Gyepgazdalkodis 2004, Debrecen

NEMZETI AGRAR-KURNYEZETITEDELMI PROGRAM
GYEPGA ZDALKODAS I VONA TKOZASAI
&tics Istvan

A Nemzeti Kornyezetvedelmi Program alprogramjakent a KormSny 2253/1999 (X.7.)
szarnii hatarozataban elfogadta a Nernzeti Agrir-kornyezetvidelmi Programot (NAKP),
A program horizontalis es zonalis celprogramokat tartalmaz a kornyezetkimeii5
gazdalkodas tamogatasara, Az NAKP celjai illeszkednek az NVT celjaihoz,
celprogramjai pedig bee'painek az NVT agrar-kornyezetgazdalkodasi intezkecle'sehe
Az „Agrar-kornyezetgazdalkodis" intezkedes hat celprogramon keresztill valosul
meg, s 2004-2006 viszonylathan osszesen 566 400 ha teriliet agr6r-kornyezetvedelmi
celti hasznositasaval szarnot. Az egyes ceiprograrnok reszesedesi a kOvetkezok: szanto
celprograrn: 277 540 ha; gyep eelproiaram: 249 220 ha; evel6 celprograml 28 320 ha;
vines elohely celprogram: 11 328 ha; kiegeszita agrar-kornyezetgazdalkodasi
intezkedisek 43 436 ha. Mindezek trikrozadnek az Europai Bizottsag hazankra
vonatkozo ajanidsaibol (1. teibicizat).
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Nemzeti jogszabilyok

Az agrargazdasag fejleszteseroi az 1997. 6vi X1V, torveny, a termotbldrol az 1994, evi
LV. torv6ny, a ki5rnyezet vedelm&nek 61taianos szandlyairal az 1995. 6vi LIII. tOrveny
es vegrehajtasi rendeletei intezkednek. A Korramy 225311999. (X. 7.) szamti hatarozata
a Nemzeti Agrar-kornyezetgazdalkodisi Program (NAKP) bevezeteser5I szal. Az agrarkornyezetgazdallcoddsi intezkedesek kaltsdgvet6s6t a 2. tabidzaz tartalmazza.
A tamogatasok celprogram-tfpusankenti Osszefoglalasat a 3. teibfrizat szeml6lteti. Az
egyes celprogramok kozoss6gi tamogatisanak aranya a teljes tamogatas 80%-a lesz
(Magyarorszag eg6sz terillete az 1. Celkitilzes ald esik),
2. tdbleizat
Az agrar-kornyezetgazdalkodAsi intezkedesek koltsegvetese
(Az EU a nemzeti finanszfrozasti fonasokkal, milliard Ftirnilli6 euro)
.
.
-

. Celterdlet
2006 - ig
(ha)
403200
172800
;
76800
19200
I
1
288000

--

Prograrnok

2004
in E

2005

m HUF

m€

,

2006

m HUF

rn E

m HUF
12355,95
8237,30
2353,51
1470,95

■II/Ir

.szjriti5
EYeP
evelo kult(irak
nedves
elehelyck
Allattands
IdegeszitiS
intezkedesek
osszesen

35,03 • 8317,15
23,35
5544,77
6,67 i 1584,22
4,17
990,14

42,02
9977,31
28,01 : 6651,54
8.00
1900,44
5,00 ' 1187,77

52,03
34,69
9,91
6,19

2.50
11,68

594,08
2772,38

3.00
14,01

712,66
3325,77

3,72
882.57
17,34 ' 4118,65

83,39

19802,74 d 100,04

23755,50

123,89 1 29418,92

I

'
960000

3. tdbidzat
T6rnogatAsi asszegliathrok (min, max.)
_
- Legnagyobb osszeggel
Ceiprograrntirnogatisi
tarnogatott
tipusok
rata €Iha
celprogram
bkologiai
Szant6fbldi
ziildsegtermelesre val6
40
gtt6.e's
.
Beregi 5rter Err
yepgazprogram, az. atallas
417
dalkodas
6v6ben
oitetveny _
oko1Ogiai gytimOics-6s
zaldsegtermeleste yak)
9856
kezelds
atall6s
.
Vines
vines elohelyek
.
463
elohelyek
kialakitasa
.

