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- 13 A CYST SZEREFE A VALTOZO MEZoGAZDASkBAN
L6ng

A mai konfererIcia ic,ertiben az 411Atteny4szt6s,

a net-

Cs 1egelagazd6lkodas szakmberei erdek,es e15adAsokat tartanak
konkret tudomAnyos Cs gyakorlati probldmakred. Azt biszem, en
nem tudok versenyezni velak azil a t6ren, 6k jObbah i5merik a
gyepgazdalkodds problemAit, mint en. Az .en feladatom inkdbb
az lehetn, hogyan kozelitsem meg mAs szemszogbol es rags felfogdssal ezt a k6rdest, mint 6k 6s igy taidn valami tij 5sztonz4st lehetne adni a tovdbbi gazdA/kodaghcz.

Ezt fogozn plost

megkiserelni.
N4zziak elc5sz6r azt, hogy milyen tendenciak vannak a 21.
szdzad fe/d vezet6 r5ton a mezOgazdatag teruleten.
Az egesz vilAg nagy k4nyszerltd ereje a nepesseg 8z4manak nagyaranyll novekede2e. Az otminiardos hart mar ttiIleptUk es a2 e2yedfcrchil6ra prognosztizA1t 6,2 milliArd f6s nepe-

s6get mar biztosra lehet venni, 2020-ra pedig elerheti a B
milliard f6t a vi/Ag lakossaga_ Ennelt 75'1 - a a fejI565 orszdgokban fog elni. Az 61e1miszeKek irAnti igeny egyre fokozadik,

reszben a lelekszAm nOvekedese, reszben az egy fore auto
faj2agos fogyasztA5 emeIkedgse miatt.
MindezekkelpArhuzamosan megjeIentek

a

mezagazdaseq k5r-

nyeeti ptoblemai is. Az intenziv mavele's kovetkezteben foko-
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zadott a talajok degregacioja, nOvekedett az altalajviz nitrat
tartalma, csokkent az Okoszisztemak l olds i.ai v6ltozekoflysaga.
A tarsal lore sz4les kor4ben regjelent a kornyezeti problemdk
ira- na 6r2ekenysgg es egyre jobban aJakul az a tudtgssag,
hogy aktiv cselekvesre van sziAseg a YiRlyi es globalis Rlornye-

zeti bajok megelozdse
A nyolcvanas evek elej6n alakult id

nz 4j gondolkoa6.si

mod, amely a yazdasagi n5vekedest 4s fejl6d6st lAgy probAlta

ertelmezni, hogy hosszii tavon lehessen biztositani az eroforrasok racionalis hasznositasat. Legyen lehetoseg egytittal
a terreszet M.51- nyezeti ertekeinek megOrzesere 4s miiidezek tegy6k 1ehet6ve a ndvekv6 szamll ndpesseg alapvet6 4IetszilksOg1eteinek kiel6g1t6set is. Ezt az uj fe3.5desi modellt nevezt ,A
el fenntarthato fejlodesnek, amit

Piz

angol nyelvu szakirodalom

"sustainable development" kifejezesel illet.
ElOsztir Lester R_ Brown irasaiban talalkozhattunk ezzel
a togalommal_ O az, aki a "State of the World" eves kiadvanyt
szerkeszti r relynek legutobbi kabea.i magyarul is megjelentek.

