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A- gyepkataszterezes, a gyephasznalat ks a gyepkutatis alapja
Balfas Ferenc
ny.intewt igazgat6

Az atalakulaban 16v6 megigazdasfigunknak sok nche.zsgggel kell megbirkOzai. Jelenleg
minder esepptoly6s allapotban van, amikor neh6z icijelolniaz utat a gyepgazdiilkodaban
is. A terrnela szerkezetet a piaci viszonyok hatirozzik meg, de ez nem jelentheti azt, hogy

a. helyi adottsdgokat nem haszniljuk Id maximtilisan. Egy bizonyosnak latszik, bogy az
utols6 evtizedekben kialakult terrnelesi struktfira nern maradhat term Az 611attenyesztesben
nagyon nehezen konig6lhat6 valtozzliok tiirt6ntek egy he1yteleniil kialakult szemlelet
kovetkezteben. Nem vettek figyelembe a legel6ben rejI61 lehet6segeket az iitmeneti
idejszakban. A szarvasmarha Ithomany en5szakos leesOkkentese az elnkifiltsegek alapjLn
tOrtent, arni igaz lehet az iparra es a szertir51 takarm6nyozott 6Ilornanyok esetehen, de nem
igaz a legelteteses 611ornAnyra_ Vagyis a fiird6vizzel a gyerek is uteira
A mez6gazdaski tenneles atszervezesenek legf6bb kovetelmenye, hogy a termelest a
leg bb .z..diatt954.ak suititzni. Erst Dvorak max 1943-bun te:isEtleIet. 1 ens&

