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Gyepgazdalkod6si kiLitAsok erodalt, kit& teriileten
Ji5z.sef Kasza Ovum
GATE "Fieischmann Rudolf Mez6gazilasdgi Kutatointezet, Kompolt

Amikor szntofoltdi tlFwanyeink termesadaga a konibbi evek 3-4-szerese leil, itiszerevel .
Wig viatczott a gyepes teruletek ttnnese. Legkevesbe a hazai tuclomlnyos kutat6.s es
oktat.Is marasztaIhat6 e1 eztIrt, tohlk kozatt olyan kiv1.116 lelkes szosz616i,
oktatoi voltaic mint BASK AI BERTALAN, VINCZEFFY IMEE. BARCSAK ZOLTAN
nemesitol ORUBER FERENC, JANOVSZKY JAMS. Hogy megis mostohin
maradt a, gyepgazdAlkodiis kev6s kiveteit61 eitekintve - keresniink loll az okait, csak rgy
juthatunk el a item vitathat6 foptossa. gii tnegold'isokhoz.
A2 okalogiai adoriseigokr61
Domb- es begyvid6ki gyepteriileteink domborzati, talajtani adottsa"gai egyertelmilen
kedvezeitIenek. Keyes kiv6telt61 eltekintve azok a terinetek maradtak gyepnlavelesi Sgban,
amelyek nem voltaic alkalma.sak srant6foldi milvel6sre, vagy onnan kikeraltek miutan
legusztultak, leromlott termekenyseguk. feltetlen gyepterillet fogalom is ezt igazolja,
miszerint teriilet nem alkalmas toradi hasznositasra "csak gyepnek". Az
elvekonyodott, esetenkent csaknem alapk6zetig erod&lt talaj termeszetes tennekenyseget
amlyjra ehresztettc., bogy kedvezij. d f as ki32-0/nOyali kozEtt is nlig a_ciatt legeltethet5
termi,Sst_
Erodilt legelfin folytatott szabadfbldi ki's6rIetiink kontroll parce116j6n Stragos idi5jha.sti
6vekberi kevesubb mint 2.000 kg/ha (kaszfilt) zolthermest mortiink. Az ilyen mktekben
leromlott gyepben hiCznyoznak az 6rtelLes arajok, a legel5 ;Ina a m6rt termesekb61 joval
kevesebbet haszitosft.
A Iejtt5s terilletti gyepekei; gyaluAbban stijtja az aszily mint a sikon ta16113atokat. Az
eszaki lC r cpliegys gt gyepes teriiitek foIcirajzi fekvesiikhaz kepest keve.s esapadekot
kapnak. A tOm6diilt iaiaj6 15sgyepek, telepitett gyepek vizbefogad6 k6pess6ge airedgke
mint a sz,lintoLL tetiiietei;.6, re C:Sapad& jelcuras 1•6sze elfolyik k0161 -164en a kiiitkalt,
leromiort Lillapotti tcriiletckr61, Nagyon kev 'es a tell tiirozott vizkeszlet. A gyer novenyzet

nem tartia vissza a vi2.-et, a fagyou, 1.13in6att ferszln nem tudja betrbpsfrti, ñidnyzik
vegetaciGs iti6ben a tclien eifoly6 esapadek. Hatvfinyozoitan jeilernz6 ez a 30%-nal
rneredekebb lejt6k8n, altol 1-jalakul a rnarhazongora, jelentOs erOziOs tuiajpusztltist is
okozva.
Nagy

kaiiinbs6g van a deli-Belies es az eszaki-eszakias kitettsegt1

vczgazdAlkodiis;lban,

k6vetkezesk6ppen

termeseben.

Kiserleteinkben

Eerilletek
15-30%
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tennesesi5kkenest me'rtUnk a defies kitettsega 6sgyepeken. Optimallis tapanyagellatas
mersekelte, de ne ► szAntette meg a killOnbsegeket. A meredek delies kitettsegii lejt6kon az
er6sebb besugdrzas miatt nagyobb a niivenyzet - a talaj felmelegedese, nagyobb a
transpir:ici6, evaporaci6. liasznosilatlanul parolog el a esapadik jelent6s resze.
elsszegez6dnek a kedvezalen okol6giai adottsagok a lejt6s terilleff gyepeken,
term6szetes terinekenysegiik, exert fokozatosan esokken, kipusztulnak az &tikes
gyepalkot6 ntivinyek, helyiiket karos gyomfajok foglaljak el elbozotosodik, elvadul,
haszontalan texiilette vsilik csak neveben marad lege16.
,