Ez az elmelet abbari killonb6zik

a 11.tvenes eves

elejek publi-

kalt Romai Flub jelentes a "Novekedes hatarai" cima koncepci6
MN) mondanival61at61, hogy nem tOreedett a gal...dasagi novekedes korlatozasara. A nyolcvanas 6vekben ez mar remenyteIen
vhllalkozas Lett voinn,

hiszen

R

ETild

lakossAga dvente mint-

egy 100 milli6 fovl gyarapodatt es ezt az embertOmeget
gazdasthgi novekedet r elkiil nem lehtett volna ellatni sp.m

ele/emmei, sem ipatl term6kekkel.
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Mint ismeretes, az ENSZ elsó kbrnyezetvedelmi konferen-

ciajAt 1972-ben Stockholmban tartottak, mig a masodik hason16
rendezv6nyre hilsz 6v millva, 1992-ben Brazi/i6ban, Rio de Janeiroban kertat so r-

A ket idopont ki5n6tt 6riasi vAltozasok rnentek

t%1,71A:t
volt az altalbnos felfogas, hogy a korn yezeti problemak
ban m5s7aki jel1eg6ek 65 megfele16 beavAtkozassal ezeket
lehet kezelni•

jc51

Tovabbel, a proble".m6k nclgyr4szt r6vid- es

kbzdptavlaak, illetve helyi, legfeljebb tecrionAlis jel/egilek.
A nyolcvanas evekben kiderlilt, hogy a kornyezeti gondok alapvetoen tarsadalmi vonzattlak, ezek oka es kOvetkezmenye is f6leg Yomplex tarsadaimi problemA.

A kedvezotlen

is 1,riA.Ip2tna'K 6.5 isen gynIk_x?,11 g ob l s jellegtlek. Vagyis, alapvet6 valtozds
megit6leseben-

alit el:5 a k 3 rnyezeti hatAsok

A ktirnyezetpolitika es a gazdasagpolitika ha-

marosan osszfonOdott.
A fenn tarthato fejlode's filoz6fiAja egyre jobban elterjedt. A kilencvenes 4vek elej6n mar Valamennyi jelentosebb

nemzetkOzi szervezet dokumentumaiban me gtalalhato ez a kifejezes. A RieibAn tartott Kbrnyezet 68 F e jlodds Konferencia
ajnlasai kozbtt szinten gyakran fordul eld. Eicsit divatta
is valt a ufepntarthat6sag" hangstilyozaa. Szinte mar nem
modern az, am.t nem "sustainable", vagyi nem fenntarthatd_
Termes'Zetesen hamarosan megjelen a "sustainable
agriculture dOvelopment", vagyis a fenntarthata mez6gazdasAgi fejl6d4s k“ejezes is. A magyar szakIrodalomban ezt a
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fag, lmat gyakran k5rnyezetkimelli mez6gazdasagnak nevezzdk.
Ez vent teljesen pontos, mert a fenntarthat6 mezogazdasag
tobb, mint kornyezetkim416, bar termeszetesen fontos eleme
a term4szeti karnyezet ettekeinek megorzese.
Engedjek meg, 'logy nehany gondolatot elmondjilk a
fenntarthato mez5gazdasagi rendszerri51, hiszen a net- es
legelogazdasag fontos resze lehet a fenntarthatosagrtak.
Ez a kifejez6s, bogy "fenntarthat6" els6sorban arra

utal, hogy hosszabb idan keresztil/ vegezhet6 adott terilleten

a termeles an6lkul, hogy drasztikus csOkkenes Anna el6.
Vagyis, a ktivetkez5 generaciak szamara lenyegileg hason16
felt6teleket kell meg5rizni, mint and a jelenlegi generacionak rende1kezes4re Ant. A rablogazdalkodds, a termeszeti
javclk k1fo5ztAs,

a rbvidtAv1.5 ArdekeAre va16 koncentra16s

tehAt tiles el/entetben all a fenntarthatos6g elvevel.
A fenntarthatOsag 6rdekeben a termeszeti eroforr6-

sokkal tigy kell gazdalkodni, hogy ezek hosszabb tavon is
rendelkezesre alljariak. Vagyis, a meglijithat6 eroforrasoknak killonleges szerepiik van. Ilymodon a sz4les 6rtelemben
vett mezeigazdasagi terme16s j# pelda lehet a fenntarthato

