Gyepg-azdalkorlisunk heIye a ie.3v6 affirstrateglijfiban
5LefIer Josef
ai.-)jainkban liazoi

es

nemzetkozi farumokon e,}{firant sole szo esik oz okologlai

egyertsMy meghomlAsar61, az ernberiseget lenyegeir5 kOrnyeze!roinbolisfoi.
S•gtinos jelenseg, esetenkent kotasztrora figyeimezte; n emberi5eg nagy kihivAs5ra:
kepe,s Eininaga korl6tozzis5val fenntnaradisat, !elk meg6rizni, avagy
elptisztiOn Onillni0(? A tetra ko[noEys2ia Onvizsgfil;fira int, sarit szoktertileainknn is
pit lcellgondolnurik, [logy rnit szobad €s !nit ken teoriiinkl
(Jgy gondolom,

ezeknek a gondolotolinik a7 a koriilmeny,

!logy nemzeigazdos5Bunk gyokereA, es vorijuk be gyeireinies ;It21:11u.tlisa egyben (11
agrirstrategia ig6nyet i,s reiveti. Ezzet kapcschthan 5/5s1vas, gy-Akmn egynAsnr&
ellemmoncir5

nopviingot, melyek valimilyen 15sszeri_Igwe5ben az

potenciiI, igv a gyepteriiietek Itaszr,osit;i5jnak modjfit es szinvonakit
%1/4w.g,

cc-AiltF.-07it.cmyri -,'1Why,mktiny,)‘.

‘15

az eilerC5 nezetekkel voi;5 iitkOzest is. Egy vitaind116 elifiad5snok 'eppen ez

Roviden az efej- zmeriyekra
Az efint'ilt 6vrizec..tek viliggazdasfigi tenciencHil az
rogyasztoi

fejfe(t orsz5gokban a

nlozori6Onak jegyeben alakuItak• Entiek Alapeive, imp a

pid-r155gi noveke05, a7 i motor, amely 1-even nz titSzinvonar folyainatosan nC) es
Ne 51tissok inagnnkat, ez
a l'jON?.i iirs;TclaIDin" Oveikepe inegalopozotinak
jovo- V1, a kev6sbe 1401 orszlignkban, igy .11.1.1zfinkban is, igen nepszera iov6Icep,
az nnyngl liv;1)‹

szolgalLatAzrik blvioldfisAwlk v4gya

inc-!stersegesen
az

igenyek teljesftese
a,.- 1zonhan tiapjainkbari szerkeroszlThan van.

Egyre tiyilviinval61)N1 1/5111(, hogy

ez ri

gw,,,(11!7;lgi

7c7 i5rinra gfa
- sokunkban melyen el.
struktima energia-

es

nyet..s2nyogpazor0, iigyanakiwr eroscn szennyezi a kornyezetet, elviselltctetlenEtl
diircTenci5ljo az orsz5gokat, az i n. E'szak-Del konliiktuslban robb2na'sveszelyes
helyzetet ieremt. Fal jovait a n(_•esseg egy kisebb resze ar5nytIlankii magas
mertfi'llben r l ezi , iileive eii fel.)
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i1zigoson Kell Mtn' ftzt is, bogy ez a folyamat - ha nerni kesessel

es

6tt&ellel

mezcligazclas5gban is v4bernent. Az "intenziV mez6Razsia0g", az riparszera-, ill
i ari hasonE6 konniktusok forrisa, mint amit
az 4)1111 szektorban megligyethettiink. A magyar snez6gazdisig fejloclese a 70-e s

n

iskolapeldija ennek, igy a folyamat erechnenyeit es evkt6lgsznaoi

k edvezdtlen rnellekhat5salt mirt(lannyian jOl .erzekelhettiik,

igy

reszletes

elemzeset6I azt hiszem nyugodtan eltekinthetek,
A

fog-yaszt6i

tarsadalom,

illetve az intenziv,

iparszerCi mezogazdasig

probliniinak felold:is6ra, az utobbi evekben egr yr is
gazdas6g,filozaria, a fenntarthato feil6cre's elmelete fogalmazOdott meg. BAr ezilttai
is egy iiltalanos gazdas5grilozofinr61 van 526, fa idi5korlatok miitt csupa'n a
konniktusainak

