 ezret az 1983-81-es evek 1 t7iilii6 793 ezer

darabos allorn5ny6hoz akkor ex tobb mint 44 %-os cs5kkenest jelent.
Es ez nerncsak a sztivetkezetek Atszen.rezeseb61 adOclik, hanern a piaci hat5sokra i5
gyorsan =016 kisterinelc5k koreben in nyomon kavethet6. A tehenallomany 1989ben

646 ezer volt, 1993-ban pedig csak 450 ezer. juhitiomAnyunk 1 miltio 252

ezer, aim 484 %-a az 1983-87. evi 2 millia 589 ezernek.
fiyen eroznienyekkel, flletve napi lAtierrel rein -lei-CI] a kerdes: Mit vfir t(51i1nk
kur.au5kial, oktat6ktol a termeles? Ila renclezUnek, normaliz516dnak a piaci
viszonyok, rni varllat6 a gyeptertnesztes terUleren?
Az 511attenyesztes lniiUmvolgybc51 vala ki/6balass

titan, els6sorban

a

kbzepp,azdasigban a gyephasznosilfis javul. Addig, amig manapsAg csak a meglevi5
gyepet tartjA korbNn,

gyommentesiressel vagy o(aszperies fekilvetessel, -

joviThen erdeld6des v5rhat6 a termOkepesseget fc•kozO m(xls7erek
J6slisokba bocs:filcozni persze nehez, de ma twAr litszanak megismk16dni azok a
arnik nri5r ki3r1bban is a hozz5 nern errAsbeiI, az Oda nem figyel6s1,61
rokarir.alc.
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Fontos probi&na a fenntarthat6 ine.zeignalastig, vagy inskippen a mezifigazdaslg
"stistanajble"-ta'sa", a kornyezetvedelem i a term6szetbark gazdAlkocia's.
Iviost meg tudjuk monciani, bogy rnilyen iillatfajnak a gyepigenyt, nnilyet, fajokkai i
-rclek6ben, adotk6rnyezi!mlt,aegkivfInhszo6ra
keve•ekkel vagy tisztafale tdepitessel tIrtjuk ii5nak kielegitent Tervezheto a
tipanyagellat;is szintje 6s a term6srnennyisg. Sajit vizsgAIMairn is azt inutatjik,
bogy n i egyszerfi nbv'EnyM)ornliny csetevel is rOveitie1E5 a tenn&smennyls'ege: 2
t/lia-r61 5 6 Vila sz;lrazanyagra, a talaj termeszetes termeikepessege Ez
-

termeszetesen a v:iltoza kolts6gben egy inegtakarHst erecimenyez, ami egyben
kevesebb matra'gya fethaszmThist is jelent az alapternes megnOvekedese mutt.
Az indure) gazclasAgok gyeptermeszt6seben nenicsak a gyepletesites, hanern

a

fei(Iiit6S is szerepet Otszik. A tennak4)es, takarininyozAsi celokra alkalma:3

kialakitL;inak mOdszerei kbzOtt tov6bbra is szerepet kap a szelektiv gyornirtns. A iwommentesites erdekeben temfeszetesen csak egyszer javasolaht6 az
aikairnazAsa, akkor amikor a gyep intenzinkAlisa kezkletet veszi, Nern tartom
diirvAbb beavatkozasnak mint a gyeptarest. A CO ugyatlis a noveny:ilIoiniiny fa;i
os,szeteterenek, a rajok egymAshoz vale arinyAnak megy'AltortatAsa, majcl az
agroeclinikai fegyelem ineg&zesevel az egyenscay biztosfOsa.
Az adott novenytiraikis ugyanis hasznositisi szemponth6I 61taU)an a rtioinktis
ir;inyilia Mac'.

ehbe a folyanatba beau-Atkozom, akkor az okologiai

a‹.1.,Dos'lg(.11<rn

agrotechnika is, mint 611otnilny alakit0 tenyezo jelenik meg.

III a feiiilve.tsi . e szeint Miajokat jol vMasztottani meg kialakul a terny5lielyre
jellernz6 novenythskiliis. Ez evenk'ent azonos szint6 t5panyageiLitlst 'es
ImsznosUst jelent.
vissznjutratott t(lpanyagnak egyenstilyban
A terni'esse elsz:Illitott 'es az
Iennie_ EZ biztoSitia a fenntnithatosfigot 6.s :A7 es.,Tyeb novenyelchen voio
fajgazdagsngot, tigyanakkor a gazdMkod -is ig6.nyeit is
Az, hogy ennek alapjln a gyep