42

- - Legkisebb osszeggel
tairnogatott celprograrn

tamogatAsi
rata

E ha

hosszt. tvki
teruletpihencetes
(a 2. '1,1.51)
gyepgazd51kodAsi
alapprogram

101

76

Boclrogkoz ETT.
gytimolcseny

n5dgazdaikocids

128
1
-

155

epg ndalkoda's 2004, Debrecen

Az intezkedes celjai
Altaldnos cat*:
a termohelyi aclottsagoknak megfelelo terTnelesi szerkezet kialakitasa,
kornyezettudatos gazElkodas es fenntarthato tajhasznaht kialakitasa,
a videki foglaikortatasi es joveidelemszerzesi lehetosegek bovitese es javitasa,
- uj alternativ, a komyezetvedelem kOvetelrnenyeinek megfelelo videki gazdasagi
Iehetosegck kialakitasa,
a kornyezet allapotanak megarzese es javitasa, a tnethaazciasagi eredetu kornyezeti
terheles cs5kkentese,
a terrneszeti erOforrisok fenntarthato hasznalatan alapul6 mezagazdasigi gyakorlat
erositese (biodiverzitas, taj, genetikai diverzitas, talajadottsagok es vizkesziet),
- a gazdasigok eletkepess6genek es termelesi hatekonysaganak javflAsa.
,

Specifikus

rninOsegi, magas hozzaadott ertekil termekek eloallitasanak novelese,
- a ta]ajok fizikai, kemiai es mikrobioIogiai allapotanak megorzese, javitasa,
hagyornanyos, alacsony input igenyil gazdalkociasi modok es a hagyomanyos tajkep
(pl. tanya) rnegarzese,
alternativak biztositasa atacsony terrnokepessegil tertiletek hasznositasara,
mtiveletlen gyeptertiletek vagy feihagyott szantO terilletek kuIdtrailapotba hozasa
extenziv gazdalkodasi formakkal vagy tajfenntartep jellegu tevekenysegekkel,
- aIternativ jovedeiernforrasok, valamint foglaIkortatasi lehetOsegek biztositasa,
a biodiverzitas, erzekeny elalielyek es Ictilonleges ritka fajok vedelme, meg&zese,
hatekony eszkoz biztositasa a NATURA 2000 Mont vegrehajtasahoz.
,

Operatfr celok:

- gazdaIkod6k Osztanzese kornyezetbarat gaalSlkodAsi gyakorlat alkalmazasdra
Az agthr-kornyezetgazdalkocisi tamogatasok legalabb 5 eves, altalaban Iegfeljebb 10
eves (a miivelesbol val6 hosszn tav(/, kornyezetvedeimi cela tertiletpihentetes eseteben
20 eves) periOdusra vaIlaIt, szerzodeses alapon rntrikodo, tisztonz6 tamogatasok
kiiIonb6zo komyezetkitne15 nOciszerek atkalmazasaert,
Az trzekeny Termeszeti Teri letek celprogramjAt6i eltekintve az agrkkornyezetvecleIrni intezkedesek horizontalisan az egesz orszag teruletere kiterjednek. A
tamogatas disszetevoi: kieso jovedelem es tobbletkOltsegek kompenzalasa, valamint
iegfeljebb 20% asztlinz6 tarnogatas. Az intezkedes szamos, ktilOnbozo szint valIalasokat
feltetelezi5 ceIpriDgramon keresztfilkerin megvalositasra, az alabbi csoportokban:
szgnt6foldi agrar-kornyezetgazdalkoddsi intezkedesek
- gyepgazdalkodasi agrar-kornyezetgazda1kodasi intezkedesek
- tiltetvenyek agrAr-kornyezetgazdilkodasi intezkedesek
vines elohelyek agrar-kiirnyezetgazdalkodasi intezkedesek
- allattartasi agr_'r-kornyezetgazdalkodasi intezkedesek
- kiegeszito agrar-kornyezetgazdalkodasi intezkedesek
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Az egyes prograrnokhoz kapcsoi6d6 valialAsok szempontjAbal a programok az alAbbiak
szerint csoportosithataak:
a) agrar-kOrnyezetgazdalkodAsi aiapprogramok (AKGA) (szAnt6folcli alapprograrn,
tanyas gazdalkodas,
vadvedelrni celu gazdalkodas,
mehlegelo cell
novenytermesz-tes, miiveletlen teriiletek apolasa, gyepgazdalkoclas,
altetvenykezelesi es oshonos haszonallatfajtak alapprogramjai) es egyeb 6161 -ie!y
programok (vines eloheIy programok);
h) integrals novenytertriesztesi aiprogramok (INC) (szantofoIdi novenyck,
zoldsegterrnesztds, iiltetvenykultdrak);
(szantafoldi
novenyek,
celprogramok
(OGC),
gazdAlkociOsi
c) okolOgiai
zolds6gterrneszt6s, gyepgazddikodds, Lltetve- nykulttirak, allattartds);
d) Erz6keny Termeszeti TeriiIetek celprograrnjai (ETT), amelyek a specialis, alacsony
raforditasti, a biodiverzit6s megarzeset es javitasat elosegito gazdalkodasi
mOdszereket tamogatjak (eIsOsorban szantOfdldi es gyepgazdaIkodasi mtivelesi
Inodok), es
e) kiegeszitO agrar-kornyezetgazdalkodisi intezkedesek, amelyek elsosorban az AKG
programok, tovabb6 az INC es OGC programok kiegeszitesere vehet6ek igenybe.
A jogostatscig feltetelei
• IIER-ben regisztralt gazddikod6,
• a valasztott AlG c61progrann intezkedes alkalmazAsanak valIalasa legalabb 5 evre,
celprogramha bevont foldteralet birtoklasa vagy berlete (legalabb 5 evig),
•
• a tovahbi jogosultsagi felteteket az egyes celprogramoknal adjuk rneg.

Az 1257/1999 EK es a 44512002 EK Tanacsi rendelet eloirja, hogy az agrarkomyezetgazdalkodasi kotelezetisegeket vallalO gazdalkodok az altaluk mClvelt teljes
foldteruleten kotelesek betartani a „HeIyes MezOgazdasAgi Gyakorlat" eloirasait.
Gyepterii1eten alkaImazhato intezkedesek
Filves elohelyek megigizose extenzfv, tertneszetkfinelo gazalkodtissal

•
•
•
•
•
•

dombvideki szara_zIegelok
homoki gyepek
szikes legelok es retek
lapT6tek
arteri es clombvideki tide retek es legelok
fis legelOk es faskaszdlOk

Az into cedes celja:

▪

a fajgazdag gyeptarsulasok rnegorzese.

Jogosultscigi feltetekk

•
•

1egkisebb timogathato tertilet 1 ha,
egy gyepterWet vonatkozasahan 10 evente csak egy alkalommal van lehetoseg
tdmogatast igenyelni cserjeirtasras
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•

•

cserjementesites eseteben az lgenylonek csatolni kell az illetekes
termeszetvedelmi hatosag (nernzeti park igazgat6saga) szakvelemenyet a gyep
allapotaral,
cserjeirtas eseten a tamogatas 10%-ot meghaladO kiterjedesil cserjesedes eseten
igenyelheto.