6s

mez6gazd2s4g1 avektusokral szolok.
Az alapgonclolat 16nyege, !logy mez6gazdasigi termel6s sorftn az Okoszisztema
resxtvev6i - fgy a tafaj, viz, novi'my, ember - z,irt vagy legalibbis
reszben Mart rendszert alkotriak es a szereny m6rtelcit irnput es output reven tobbe-

'Ai20aE kedvez6 hatisra utatva a

kevesbe okol6glai egyensOlylvn varmak

terminolOgi5ban "kornyezeifenntarb5, illetve kbrnyezetkimelei
szakmai
mezi5gazclas-,ig" kifejez6ssel illetik az ek6ppen makodel mez6gazdas5gi
redsze•eket.

energla

gizkiboc,56t:',-ts

k6pzettseg

hokibocs5tils

ftru

te nlieli5 egyseg

folyekonyhull',Klek

(Pattart6 telep)
szilArd hulladek

nyet-smiyag

1. ilbra: iparszerti agrfirtermeles sernAla
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2, 61. ra: Kornyezetfenntarin agriifierineles seinftja
Bekithala, holy ez

inegkozelf.ies feloldja az ipari rendszerci inez(iganias:igi

tenneles konfliktusait, de vegletesen erteimezve egy anefkito agrArstrategia
alapiliozoriajlt jeicnti. Ez az oka annak, bogy eisalsorhan azolthan az orsz5gokban
taI-,11t k6vetakre, aliol a neniz.etgazdasigon beltil az agranigazat szerepe szereny
(Nemetorseig).
riaz5nkhan, ahol a terrn&zeti kincsek kOzOtt leglelentdsebb i tennoTold, ennek
ettneletnek a Inaradektalan ellogm,i5sa
lemonrkist jeleniene. Ekeppen
rendeszerq

es

legjelent5sehl) ex17ortleherds6gr61 valO

ningraz• agrirstrat6gia kiatalcit5sAban az ipari

a kornyezetkimei6 meztIgazclas6g
eifogadhatatlanok_
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szels6segesen ertelmezett

Fak oko ogiai poinncifilj5nak f elmere,s€t

ceizo

legitiabl3 nenizetk6zt

tnttIm5nyok Inarkfins alaptetele, ;logy a rbicl szzirazfolrikesAetenek inindbssze 22
mei6gazclos5g1 tertnelesre (1. tAblAz4 es ezen ()Oil minclossze 9 %
Icifejezetten j6 OkolOgiai (.1cpttsgokkar rendelkez6 tettlet. Milono5en brOrnteli i
1).1z )-11.c telitietenel< 70 %-a ez Lit 6bbi kategoriAba tortozik. Ezzef egyideVileg hogy
ettecitcw6A(35.2,
nbvekszik, s szerem, , becsteek v.et•knt_
mcghainc10 n ( milli5rEfot (3._51)ra). Korlkozott virigunkban tefrAt One1150, inetve
. 6s setiltnikppert seen jeIenthet
az onell,itfist alig meghalado elefiniszertertn e
megold';isti.
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eskil0 - € 3 Z2. 01515ekben YhAatosan t!Kgyalt tapasztilolckat bsszegezve egy
aacivr :ills ogriirstrategia a kbvetkez6
afakulhat hi.
1.

Az

leinliszertenneleshQn

az

ege;izseges,

kOrnyezeikfin616

tripkilkozishiciogiolIag Vogfisuilan tc-nnael6iillfOs leheL cfiak lioT,;z6tavori
c61.