fej/6desre, mert a bioma4sza az egyik legfontosabb rnegqjithatei biologlai erOforras. Eh ea a fagalomhoo logrikilso:D
csoiddik a meg6jithato eroforras te1jesk6r5 hasznosftdsanak
elve, ainely szerint nemc2ak a produkcia egy re'sze't koll
felhaszndlni 4s a masik re'sz4t pedig mellektermeknek, esetleg hulladeknak min5siteni, hanem lehetoleg a te/jes produk-
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ciat bevonni a termelesi cikiusba. TeTmeszetesen ennek bio16-

giai korlAtai is vannak, hiszen a fotermek az4r -t fotermek,
inert ertdkesebb anyagokat tartalmaz

es a mellektermek azert

mellektermek, mart hidnyoznak belOie a fotermdkre jellemz6
vegyti/12 -tk.

A fenntarthat6 mezOgazdasag rendszere tArsadalmi,
milszaki, bio/ogiai es kornyezeti elemeket egyarant otvdz
magdban. Altalnban h6rom nagy csoportba sorolhatjuk azokat
a Unyezoket, amelyek meghatarozzak a fenntarthat6s4 elvenek ervenyestil4set:
- a gazdalkodl.shoz kapcsol6d6 t6nyezok, mint a
finanszirozas, tervezes, m6kbdtetes,
- a termeleshez kapcsol6d6 tenyezok i mint a nbvgny-,
takarrrAnytermes2t6s,
- a terndszeti erdforrAsokhoz kapcsol6d6 tdnyezok,

mint a talaj- es vizkeszletekkel val6 raciondlis gazdAlkodAs.
Egv mdsfajta metszetb(51 szemleive a fenntarthat6 mezogazdasggot elmondhato, hogy felt4tlentil jellemzo az a tinrekv6s,
hogy

- csokkentett anyag-

es energiabevitenel drje el

a kivant termelesi szintet;
- nagymertekben hasznositsa a meglev5 hiologiai

eroforrasokat, mint pl. a novdnyek

es

allatok genetikai

potenciAljAt, a term4szetes nitrogenkEitest, a talajok

tapanyagszolgaltato kepeseget, a termeszetes okosziszt6mak,
p1. retek

es legel5k biolagiai produkciajdt;

- 18 - 6rvenyesitse rindazokat az e16nyeket, amelyek az adott
táj eltart6k4esseg4ben ril ene k ;
- tOrekedjen a letrejoti

biomassza teljeskora felhaszna-

lasara.
A magyar mezogazdaAg el5tt most az a nagy t8rtenelmi
feladat ill, Logy mik4nt lehet osszekapcsolni ke't vAltortatast
igeny15 kovetelmenyt. Az egyik a fEdd magAntulajdonAra alapozott i

kimel6

termelAisi struktdra kialakitasn, a masik, a kornyezet gazdalkodas megteremtese, aMely a fenntaT- thato

fejlades fele vezeto utat jelenti. Ha ez a kgt iranyzat nem

tud osszekapcsoladni, akkor akAr fel 4vszazadra is elveszitjUk
a korabhi minosegi fejleSdes lehet6s6geit.
Az orszagos agrarpolitikai strategia figyelm4ben jelenleg elsOsorban az AA], hogy mennyire indokolt a jov6ben
export-orientAlt elelmiszertermelest folytatni. Az indokok
kozatt a gaz&isagi A.- Ilyszergseg a21

42

•e2s6 halyeD.

