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1. A KUTATÁS ELİZMÉNYEI, CÉLKITŐZÉS
A vidékfejlesztés megvalósítása során fokozott hangsúlyt kell fektetni az
adott térségben gazdasági szempontból is életképes, környezetbarát,
fenntartható, technológiák és földhasználati módok kialakítására.
A táj funkcióinak megtalálásában segítséget nyújtanak azok az
információk, amelyekkel a vizsgált területrıl rendelkezünk. A meglevı
adatainkat,

térinformatikai

módszerek

és

eszközök

felhasználásával

csoportosíthatjuk, elemezhetjük, a táj és földhasználatra vonatkozóan
javaslatokat tehetünk.
A legeltetéses állattartás amellett, hogy jövedelmezı termék elıállítására
képes, Somogy megye agro-ökológiai adottságaihoz is igazodik.
A disszertáció célja az extenzív gazdálkodás lehetıségeinek feltárása a
kiválasztott Somogy megyei mikro-térségben. Megvizsgálni, hogy az érintett
mikro-térségben jövedelmezıen folytatható-e legeltetı állattartás. Ehhez az
alábbi vizsgálatok elvégzése volt szükséges:
- A rendelkezésre álló térinformatikai adatok felhasználásával és fuzzy
következtetési logika alkalmazásával értékelni a vizsgált terület minıségi
tulajdonságait, a földhasználat ökológiai és ökonómiai feltételeknek való
megfelelését.
- Modell számítások segítségével elemezni a húsmarhatartással kapcsolatos
gazdasági összefüggéseket.
- Mélyinterjúkon

keresztül

megvizsgálni

Somogy

megyében

a

húsmarhatartás gazdasági jellemzıit, elvégezni annak SWOT analízisét
- Kérdıíves felmérések alapján értékelni a földtulajdonosok motivációit a
birtokrendezéssel, illetve az integrációban megvalósuló földhasznosítással
kapcsolatban.
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER
A téma szerteágazó volta miatt több helyrıl győjtöttem össze a
vizsgálatokhoz szükséges adatokat:
-

Agrárgazdasági Kutató Intézet,

-

IFCN Beef Report 2005,

-

Földmérési és Távérzékelési Intézet,

-

KSH kiadványai,

-

Magyar Állami Földtani Intézet,

-

Balaton-Park 2000. Kht.,

-

FVM rendeletek,

-

Szakirodalom,

-

Személyes közlés,

-

Kérdıív.

Kidolgoztam egy döntéstámogató modellt, amely egy terület értékeléséhez
figyelembe veszi a terület lejtésszögét, ez befolyásolja a használat jellegét és
a terület aranykorona értékét, ezáltal a termıföld minıségét értékeli. Az
általam elkészített modell az alkalmasságot nem merev kategória értékekkel
határozza meg, hanem fuzzy halmazok tagsági függvényeiként. Ezáltal
nemcsak a kiválasztott növénytermesztési ágazatra való alkalmasság, hanem
az alternatív használat lehetısége is vizsgálható. A vizsgálatot egy Somogy
megyei mikro-térségre vonatkozóan végeztem el. A terület jellemzıit
(lejtésszög, AK érték, talajtípus) településenként adatbázisba rendeztem. Az
egyes tulajdonságok, illetve az elemzés eredménye is a parcellákhoz
kapcsolva jelennek meg. Az elemzés eredményeként az egyes parcellák
használatára kapunk javaslatokat.
Az eredmények ellenırzését, a kritikus termelési színvonalnak
tekinthetı fajlagos hozamok és a SCALIS projekt eredményeivel való
összehasonlítás alapján végeztem el.
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A húsmarhatartás költség- és jövedelem helyzetének vizsgálatához
Excel program segítségével készítettem egy könnyen paraméterezhetı,
egyszerő

modellt,

mellyel

a

gazdaságossági

számítások

gyorsan

elvégezhetıek. A modell segítségével becsültem, mekkora anyatehén
létszám, képes legalább 1 fıállású dolgozót eltartani a Dél-dunántúli,
Nyugat-dunántúli és Közép-dunántúli régióban. Megvizsgáltam, hogy újabb
gyepterületek legeltetésbe vonása, hogyan befolyásolja a húsmarhatartás
jövedelmezıségét, illetve hogyan alakul az árbevétel és a támogatások
egymáshoz viszonyított aránya, az anyatehén létszám függvényében.
Számításokat végeztem arra vonatkozóan, hogy a felnevelési ráta, a
tömeggyarapodás és az átvételi árak változása milyen hatással vannak a
fedezeti összegre. Összehasonlító számítást végeztem arra vonatkozóan,
hogyan