BetartandO eloirdsok:
• A termeszetes fiton kialakult, term6helyre jellemzo fajosszeteteM es terrnesii
gyepnovenytarsulas allomanyat (osgyepeket) annak karositasa n6lktil kell
hasznositani.
• Terrnesnoveles eleresere, a gyep term6heIyere jellemz6 faji osszetetelet
megvaltortatO gyeptOres, feluIvetes, vegyszeres gyomirtas, matragyazas,
onion's nern alalmazhat6.
• A leaelon csak a Iegeltetett allatok szervestragyajara alapozott tapanynutanpotIas engedelyezett.
• A mechanikai 4°16 rnunkakat - a masodik novedek legeltetese titan a
gyornszabalyoz5 kaszalast, a legeltetesi ideny vegen a tisztogato kaszalast,
avas fii eItavolltast, tavasszal felfagyas elleni hengerezes, leiszapolas ellen
fogasoIas - kiitelezi5 el vegezn •
• Engedelyezheto munkak:
- er6zi6 elharitasi munkak: gyep talajszerkezet javito beavatkozasok gyepsze116z-tetes, gyephasogatas; csak szakvelemeny alapjan: 5 evente
altalajlazitas;
- faj diverzitast,
gyepfaj
osszetetel t j av Ito b e av a tkozAs o k
csak
szakvelemeny alapjan vegezhet6: 7-8 evenkent fajdiverzitast helyrealIita
lazabokr6 ftifaj csoport rekonstrukcio.
• A csak szakvelemeny alapjan elvegezheto munkak eseteben a beavatkozas elOtt
frasban meg kell kerni a celprograrn ellenOrzeset vegz6 szervezet engedelydt,
csatolva a szakvelern6ny rnasolatat.
• Tiltott rnunkak:
- az allatfajra jellemzo legeltetesi idenyen kiviili (pl. tell) legeltetes;
- barmilyen celti tertilet felegetes;
- vedett fajok pusztukisat okozo beavatkozasok vegzese
• Legeltetlieto allatfajok7 szarvasmarha, dam, giro, juh, kecske, 6shonos sertes,
16, szamar. A legelo terheleset a gyep termesenek allateltart6-kepesseze
alapjan keIl meghatarozni, arni 0,2-0,6 szamosalIatot jelenthet hektaronkent.
• A Qyephasznalatot ada2o16 legeltetessel kell megoldani. A legeltetesi napok
szAmat (1-10 nap) a rendelkezesre A116 terrnes alapjan kell meghatarozni. Egy
tertilet 10 napnal nagyobb adagban nem legeltetheto.
• Az adagolo legelteteshez a teraletet tablakra, szakaszokra kell bontani. A
szakasz hatara lehet karam, folyamatosan attelepitheto elektromos kerites
(„villanypasztor"), vagy az atjarhatosagot lezarni Crepes terrneszetes
kepz6dmeny (pl. patak, vizmosas, tat erd6, erdosiv, el6 soveny, stb.)
- az egyes noved6kek hasznositAsi id* kezOtt biztosftani kell a gyep
tijrahasznosithat6sagahoz, a sarjaclashoz szaseges novekedesi, pihenesi
idot,
,
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- tereiget6, pasztoroli5 legeltetesneI is be kell tartani az allateltart6kepessegre alapozott szakaszok nagysagat, a gyep lege1tethetosegi es
sarjadisi ideje't,
- a szakszerutlen, a sarjadasi es legeltetesi idot figyelmen kivill hagy6, tin.
„szabad legeltetes" degraddeith okoza hatasa
miatt,
rneg
hagyonaanyipoIas cimen sem rnegengedhet6,
- elvegzend6 a gepteriUlethez tartozo tAblaszegelyek, arkok rendezett
alIapotban tartasa. A betelepula cserjek bokrok elszaporodasanak
megakadalyozasa, irtasa, a nem termeszetes eredet -ij es az urbanizacios
eredetii huIladek eltavolitasa, leraidsanak megakadalyozasa koteiezo,
- a fasszarti novenyzet irtasat vegetacies icion kiveal, oktOber-februar korti
id6szakban kell elvegezni, a nOvenyi maradvanyok a helyszincn
elegetheti5k, ez azonban nem jarhat a gyepteriilet felegeteseveI,
- az irtast kezi munkaerOvel lehet elvegezni,
- a szena es egyeb novenyi maradvanyok elszallitAsdt a gyepfelszin
karositasanak tnel lozesevel kell megval6sftani,
- a retek illetve a legelok elso novedekenek kaszalasanal vadriasztO lancot
es termeszetkime16 kaszalasi mOdszert kell alkalmazni.
Agronjiniai hatdsok:
• kezimunka sziiksegIet,
• szaIlftasi kohseg.