ra2da.9Agi

'

elmaradottsagunk a nyugat-eurOpai orsz6gokhoz viszonyitva
kozismert. Az eletszinvonal 6s a szocialis biztonsig pi•oblemAi ebbdl szarmaznak.Stllyosbitja a helyzetet az adossagteher 6s a tdrieszt6si k6telezettseg. Mdrtekadd kOzgazdaszak
ve/emenye szerint 20, esetleg 30 4v szorgalmas munk6jara van
szukseg ahhoz, hogy a hAtranyt ledolgozzuk. Mindebbdl az kovetkezik, bogy aligha kepzelheto el olyan gazdas6gfejlesztgsi strategia, amely ndikiii6zn4 az aardrtermekek eKpart14 b61szarmdievtlk4Azonbarisvlgo,hay
korAbbi mennyisegi szeml4let, a mine' tobb gabona es hiis,
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onmagaban veve nem hoz megoidast. VagYist mindinkabb e15t6rbe kerill a minaseg es a specifikum, a killonieges termek,
amib51 csak keves van a'piacon.
Minaezzel az irdnyzattal
elentkezik az

szemben ellentetes hatassa/

a rideq val6saq, hogy a csazdasacLi feilettLemseq

miatt aligha lesz az dilam olyan helyzetben a kovetkez6 egyket 6vtize6ben, hogy jelent8s kozponti tamogatast adjon az
agraragazatnak. Vagyis, a flemzetkozi versenykdpes56g fenntaregyre iejjebb szoritott ankoltsegre leoz szUkseg.

tasdhoz

Ezek sajno ellent6tes tendencidk, de megis ezek keretei 4s
korlatai kbz6tt fogunk vergOdni. Mindez kikenyszed_ti az
egyre keveebb kiilso anyag- es energ iabevitellel gazdAlkodo
wkoac.4.
dasnak ez lesz az egyik jelent6s tgnyez6je.

Az elmondottak alapjan eloreveti thet6, hogy az orszAg
termatertileteiert tovdbbi flagy versenges fog kibontakozni.
Statiszl- ikai ertelemben a termGtergtet magg.ban
erd6t, a nadast, a halastavat e's
amelybe a

-tipgialja a2

a mez5gazdasagi tertiletet,

z5nto, a kert, a gyumblcs6s, a sz4516 65 a gyep

tartozik. .Az 1991-es adatok szeririt
tz izezxya a c.SZWK,enni Eog,

term6terblet 88,4%.

Inert ,ajabb telepWlAse, lata"X,

egyeb 16teltmenyek eptinek. J erd5 jelenleg 18,3%; ez
viszont nbcr ekedfli fog. A Karma- fly egy ebk6flt ez eV Aprilisdan hatAroZatot hozott 150 ezer hekthr

taj erd6 telepitesere

2000-19. t% /11711 csak kitrlyezetliedelmi es nyersaflyagellatasi elOnytiket jelent, harem egyidttal Obblet CO 2 gaz lek8t4-
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set is a 1eveg6b61, ami az ezredforduld, utan elanyos poziciat
ad nemzetkOzi targyaldsokhoz, hiszen a global is felme1e ,3edes
megelozese mutt bizonydra eletbe 16pnek olyan egyezm4nyek,
amolyek a szendioxid gaz kibocsAtgsit korIatozni ki:vdnjAk.
llyenkor minden bizonyithatoan uj CO lc,k6tes hasznos tArgya1Azi ery lesz. Ha ez az erdotelepftesi tkci6 megvalosul,
az erddk areinya 19,9%-ra

nOvkszik.

Valdiszindsithet5, hogy a 3zant6 ardnya is csokken

A

Jtv6ben. 1991-ben 4 milli6 714 ezer hektar volt, amely 50,7%ot je2entett. A gyenge termOkepessega es margind/is, karosodoi- t talajokon bizonyara visszaszorul a nr5venytermesztes,
k;i.lonosen akkor, ha kozponti koltseqvet6si problemak miatt
redukAl6dik vagy esetleg teljesen elmarnd a rossz termeszeti adottsa0 M5rzetek tdmogatdsa a. helyi lakossag helyhentartasa 4rdekeben.
nagy kerdes az, hogy mi 1e5z a jov5ben a gyep sotsa. 1980-ban a statisztikai adatok 5zerint 1 millio 294 ezer
hektar gyep volt, 2991-ben 1 mi/13.6 173 ezer hektdr. A csokkenes 1980 es 1991 kozOtt 121 ezer hektdr, vagyis evente
kereken 11 ezer hektar.