alakult

volna

a

húsmarhatartó

gazdaságok

helyzete,

ha

Magyarország már 2005-ben áttért volna az egységes támogatási rendszerre.
Mélyinterjúkat készítettem Somogy megyei, húsmarhatartást folytató
vállalkozások vezetıivel a vállalkozások mőködésérıl, a piaci helyzetrıl, a
termékszerkezetrıl,
kérdésekrıl

a

valamint

gazdálkodási

a

költségekrıl,

mód

értékesítési

jövedelmezıségének,

marketing

megismerése

érdekében. Elvégeztem ezen gazdálkodási egységek SWOT analízisét.
A gyepterületek növelése a gazdálkodók érdekeibe ütközhet, ezért
vizsgáltam a birtokszerkezet átalakításának lehetıségét. Mélyinterjúkat
készítettem az agrárgazdaságban dolgozó döntéshozatali jogkörrel is bíró
személyekkel. Az interjúk során megismertem a szakemberek véleményét az
aktuális területhasználati állapotokról, az állattartás piaci viszonyairól,
valamint a jövıbeli elképzelésekrıl.
A kérdıíves felméréssel vizsgáltam, hogy a termelık mennyire tartják
fontosnak a birtokrendezést és az integrációt (n=186).
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3. EREDMÉNYEK
3.1 A GYEPTERÜLETEK ALAKULÁSA A MINTATERÜLETEN

Tapasztalatom szerint sem a statisztikai, sem az ingatlan nyilvántartási
adatok

nem

elég

pontosak

ahhoz,

hogy

stratégiai

elemzéshez

felhasználhatóak legyenek.
A hosszú távú tervezéshez a pillanatnyi állapotról korrekt értékelés kell,
amelynek elvégzésére az általam összeállított, a területi adottságokat
figyelembe vevı modell alkalmas.
Számításaim szerint, a vizsgált mintaterületen 1820,5 ha alkalmas gyepként
való mővelésre. A Dél-dunántúli régió átlagos gyephozamát és annak önköltségét
figyelembe véve, ekkora területen 624 db anyatehén volna tartható.

3.2. GAZDASÁGI VIZSGÁLATOK

A termelıi árak inflációval korrigált értékeit vizsgálva megállapítottam,
hogy az átlagos értékesítési árak a 2000-2005 közötti idıszakban elmaradtak
az általam bázisnak tekintett 2000. évi áraktól. Kivételt csak a vágóborjú
jelentett, melynél a 2005. évben már reálérték növekedésrıl is beszélhetünk
az átlagos átvételi ár tekintetében.
Az általam készített modellel végzett számítások alapján kimutattam,
hogy a Dél-dunántúli régióban a gyep magasabb termelési költsége
következtében közel 60%-al nagyobb anyatehén létszám szükséges a többi
dunántúli régióban jellemzı jövedelemszint eléréséhez.
A számítások eredménye azt mutatja, hogy húsmarhatartás esetén a
termelési

érték

nagyobbik

része

támogatásokból ered.
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a

különbözı

jogcímen

kapott

Vizsgáltam a szaporulati ráta, a tömeggyarapodás és az átvételi árak
változásának hatását az árbevételre. A számítást 100 anyatehénbıl álló
állománnyal, a Dél-dunántúli régió adataival végeztem el. Megállapítottam,
hogy a felnevelési ráta 5%-os növekedése, az árbevétel 14%-os növekedését
idézi elı, az átlagosan 10 kg-al nagyobb borjú tömeg esetén az árbevétel
85%-os felnevelést feltételezve, pedig mintegy 4-6%-al növekszik. Az
átvételi árak árbevételre gyakorolt hatását vizsgálva megállapítottam, az
átvételi árak 1 Ft-os növekedése, az árbevétel 0,3%-os emelkedését vonja
maga után.
Az egységes támogatási rendszerre való áttérésnek a húsmarhatartás
nyertese lehet, mert a gyep és legelıterületek után járó támogatás
túlkompenzálja az elveszı támogatásokat.
A gazdák véleménye szerint egy 50 tehénbıl álló legeltetett állomány, 85%
körüli szaporulatot figyelembe véve egy családnak biztos megélhetést biztosít.
Ezt az általam elvégzett számítások is alátámasztják.

3.3. A BIRTOKRENDEZÉS, MINT ALTERNATÍVA
A

húsmarha

tartók

tevékenységük

jövedelmezıségének

fenntartása

érdekében igénylik az egy gulyában tartott állatok számának növelését, ami
az igénybevett legelıterületek növelésével jár.
Az elmúlt 5 évben érezhetı változások történtek a földhasználatban, nıtt
az egyéni földhasználók aránya, ami egyértelmően a támogatásoknak
tulajdonítható.