A gazalkodas kBriiimenyei
Az orszag gyepteriiletenek 19%-a tabilhat6 a bdroin 6.szaki megy6ben. Az orszigos
itlagt61 a t6rsegben lenyegesen nagyobb - 28%-ot fogl - a gyepes tertilet. (Lisd
tAbiazat). 1986-hoz viszonyitva a tersegben 15 ezer hektarral csiikkent, igaz lenyegesen
kisebb mertekben, mint a mez6gazdasdgi tedilet.
Drasztikus a szarvasrnarha 51%-os, a jub 64%-os alomanycsokkenese. Ez Onmagiban
je]zi a gyepterilletek hasznositisit, porstosa.bban azt a folyamatot, hogy kevesebb gyepre

van sziiks6g, nagyobb teriiletet magira hagynak. Elbozatosodik, elfajul az elhagyott lejt6s
teriileta lege16. Kes6bb nagy kOlts6ggel lehet tljra ha.sznosithat6vd tenni, rekultivalni tigy
legeltetsre. mint erd6telepitisre. Gondolom, csak kivainni lehet manapsdg, hogy ezek a
terilletek evente legalabb egy tisztft6 kaszahist kapjanak.
Ha mar kevesebb az adlatiliomany, kevesebb a hasznositott gyep, tartsok azt rendben.
Sokszorosan bizonyitott, hogy megterill a szakszerCi gyepapoidsra forditott koltsig. Hogy
tobbszoriazai lehet a termer mennyisegit, javitani min5seget svimos kutat6 szabatos
kiserlete, Lizerni tapasztalata bizonYitotta.Iven megidr(il az evenkent egyszeri gyomiirt6
kas it is kbits6ge, a.z eat& kiize ikel6d6 hegyvideli legel6kiin nOldiliizheteacn
cserjefajok visszatelepedese..nek inegakaddlyozasa erdek6ben is.
Azt is bizonyitottak szabatos kisaletek, hogy legjobban hianyzik gyepjeinken a nitrogen
tryanyag, ha el is marad a foszfor 6s a kediusn p6asa az Onmagaban is rnegbahat6an
naveli a termist, megteriil kaltsege meg a jelenlegi miltragya arak eseteben is.
A degraddlt gyepek scan mondhatunk le. A teleplilesekhez, majorseigokboz,
szarvasmarha- es juhtelepekbez kozeli tuiterheit lege1451 szakaszos rendbeteteIe az ismert
mOdszerekkel nelkfildzlietetlen.
Csak vklatosan 'diet iisszefoglalni rovid doigozatban a gyepgazthilkodis perspek -tIvait a
kedvez6tlen term6belyi adottsigti dumb- 4s hegyvideki tersegekben. A legnagyobb veszely
eppen a lemonchts, a hitehagyottseig. Meggy6z6d6-sem, hogy seem nakillozlieti a ters6g a
ker6dz6 alatfajok tenyesztes6t, tart6sit, a szant6foldek talajvedelrne is feltetelezi azt. A
legel6k - a leirt okologiai adottsdgok ellenere is - nelkillozhetelenek, nemcsak
takarmanyozasi, egyeb, szarnos kii5zismert kedvez6 hatiisaik miatt is. Tudominyosan
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rnegalapozott Janatasi, xiteini eredonSnylc bizor/yitottik, hogy tkilabsz6riStht16 a
hegyvidai gyepeIc [errn6se. Az is rnngy6zo-clisern, hogy nevi mondhat le az orsaig a
dumbhegyvId€1.6 tarshgek mezi5gazdaszigi termel<eira. Ez nenicsak gazdasagi grdek,
alapvet6 dirsacialtni kEttelezett_seg ez az ott 616 ne.peoeg eniberhcz
61ctOrialaysinyeirick megiertenit4se ErdekCiben.
A term5terill4....tek- s a k6r6c1z6` ciliatalonighy vilitothsa
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* A gy,-,Tcs
reszaranya rnezaTIlazdziskjitertiletb51 1993-ban
esokize nes niEtt6ke.