vilaghaboruig Truk kialakult a gyepek vonatkozzigiban a jelenleg is meglevei terii/eti
Az6UL a feltar6s es a nem feltiires valtakoz6 eredmennyel viaskodik egyma'ssal.
Most azon van a vita, bogy az eddig mez6gazdasigi maveles alatt 6116 tartiletek egy reszet
is fel kell adni. Ebbe beIetartoznak a gyepek is. Kerda, hogy mit es mennyit adjunk fel?
Ennek eldantosehez k6t kerdest kell tisztizni. 1. tvlennyi hisra 6s tejtermacre van szaksege
az elehniszer kereskedelemnek, azaz a belkereskedelemnek es kiilkereskedeiemnek? 2.. A
sziikseges terra .k ellillitisghoz mennyi es m ily en deso takarrniny sziikseges/
Szernponninkb6I a legfontosabb kerdes, hogy ebbol rnennyi legyen a gyep r6szesedese.
Feltetlenfil kevesebb, mint arnennyi a statisztikiikban szerepel. Ha csokkenteni kell a
szant6kkal eg yatt a gyepteruleteket is, akkor ismerni kellene a nagyon heterog6n ertekti
gyepek 611ateltart6 kepesseget, a kiilonboz6 gyeptipu9ok min6seget.
Eletem sor4n ket nagy mezhazdas6gi v6lsigid5szakot eltem at es akkor mindig
r:r'eleiterbe keriilt a gyepgazdakodfis. A nagy igeretek 6s fellingohisok utan sajnos mindig
j',ott a kidbrindulas. Ennek okat abban latom, hogy soha sem sikerillt a gyepekben rej16
lehet6segeket tiszt6zni. Az it6letet mindig az orszkos alacsony terrnesatlagok alapjAn
mondtik ki. A statisztik4ban megadott adatok egyszertien nem igazak, tehfit nem tudjuk az
ertekelest sem elvegezni. Meggy6zeid6sern, bogy a gyepgazdalkodasban most kovetkezik a
barrnadik fellendilies, de ahhoz, bogy az atlag adatokat le tudjuk bontani re i1is grtekekre,
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le kell, bonyolftani az egesz mez5gazdasag itszervezeset es Id kell jelolni azokat a
gyepterifieteket, arnelyeken korszera allattenyeszte.st lehet folytatni.
Ezeket a munkikat a gyepek felmeres6vel kell kezdeni. A gyepek kataszterezesere
mindket fellendtilesi id6szakban tortentek probalkozasok, de azDk munkarnodszerei s
6ppen ezert eredmenyei sem voltak kielegit6ek. Magam mar totbb a1k,aTornmal tettem
javaslatot a kataszterezesi munka reszleges vagy teljes beinditisara. Sajnos ezek soha sem
jttottak tovibb a javaslattetelnel. A lef6bb okot abban latom, hogy ilyen 6riasi, nagyon
heterogen 6rtekti teruletnek nines biztositva sem a kutatasi bazisa, sem az erdekkepviselete.
Adottsagai alapjan az orszag ket, rneroben elter5 terilleten Dunarthil es Aifold merciben mas feladatokat kell megoldani. Ezt szemelyhez kotott kutatgaCisokkal nem lehet
megoldani. A foiyamatos munkat csak stabil szervezettei lehet vegezni. Az agazati
kutatasokat, azzal bogy integraltak az oktatisba, gyakorlatilag szetvertek. A gyepbea rej16
ertekek tisztazasara pedig csak az 6gazati kutatasok meginditisaval van reilis lehetriseg. A
ket igen eIter6 adotts6g6 teriMet problernait egy kutatobazisba.n nem lehet tisztazni; mas
feltetelek vannak az AifkiIdon es m'asok a Dun6ntlion. Elsa- le*p6sben mindket ter-Meter' a
gyepkataszterezest kell megszervezni. A feladatokat a kiivetkez6kben lehet megadni.
I. Fel kell merni az orszag egyes tajain e16-fordulo gyeptipusok kiterjedeset, obnologiai
es gdasigi erteket. Bar az egyes gyep asszociaciikon bd. -ill is gazdasagi ertek
tekinteteben igen nagy elteresek lehetnek a kiilemb8z6 erejtIkulttirhatasok kOvetkezteben,
az alap me. gis a gyeptipts. A term6helyen uralkod6 kiilso kOrnyezeti tenyezi5k az
asszociaci6ban jutnak kifejezeve. Ezeken belt-a a pillanatnyilag elter5 ga.zdasigi exteket az
alkalmazandi kuittirhatasokkal egy nevez6re lehet hozni.
2. El kell deinteni a nagyobb aranyti kataszterezesi munkak el6tt az alkalmazando
rflodszereket. VeIem6nyem szerint a gyepkataszterezes alapja a gyeptipusok tisztizisa.
Ezzel szemben gyakran felvet5dik az a vad, hogy a reszletes felvetelek keszitesehez alapos
novenyisrneretre van szOkseg. Meg senkinek sem jutott eszebe, hogy a talajvizsgilatokat
azert kifog6solja, niert a talaj egyes tulajdonsagainak megismeresehez hosszadalmas
laborataiumi vizsgMatokra es alapos kerniai ismeretekre van sziikseg.
3. A gyepkataszterezesi munkiban a kataszteri adatok pantos Osszegyiljtese els5dleges.
Ezutan Id kell ertekelni a mai hasznalatot es kijelEdni a gyep joveni sorsat. A gyep
minoseg6t az asszociaciik Idterjedesevel lehet ertikelni. A rnin6sftesre elkalmas felvetelt
csak a vezerrtivek teljes viragzis5ban lehet elvegezni, kaszahisra Brett illapotban.
Legeltetett gyepek eseteben rninthtereket kell kijelalni. Az agyonlegelt, leka.sz.alt vagy
masodik noveciekba keszitett felvetelek alapjan teves kbvetkeztetesre juthatunk.
4. A terepen keszitett felvetelek alapjan a szant6fOldek aranykorona ertekeihez hasonlo
potenciaiis ertekkei jeloIjiik meg a j61 kiiriilhatarolt gyeptfpust. Ezek az ertekek adhatnak
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iitrnutarfist arra, bogy az Atuer -vezesek soran milyen szerepet szanhatunk a rendelkezesre
6116 gyepeknek, marad a gyvgazdakkodasban vagy le kell mondani
A XXI. szizadban a gyepr61 is maskent kell gondolkodni. A miltragyrais mar nern lehet
a Iegfontosabb kutatisi terra. Ezt a XX.sz.izad thegoldotta. A hatismeQhanizrnusokat
j61 ismerjiik, adott viszonyok kOztitt alkalmazni kell. Hasznalatit a kblts6gek hatArozzak
meg. Mint terrnesfokozi5 t6nyez ,5 az Cintoze's csak keve..s helyen jnet szimitn. tha, mert a viz
egyre drigibb lesz. A XXI. szizad legfontosabb feladata tisztrizni azokat a kornyezeti
t6nyezeket pl. a inikroklirna hat isok, a gyokerz6na karbantartisa, a talaj elelettelenedesi
folyamatainak rnegakaalyoz6sa, stb. Ezt pedig csak akkor tudjuk rriegtenni, ha isrnerjiik a
rnavelesre alkalnias gyepek terTne'szetet, poteneitais 6rt6kszarnat Melier4ci6t csak ott
szabad v6gezni, ahol a szukeesszi6s folyamat nyornian kovethet6, s elcire tudjuk az
eredmenyt.