Penzagyi szatniulsok
Fives eighelyek (szdraz gyepek) idraletesitese - szeintaterakteken
gyeptelepftes es hasznositiis

torienU

Az intezkedes

•

•
•
•

szantOroldi milvelesre korlatozottan aIkalrnas (iejtoviszonyok, fizikai
talajfeleseg) szanto mitvelesi agban lev6 tertiletek muvelesi ag v:dtasa,
valamint felhagyott sz616 es gyijmolcs teruletek gyepesitese,
eroziovedelern,
a zoldfolyoso rendszer elemeinek rnegteremtese,
vegyszerterheles, vegyszersodriclgs csokkentese.

Jogosultseigi feltetelek:

•
•
•

Iegkisebb tdrnogathato terEilet 1 ha,
17 AK ertek alatti szAnto, &Nagy
a 10% vagy azt rneghalado lejto delesszogii szanto mtiivelesi 411 teruletek
eseteben igenyelhet6 tamogatas.

Betartando eicTirasok:

•

a telepiteshez szukseges tapanyag kijuttatasat kiveve, a telepftett gyep
miltragyazisa, vegyszeres novenyvedelme nem lehetseges,

46

GyepgazdilkodAs 2004, Debrecen

•
•
•
•
•
•
•
•

a telepitest Oshonos, szArazsagtaro fajokkallfaitakkai kell vegezni, legalabb 6
faj aikaImazisAval,
egyetlen fayfajta arainya sera haladhatja meg a 30%-ot,
a teIepftes vetOrnagnormaja a helyi talaj es klimatikus viszonyokhoz igazodaart
60-100 kg/ha karill kell hogy legyen,
a gyep megarzesehez a kesObbiekben korlatozon mertekii szerves tragNa
kijuttathato,
gyomok es beteleptilo cserje es fafajok irasa mechanikai kon vegezheto,
elso evben 2-3-szori kasaas enedayezett, a sarjut haladektalanuI el kell
tavolitani,
a 2. evtoi a beallt gyepet legeItet6ssel vagy kaszalassal lehet hasznositani, a
termahelyi adattsagoklgyeptipus tiayelembevetelevel,
a gycpet 10 e' ven keresztiii Fenn kell tartani, felidrese tilos.

Agronomiai hattisok:
• SzantofiAdi hasznositasbal szarmazd bevetel nines.
Tart55an vizaticisos gyepterfiletek, zsombekosok

Az intezkedes eel .*
• a vizi eletkbzbssegek fennmaradisanak biztositasa,
• taplalkoz6 - es kOltateraletek biztositasa a royal - , keteltil es madarfajoic
•

a kornyezetterhel6s csOkkente'sc.

Jogosultsdgi felfetelek:
• Iegkisebb tamogathato terillet 0,5 ha,
• gyep vagy moesar maveLesi agu teralet eseten foly6sithatO a tarnogatas,
• az igenylOnek csatolni kell az illetekes termeszetvedeImi hatOsag (nemzeti park
igazgatosAga) szakvelemenyet a gyep allapotarol.
Betartand6 el5frasoic:
• a terrneszetes kon kialakult, terrnahelyre jellemzo fajosszetetehli es terms
gyepnavenytirsuhis Allomiinyat annak karositasa
kelI hasznositani,
• tilos ezen tertiletek barmilyen vfzelvezetese, vizrendezese,
• tapanyagutkpatlds nern engedelyezett
• novenyveclaszer es rniitragya hasznalata tilos,
• talajszerkezetet es fajdiverzita'st, gyepiaj osszet6telt mOdosit6 beavatkozlisok
csak szakvelerneny alapjan vegezhetak: gyepszeIlortetes, eyephasogatas,
leafeljebb 5 evente altalajlazitas, avas fii eltavolitas, tavasszal felfagyas eileni
hengerez6s, Iciszapolas ellen fogasolas, 7-8 evenkent fajdiverzitast heiyredlift6
lazabokra fufaj csoport rekonstrukcio,
• a csak szakv6lerneny alapjan elvezezfieto munkak eseteben a beavatkozas elan
irdsban tuffs_ keIl kerni a celprograrn ellenarzeset vezza szervezet es az
ilictekes terrndszctvedelmi hatosag engedely6t, csatolva a szakv6lei -n6nv
rnasolatkit,
47
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•