A nagy verseng4s az erd5, a gyep

es a sz.Ant6 k6zott mar eddig is kialakult, de ez meginkabb
nbvekedni fog a jOv5ben. Ez erd,5, a gyep es
inkabb

h

szaato egyre

g yrasba olvadO, egymast kiegeszit6 kateg6riAk

lesznek, mintsem egymAst61 teljesen elknOn616 mOvelesi
agazatok, killon5sen akkor, hzt terjedni fog az energetikai
ce/okra te/epitett gyorsnave815 es r&id vagasideja erddk
tertilet.e.
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A termesIzetes Allattartds ilymodon a szanto, a gyep
az erde; osszefUggeseben fogja 1:eresni azokat a tenyesztdsi
4 s tartasi modokat, amelyek gazdasAgossA es versenykepesse

teszik a termel6st.
Az orszag talajtakaroja, annnk mindsegi bsszeteteLe
termeszeti folyamatok 6s az emberi cselekves hatasanak eredmenyekent alakult ki. Rendkiviil neh6z megvaltortatni a talajokat. Sokka/ jarhatObb 11.t az adottsagokhoz val6 alkalmazhodas 6s ilynadon a termeszeti erdforrasok racionhlis
hasznositasa. A talajtani t4nyezok kOzill a talaj tipusa

es altipusa, a talajkepz6 kazet, a talaj kemhatAsa es mdszAllapota, a fizikai bsszetetele, a vizgazddlkod6si tulajdonsagai, a szervesanyag keszlete es a termoreteg vastagsaga jelentik a min6seget meghataroz6 elerneket. Ezek ko-

zul most a vizgazdalkoddsi tulajdonsagot szeretnem kiemelni. Indokoija ezt az,

hogy nagy valoszinilseggel feltetelez-

heto, bogy a globalis felme/eged6s iranyaba mozdult el
a Fold korAbban kialakult hohaztartasa. A tudosok egy
resze ugyan vitatja, bogy valoban a klima-valtozas korszakdba leptUnk-e be

vagy csupan a klima-ingadozas fazisaban

vagyunk. Ak6rmelyikr61 van is

sza tenor, hogy megnOvekedett

Magyarorszagon az aszdlyos even gyakorisaga es ez jelentos

kart okoz a mez6gazdasagnak_ vagyis, az aszaly miatt a
nbvenytermesztes, a gyepgazdalkodAs s4rillekennye vdlt es
tartosan szAmolni kell a relativ

es abszoldt vizhiannyal.

A Talajtani 4s Agrokemiad Futato Intezet ndatai sze-

rint, amelyet az agrookol6giai potencid/ fe1m6r6se toran

allitottak 6ssze, a kovetkez6 szazalekos megosz16ss41 lehet
jellemezni az orszag talai-takarojat a vizgazdalkoddsi tulajdonsaguk szerint:
- a jó vizelnyelesa es vizvezeto-k6pess6glif 16 vizraktArozo-kepess60, ja viztart6 talajok mennyis6ge 24,T%;
- a kozepes vIznyel6s1 es vizvezeto-k6pess6gq, nagy

vizraktarozd-ketpess6glar j6 viztartd talajok mennyis6ge
18,4%;
- a Do viznyeles12 es vizvezete$ kepess4g11, ign nagy
vizraktaroza es viztart6 - k6pess6g5 talajok mennyise4e 1,4%.
Ez a hArcm talajfeleseg egyuttesen 44,5%, vagyis kevesebb,

mint az orszag terinetenek fele. A nagyobbik r6szen, vagyis
kereken a tertilet 55%-An a killanboz6 fokozatil gyeng e , vagy
rossz vizgazdaIkolisli talajok talAlhati5k. Ezek az adatok
is azt mutatjdk, bogy minden terme16si strat6gia azzal
kell, hogy szdmoljon, bogy fokozado viz-deficittel kerulUnk
szembe. Ez erv6nyes a szantafoldi niv6nytermesztesr, a gyepgazddlkoddsra es az era6gazdasagra egyargnt_
Tizenk6t 6vvel ezelOtt az agrookolagiai potellcial
felmres idejen a szak6rt6k velemenye szerint az 1 thillia
294 ezer hektar gyep hasznoslthatosagi megoszlgsa a kvetkeze7a hart= tipus szerint az alabbi volt:

4

intenziv miivelgsre alkalmasF j61 javithat6
gyep: 55, 5 ;;
hasmarha-legeldnek alkalrAs talalvedo gyep: 18,6%;
jelenleg gazdasdgosan nem javithato talajvddel

es

szarvdnygyep: 25,9%_
trd.Pkes tudomAnyos feladatot jel.. n tene azt merleQelni, bogy
az crszAg egyes tijkorzeteben hociyan modosalhat jelenleg

es

a k5zelidveilen a szEint6, a gyep es az erd6 ardnya, figyeIembe ve've a gyepen belUli katagariak terilleti elterjedgs4t_
Egy ilyen munka bizonyara j6 irdnyvonalat adhatna az AgazatvAltAst elOsegft5 penzUgyi eszkOzoX, pl. kedvezmenyes hitelek, allami ta'mogatasok raciondlis felhasznAldsdhoz. Indoz.„1.

miaalca

t%, h(1,71

ite_Le_Ty

5nkormarlyzatai bizonyara sajat kezelesbe fogjak venni
retek,

a

legerok es kaszala egy r6szet es ezek Odtipusid hasz-

nositAsg.hoz is szUkseg lesz a varhat6 biologiai produkci6

elorejelzesere.
Vegezettil egy sa at probIemitra szeretnem felhivni
a figyelmet, nevezetesen a termeszetvedelem
dA1kodas asszefUggdsere. Az

es a gyepgaz-

1991-egy adatok szerint az of

)-vairizeti par)t. bss -zteriaete 15S' ezer Ilekthr, a 4b

thjveaelmi

kor ze t tertilete 422 ezer hektar e s a 142 termeszetvedelmi
teralet nagysdga 37 ezer hektar_ mindez dssaesen 618 ezer
hektar, vagyis az orszag ternetenek 6,6%-a. A v4dett ternletek tdlnyom6 tbbbsegen vagy erd6 van vagy gyep. A fold

PrivatizalasAval kapcsolatban orszAgos erdek, hogy a v4-

dett tergletek megmaradjanak Allami kezelesben, vagy am onkormdnyzat felUgyelete ald 7-:ti/jenek. Ez nyilvan jelentds erdekellentetet fog felszinre hozni a kdrOtlAsi igdnyek kieidgft4sen61, de a term6smeti 6rtekek megv4d6se erdekelnen nagyon
kovetkezetesen kell eljarni.

Milon merlege/ds tgenyel az un. Ramsari egyezmenyhez
tartozOr nemzetkdzi jelent6s6g5 vizenyds d's iddszakosan vYmze/ boritott vedett terialetek ugye. Ezek kiterjed6se hazankban 110 ezer hektar. ossz.mhasonlitaskellt emlitem meg, hogy