Jesz a gyornirtoszer

szempontj,Thol ciackei)es, egyerteima- A megrelei6 szerek - ecldig is a
gabonitermeszt(!s szfirnara gyfiftott2k
foleg I\ICPA hat6anyagra aiapoz-va keriiitek ki. A szer clOzisa a gyomosodds ni6rt6kete51 filg,g, A Icialakitott
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11 6%-6.nylloni;lny 1 iji nsslet6telenek

csak figprtzltetji k meg,

riiirAnyitjuk a figy(21inel. a szakszera itasznIVat iontossligAra. Ilizonyos technikal
m aveletek, pl. gyornirt6 kaszftUls, cihagOs;ivii ilosszfitAvon nein lehet tcOltsC..get

ilag:Asa - ami egy€.1)kent

Upesseg6nek figyeImen

A teriflet

topasztan)0L6 - s7inren a gyep tertnakEpessegenek leron115s5lioz vezet,

- a kot. nvezeti es agrotechnikai

A inestersegesfn kkilakitoit n6v6nyt5rsit:is

- a term6szetes megki5zelit6 nov6nyOrstikissik log Ault:11031nd- Ezt s3j5t
vix.st,01qtainitnal is rtki tudoni tfmiasztani, Ott, alici az actott termnelyen megreIeld"
.5751ml-tan [i hasznos filyek a leromlott, kenclen nein hosznositort tennEszete7
gyephen, oz fijraf.elepite3 titan. az atIcalmazoit agrotechnika inelIett, 4-5 ev IntiIva
‘,e.zerneivenvil

mint az ismt inCivelesbe vets

kezdett

Azokon et terffieteken viszont, altiol nincsenek 61 -tekes nivek, j(-3 eredinenyre csak
iij•atelepftes Lem sthnithatonk. A:s njraieleptiA5 map ut5n vonja a talajelokeszites
kercief-iCit. Az hogy, a megieleir5 mag5gy kialakitAsfthoz tiircs5zAssal vagy szfintassai
(-!1(i

tnlait, jelentes ke.);tskg bero1yAsoI6 t6nyez'6. Az edcligi vizswilataim
Bogy a sz6nuist knvet6 telepiri2s nOvemy5lioni5nya tinmarabb 6ri

a71

!(BLit son ;Isayos evpratokban - a teijes ternii5k6pessEgt, mint a tkcsival
fekcti.:re raiveles Gtin. A. tdepitest kovetr5 4-5 6.,v viszont Itsson16
agrotechnikai Feltetelek melieit i newt tapasztailiat6 nza)nottev6 elteres it k&
talnici6k6,,;zit6si mod znnos Fojiisszet<17:-Jcii orlinnyal telepitett ;we',
terni6mn

kozott.

A trditcfigyAzAs es tinibzes Ic6rd6eivel nein kivAnok rogtalkozni, tekintettel arra i
- vitaindita el6athis-Ji hangzottak ei, de a hogyelf5tmniavo)szl(06k
6;; takann5ny heitartalina ertaeiril nC, 1):iny szat cjtcnek.

Az eth.ligi migyuz., mi gyako•tat szilmra kiclolgozott
gyeptQleph6:3i

c (21 j:1 11; k fit ggv

figynevezett celir6nyos

Ez Keg a lapss'zetetelt szahja weg a szarvasmarhazortis

Ex alai)jzln

tejeh5

tilloa

n yn lc Li.5b1)

45x t k

rnig illimnarhlknak kevs, filtalAban 1 faiii teleprtest lehet javasolni. A
kingazdastigokn51 ez neat niindig rirliat6 fit. Az isle javasok keveril(ck osszetetele
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Rigg az agrotechnika Lipanyaggazdlikod5si szintjetc51. Tapasztalatatm szerint 100
kg/ha N-hatoanyag rmir megritkitja vagy kiviszi a pitiang6sokat a gyepbeil, ez6rt
telepitesiik elhagyAsa kolts6g inegtakariOsi tenyeze5 lehet az adott gozclas5gban. A
takirmAnyrt6k6t viszont befoly6s010, hc'gy rnilyen a fil-pillangas

arany a

gyepben.
Megint sapt kiserleteimre hivatkoznek, amit a kolleg5k Aitalarn ismert adataf is
alAtAma5ztanak. A inGtrfigyhls nelkill telepftett gyepen a pillangosok ar5nya 25-30
% k riili szintre alit he. Ez a nav6nyillominy 4-6 tlha szirazanyag tern-16s mellett,
nyernirli6ile-tartalornlycii 1 kg, sz-irozanyagna vetitve (134 gikg sz5razanyng)

nieghatadta a 150 kgilia N-mCitt-5gy5lisbRn reszesitett teriAlet 122 g/kg sz5razanyag
nyersfeherjetartalmAt. Ez hekOrra vetitett nyersfeh6•je hozanthan terrneszetesen
nern tobl), mint a mr.itr;igy6zissal a terrifies 8-10 t/ha sz5razanyagra emelkedett,
pillangosok nelkiii.
Az logy eisosorhan ezekre a rollem5kra sza. mitok az illattenyesztesi piacok
fellettcliilese Liuiri, 6s hogy erne a gyakorlatnak sziiks'ege is lest, azert van, inert

tilla^nibeavatkoz53 nelkifi, altAr kbzvetett, akiir kbzvetlen formaban, - nem
v5rhatti a kistenneltik megerosod6se. ietenleg -

es

v&hati5an kesobh is - a hitelek

lgenybev6;eiMiez p6nzi_igyi tery kell i a p'enziigyi tervbez pedig a tem -Ce5biztonseigot
.

garant616 agrotechnikai, hasznositisi terv. Ez biztositja maid a gyeptennesztes mAs
iiiivenyterrnesztesi agazatokhoz hasorrlo rangi5t 6s etisrnereset.
Szerztl:

Dr. Szernin UszlO
egyete'i

clocens, GATE
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