2_ Globillis agrArsttatEgia nern ietezik, csup5n az olcologial a(lotts5gokhoz igazo(16,
differeninciall niegoldisch lehetnek etetkepesek. Mindenfel $ematizmus 561yos
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3. A mezogazdasligi tertnees szinvonala rnindenkor legyen osszhangban az
bkologiai adotts4okkal. A jobb ki5ruImenyek ki zott (pl.: vastag terrnotalai,
kiegyenlitett eghajlat, csekely erazioveszely), relative intenzivebb gazdaThod5s
eseten is kisebb a karnyezerk5rosockis veszelye, ezek a "rendszerek"
toler5nsabbak. Ezzel ellenterben

ten-n6talaion, szels6seges kl'itna es

sekely

terepviszonyok esere.n a kornyezetrennrarto es keveshe intenziv gaz.d5lkotis
revert orizber6 meg az akologiai el,,Tyens(113r'.

iii vrirhatC)?
Magyarorsz4on az adottsligok es igenyek merlegelese atapi5n ki5vetkez,5 fe31 -th
tendenchitc prognosztizalhatok.

1. A szint6terOlet csOkken, Az erazioveszMyes, csel.41y term5retegii, csekely
tiper6vel rendelkezo talajokon a szinroff - Idi novenytermesztes nern tarthato

fend,
2. A szinte51)61 kivont tertlieteken erdosites, illetve gyepesites johet szoba. Eiathi
rendkiviii reikeigenyes

es

sokkal inkibh az olyan extrem teruletek

hasznosit6s5ra Pliet szoha i melyeket eddig sem szAntakern intiveltank. A
87dinte51161 kivont teruletek gyepes1t6s'evel rt kozepes, illetve kbzepesnl V)1)1.)
iermaepess(..g6 gyepek aninya gyarapszik,

3. A n6veIcv45 gyepterilletek has7nosit4s1rn olyan iliattenyesztesi
kifejies7reni r inelyeknek

igenyeit

adott

5gazatokat kell

gveptiptis kielegiii es .

ten-nrd:ei! a liszaiIfoidi piac keresi, ertekareinyosan
NTindcn a ieleniegial t'enyegesen difierenciiilrabb, liagyom5nyos Ailatrenyesztesi
IpszAtok FIldlett

5gazaiok kifejleszteseL

es eherieszte,set igenyii (2. tal)rizar).

li a tept10(.5?

A tildonliny gyephaszno5ito 61Iatiajok es hasznositAsi madok S'Mcs
a]akitsa ki, tesztelie es kin5lja id ilasznosit;isra az elter6 okol6g ai adousk.zokkni
rendelkez-.5 gazdasfigc. -,k szlIt n

R.'}Inegierrneles belyett 5z6les tennekskAlfm ken

knrrens cikkektI ell-151111mA
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2. tfiblizat
Gyeptipusok sz5raziOldkeszletenek megoszUsa
Gyep tipusAnak

Szenahozatn

Allattenyesztesi

jellemzese

-Agave

Intenziv gyep

10 - 15

Tejel6 teheneszet
juhliszat
lntenzlv ketteisitaszMi jullAszat
(nary szaporas-.1g6, jó gyapj6hozam)
1enyeszuszt.5-neveles

relintenzlv gyep

Gimszarvastenyeszres

5-8

Fl6smarliatartis
Extenzlv juiltart5s
Extenziv gyep

DAmvadtenyesztes

1-2

Konnfinyzati eszkozOkkel biztosiiani kell azt, bogy az okotarini egyens6lyt
vesz€1yezteto gazclalkot,I6k az okozntt kfic 1elsz:unolas5ra, illetve ezek
megsziintetes6ben tehervallalisra legyenek kotelezve. (Trijpusztiti5,
erozlokeit6, tnlajsavanyito, rablOgazdAlkocla's megaka(151yozisa.
VeszOyes minder doticiO T mert irrncion6lis dimnteseket inclrtkal. Erre szfunos
netme:kOzi pekla utal (Flollandia, SvedorszAg).
an teendt3 teliAt 1)6ven.
Tz.avkien vitaindita gondolatimban term6szetesen csak

legiontosabb

szempontokat erinthettem. Az eimondottak nem mentesek a leegyszeriisit6sekteil
es az iltalinositAsoktot,

A vita €rdelceben ezeket vrtIlalorn 6,s

feirektesek tiszt5zisAra birmikor kesz vagyok.
Szerzt3:

Dr. Steller Jazsef
egyetemt tanfir. P.A.T.E., kaposvftr
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az esetleges