a hascnlO tertiletek nagysdga Ausztriabn 102 ezer hektdr,
Csehszlovakiaban 17 ezer hektdr, a volt Jugoszlfivia tertilet4n 18 ezer hekt6r. Romdnidban a Duna-Deltan Ci >iil nincs
ilyeri vCdett tertilet. A madarvonuldsok, illetve szdmos vddett maddrfaj feszkelesehez szfiks6ges 6letfelt4te/ek hiztositasAt jelentik ezek a keves gazdasdgi hasznot hozd, dItalaban a retek Cs legelOk kategoriajdba tartoz6 teTilletek_
Vedelrrtii feltetlerriil indokolt es je1entos6gUk nemzetkbzi
jelleg5.
Tisztelt Tan4cskozds!
Tudom, hogy e16addsom meghirdetett cline Cs az d/talam
most elmondottak koz6tt nem volt teljes egybeeses, de ugy
gcndolom, bogy a szglesebb dttekintest ado prob14ma megkozelitCs taian hasznos lehet kesftbi munkdjukhoz.
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Az ezredfordulOra prognosztizalt 6,2 milliard f6s nepesseg
elelmiszer-igenye ke'Llyszerft5leg hat a mez5gazdas6gra.EgyirlejEi1eg a kdrnyezeti problem41: ir6nti erzekeoyseg er5sddeset is tapasztaljuk,amelyek mas szmpontokat helyezrtek el6t4rbe,Ez egy 6j
gondolkodesi m6dhoz. -"a fenntarthat6 mez6gazdasAgi fej160shez"
vezetett, aminek lenyege, hogy hosszii t6von biztosithat6 legyen:
- az er6f6rr6sok esszeril hasznosltAsa a nepesseg alapvet5 szflk.5egleteinek kielegitesere

es

- a kbrnyezet ertekeinek meg5rzesere.
A SO-as evekben bsszfon6dott a gazdasagi

es a kornyezeti

poIitika, megjelent a "fen.ntarthat6 nezogazdas6gi fejl6des" fogalma es igenye, amiben fontos szerepe van a lege145- es retgazdelkodasnak. 1.6nyeges, hog y meg6rizzUk a rendelkeiestinkre 6116
termeszeti felteteleket a kEtvetkez6 generaci6k sz6mAra. Olyan
megoldasok szilksegesek, amelyek lehet6v6 teszik, hogy :
- kisebb energi6val legyen elerhet5 a taj eltart6kepess6genek optimuma

es

- biztosithat6 legyen a 1etrejdrt energia teljes ktir6 felhasznalgsa.
A klimavaJto26s (egyesek szerint -ingadozis) kovetkezteben meg-

n5tt az aszalyos 6vek gyaltorisaga, anti sztikse-gess6 teszi a viztakar6kos technol6giakat.
Kcmoly feladat sz6munkra a privatiz5ci6 es a min5segi terme-

lest biztosito ktirnyezetkm416 gazdalkodgs egyideN megvalositirsa.
Az erda, a gyep es a szant6 egymast kiegeszito kateeriik lesznek. Ezek
bsszefUggeseben keresi a mez6gazdas6g a versenykepes 611artartgsi
modokat.
Erdekes tmdomanyos fladatot jelentene, hogy az otszAg egyes
kdrzeteiben mikent alakul a sz.6nt6, a gyep 6s az erd5 )t. Anya.
Ez hasznos t6j6kortatast tviijtana a fejleszt5 eszkoz6k felhaszm5lasahoz.
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-C 0 THE EVALUATION OP PASTUFAL - FLANTS IN DIFFERENT
PHENOPHASES

J. Tasi

Mowing the yield of pastures too late causes great nutrien.
loss every year, especially because of the significant fall
raw protein content and the deterioration of digestability.
During my experimElint f examfned how the yield,
content and other components of certain grass-types can be af,
fected by first utilization carried out at different times /i.e.
during different phenophases of the plant/. We obserwed and rec-;
orded the growing of grasses by regular altimetry.
We carried out the examinations on sandy loam,

pure:
in
sowings of Brornas inermis, Festuca arundinacea, Agropyrn cris
t.atum and Lotus cornftculatus, and in two of their m6•anges. Th
first utilization was completed at different times between April
24 and June 4, with ten day time-lags.
I gave an account of the raw protein content and dry matte
yield in 1991; in this paper I shall only mention them briefly.. :
Iwishtoalkbuheongfplat-heisnd r
terrelations, as well as he development of several
microelements.
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