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A gyepgazdAlkodSs riehany 1ikon6rniai kerd'ese
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VEllstigban1ev5 mez6gazdasigunk alapveti5 problem* a jovedelemhiany. Ennek
kornplex intezkedes-sorozatot ki.v6n. A jOvedelemhiany
megsziintetese
me-24g2zdzsisi
termelki struktiira italakft6sdnak. Ebbe a folyarnatba illeszthet5 a gyepgazdalodis
gyiikeres atformalaanak kerdese is. Ktilonos kiemelest erdemel a legel,tet6ses
Allattenyesztes rangjimak a visszaadasa a magyar mez6gazdas6gban.
felszSenoldsThan incet6Msem
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Ismeretes, hogy a mez5gazdasigban az Epkol6giai egyens6ly fenntart6s6ban
jelent6s szerepe van a fbldhasznilat modjanak, a helyes vetesszerkezet es az ehhez
igazod6 allattenyesztesi 6gazat rneretenek es osszetgtel6nek. Ilyen szempontb61
igen fontosnak kell tekinteni, bogy egy-egy regi6ban, illet6leg a gazdasigban a
sz6nto-, gyepterilletek af6nya, teriileti elhelyezkedese osszhangban van-e a
termeszeti adottsftokkal. Az Osszhang hi1nya a terrn5talaj jelent6s karosodas4t
eredm6nyezheti. Saj6tos ellentmondas, hogy amig a foldhasznaat m6djat
termeszetki es biologiai tenyez5k korl6tozzak, addig tgrgyban a gazdilkod6
ember cselekvese kbzgazdas6gi rnotiva.ci6kon alapszik. Az elmtilt 6vtizedek
tapasztalatai arra hfvjak fel a figyelmet, hogy a kozgazdastigi szabalynz6k nem egy
esetben a termkzetfoldrajzi korl6tok 6trepesere, az bkol6giai egyensCily
megbontatha asztbnortek. Elegendep ha arra utalok, hogy a lineAris osztonzesek
kovetkezreben a sz6nt6fOldi mavelesre tabe-k-ovesbe dombvideki, melyfekvestl
ltipi tertileteken a gyepek feItareseben es a gabona-, illetve ipari apvenyek
termesztesenek nOvel6seben voltak erdekeltek a gazdas4ok. Ennek eredmenye
kazisrnert: er6zi6, a talajok e1savanyodasa, a gazdasagilag optimalisn61 nagyobb
anyag- es eszkijar6forditas, mindennek ktivetkeztEben veszteseges tertheles.
Az MTA Agr6rgazdas5gi Bizottsiga. evtizedek 6ta hangslayorta, hogy az
Eillattenyesztes kialakult m€rete es strukttirlija ktivetkezteben a meglev5 1,2 mink/ .
bektirgyploncasterm6kpgilazntes k
javitisiira irinyuI6 er6feszft6sek eredmenyessege rendkivill csekely. Otven evvel
ezel6tt a ker6dzok takarmdnyszilksegletenek mintegy 35%-at fedeztiik a
szint6feddern rnegtermelt takarindnyntivenyekkel. a 80-as evek vegere ez
meghaladta a 75%-ot, Ezzel egyid5ben nalunk az eur6pai tendencilval ellentetcs
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volt a fejIodes, amennyiben az, dlIati e.redet6 termekek el6iinitiisdban olyan
egyediadI145an nagy, 70%-ot tneghalad6 abrakfogyasztoi (series, baromfi)
reszartiny alakult ki, amely megitelesern szerint ton termelesi strukt6rit.tukroz.
Val6jahan egy olyan helyzet alakult ki, amelyben a k6r6dze; kiliatok eivesztettek
anon tulajdonsdguk jelentriseget, bogy tomegtakarmdnybol, sot szantoterilletet rem
igenyi6 takarradnybol kepesek entheri fogyasztisra alkalmas, biologiailag ertekes
6Ielmiszereket e16611itani. Erre a tenyre kilionosen fOntos az atalakulSs
idi5szakaban felhivni a figyeimet, hiszen a szObanforgotendencia irjraterme16dese,
treat; javciberri fo1ytatdsa j?eat,leseir szaftene kil2p2aci
kepessegOnket, kedvez6tlenill befoIydsolna a hazai tej-, 6s vdg6fillat termeles
gazdasAgmsdg6t, rontja egyik jelent6s termeszeti er6forrdsunk, a gyepek
potenoialis term6k6pessegenek kihaszna.iisdt.
A gyepeken megtermelhet6 takarmiinyok versenyeitetve a k6r6dz6k szdnizira
felhaszmilhato rods, f6leg Nzfintoftildi eredeta takarmdnyokkal, jelent6sen
novelbetik a tej-, es viig6511at jovedelemtermeleset. Az icie Vonatkoz6
szarnitasok egy6rtelmien igazolklk ezt a megallapitist. A szdmitLisok bizonyitjAk,
bogy a gyepek kisebb hozama ellenere is a gyepek kbits6ge a legkedvez6bb. A
takarrndnyforrdsok kortil legolcson a legel6f6, meg a legnagyobb rdforditisok
mellett torten6 e6alitis eseteben is versenykepes a szdat6fOldi takannzinyokkal.
Vegia szeretnem a figyelmet folhivni ara is, Bogy vig6marba exportnnk ziSmit a
gyenge hilsmin6seget szolgalta16 tejir6.nyban keresztezett telienek
szapornlata adja. Ebbc11 a mini5s6gb451 a pine tihelftett 6s az arakat a Kozbs Piac
koltsegvet6seb61 er6sen tamogatott export hattirozza meg. A jobb min6s6get ny(ijti
kett5sbasznosftasti fajta ar6nya flrilunk szarnottev6en visszaesett, tlgyanakkor az
egyhaszn6 htismarhatart6s hazai jovedelempozicioja kedvez6tlen,
rontja az
egyebkent is eiegtelen export drualapunkat. Vizsgdlatok igazoljik ttzt is, [Logy a
tipliI6anyag egyse'ge're vetftett
kbltsegek tekintteben igen kedvez6 a
gyep poziei6ja, amely meg 27, 6thitttCnyent6 szatzniai kOrOkben leginkdbb preferilt
versenytfirsa. Ielent5s6g6t kiliOnOsen aitfinizza az a
sil6kukorica
eddig kelio'en ki neM ha5Zna1t potencidlis
t6ny, horly egyfele16 cfy
erdforrdsnalc, a ilyertfiCte-11. 1 riten , ive1. b termelT.Cshe„ (1111tfts:inalc. lehettisega
Inn-gainPlYz-Za. masfeI61 ezdital sz:int6fo1eli terilleteket tudunk
felszabaditani egyeb, pirtch ,5pasebb terni6kek ternielesere.