•
•

tiliott munkak:
o bdrmilyen ceiti terkilet felegetes;
o vaidett fajok pusztuIAsAt okoz6 beavatkozasok v6gzese
kaszatast csak a viz evonu4asit ktivetben, keil6 szaraz taiajviszonyok mellet
iehet vegezni, legkorabbi idopontja _Ails 15,
az esetleges kaszalast, szdrztizast mine' magasabb tarlOval (legalabb 15 cm)
kell vegezni, a kasajsnal, szarzkizasnil vadriaszt6 !ncot es termeszetkimelo
kaszalgsi In6dszert kell alkaImazni.

Agrondeliai hatcisok:
• csak evi cgyszeri szenanyer6s,
• nehezitett talaiviszonyck.
Flagyomanyos mezogazdasagi tnodszerek es taj niegOrzese
Mayas gazdalkodas
Az intezkedes

•
•

a kultartOrteneti, to kepi es termeszetvedelmi szempontb61 is kierneikedo
jeientosegii ethhelyek rnegarzese,
alternativ jovede1emszerzesi lehetoseg hiztositasa a videki lakossag szarnara.

Jog OSElftsilgi felf0elek:
• lakas es gazdalkodast szolgal6 tanya (eptilet) koriii elhelyezkedo szant6, gyep,
szolo, gyfirnolcsos, rntivelesi agii tertileteken kulterjes, vegyes gazdalkoctis
folytat
• tarnogathat6 terUlet 0,3- 10,0 ha,
• a gazdalkod6 az ev tulnyom6 roszet (vegetAci6s idOszak) toltse a tanyan,
(bejeIentett tartOzkodasi hely).
Betartando efelircisok:
• gyepgazdalkoclas eseten killterjes, szabad tartasos allattartis folytatasa 0,2-0,6
szaiha kbzi5tti aiiatsthilseggel, panyi4zas lebetseges, libatartas nem
engedelyczett,
• a gyep egetese, matragyazasa tilos,
• rnozaikos, sokszina, a terrnahely adottsigaihoz igazodo kisparcellas milivelest
ken folytatnia a gazdalkoci6nak, szant6 eseten egy parcella (egyfele
haszonnovennyei bevetett terillet) nern lehet nagyobb, mint 0,8 ha, sz616 es
gyiimolcstis eseten az egybefliggo iiitetveny terillete nern lehet nagyobb 0,5 han61,
• szerves tragyara, zoldtrAgyAra es asvanyi tragyaa -a alapozott tapanyagazdalkoast ken megvalOsitani,
• az evente kijuttathato N-hat6anyag mennyisege nem haladhatja meg 170 kg/ha
erteket,
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•
•

a termohely megvaltortatasa nem engedelyezett (drenezes, meliorativ
meszezes, belvizrendezes, digi57,1s, sty.),
a tanya jel]egzetes arculatinak, megielen6senek (termelesi helyszin) a tajat
rneghataroz6, jellegzetes helyi strukturak, tajelemek megarzese, apolisa
kiiteleza.

SierzkS .. Dr, S7ACS st r n eTirtfami, do .ens
Karoly RObert Foiskola, 3200 Gyongyos, Tvlatrai at 36.
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