Megyénkben

az

összes

terület

58-60%-át

egyéni

gazdálkodók, 38%-át gazdasági szervezetek és szövetkezetek hasznosítják.
Megkönnyítené a termelést és a támogatások kifizetését, ellenırzését is,
ha egy támogatott fizikai blokkon belül minél kevesebb gazdálkodó folytatna
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termelést. Szükséges lenne a birtokkoncentráció, amelyet elısegít a
birtoknövelési célú támogatás.
A birtokrendezés végrehajtása során az egyes területeken különbözı
mértékben,

differenciáltan

kellene

a

birtokrendezési

szempontokat

hangsúlyozni. Ehhez az egyes térségekre lebontott birtokrendezési stratégia
kialakítása szükséges.
A megkérdezett gazdálkodók (n=186) 71 %-a (132 fı), ha módja lenne
rá, területcserével egyesítené az általa mővelt területeket.
A gazdálkodók a birtokrendezés végrehajtása során legfontosabb
szempontnak az optimális birtokméret, és a jobb termelési feltételek
kialakítását tartják. Fontos szempont számukra a jobb közlekedési
kapcsolatok kialakítása is. Kevésbé tartják fontosnak az agro-ökológiai
adottságok és a talajvédelmi követelmények figyelembe vételét. Legkevésbé
fontosnak a környezet és természetvédelmi szempontok betartását ítélik.
A nagygazdaságok (terület >301 ha) a legérzékenyebbek az optimális
birtokméret és forma, valamint a jobb termelési és mővelési feltételek
kialakítására.
A megkérdezettek 87%-a termel kukoricát, 71%-a kalászos növényt
(árpa, búza) az átlagosnál jóval gyengébb 10-14 AK értékő földeken is,
melynek gazdaságossága megkérdıjelezhetı, de a jelenlegi támogatási
rendszer mellett fenntartható.
A növekvı piaci verseny miatt egyre nagyobb szerephez juthatnak a
gazdák önkéntes integrációjával megvalósuló termelı és értékesítı
szövetkezetek. Teljes elutasítást csak a kis területtel rendelkezı gazdálkodók
között tapasztaltam, holott ık azok akik leginkább kihasználhatnák az
integráció jótékony hatását. Legnagyobb mértékben (40%) a 101-300 ha
nagyságú területen gazdálkodók vennének részt feltétlenül az önkéntes
integrációval megvalósuló termelı és értékesítı szövetkezet munkájában.
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4. KÖVETKEZTETÉSEK
4.1. A GYEPTERÜLETEK ALAKULÁSA A MINTATERÜLETEN
A gyepterületek lehetséges nagyságának becslésére a térinformatikai
módszerek alkalmasak.
Az általam kidolgozott modell kis változtatással alkalmazható más
területek földhasználatának tervezésére. Az adott területre jellemzı alapadatok
(aranykorona értékek, lejtıszög ismerete, talajtípus, korábbi évekre vonatkozó
hozam adatok) megadása után becsülhetı a területhasználat alakulása.
Véleményem szerint, a talaj minıségét jellemzı aranykorona érték
nagyon sok esetben nem használható feltétel nélkül egy terület minıségének
meghatározására. Ezt a problémát a szántók esetében várhatóan orvosolni
fogja a „D-e-meter” földminısítési rendszer bevezetése, de hasonló eljárás
kidolgozására a gyepgazdálkodás esetén is feltétlenül szükséges lenne.
A fuzzy következtetési modellt a gyakorlatban is alkalmazni lehet egyegy parcella mezıgazdasági alkalmasságának meghatározására.
A terület adottságainak megfelelı hasznosítás mellett a gyepterületek
nagysága a jelenlegi mértéket nagyban meghaladhatná.

4.2. A HÚSMARHATARTÁS HELYZETE

A húsmarhatartás nyertese az Európai Uniós csatlakozásnak.
A

rendszerváltást

követı

idıszakban

a

szarvasmarha

létszám

folyamatosan csökkent, a klasszikus húsmarhatartás háttérbe szorult. A
2004. évtıl kezdve egyértelmően pozitív irányú változások kezdıdtek el az
ágazatban.
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A területalapú támogatások (gyeptámogatás), az állatalapú támogatások
(anyatehén, hízóbika), és az extenzifikációs támogatások a húsmarhatartó
gazdaságok jövedelempozícióit jelentısen javítják.
Húsmarhatartás esetén a támogatásokból több pénzhez jutnak a
gazdálkodók, mint termékértékesítésbıl. Véleményem szerint e két bevételi
forrás arányát tudatosan meg kellene változtatni. Az árbevételek növelésének
egyik módja lehet például a legelıkön elıállított, hímivarú borjak intenzív
hízlalásának

megvalósítása.

A

marhahízlalással

nem

csak

további

támogatások vehetık igénybe, de nagyobb hozzáadott értékő áru állítható elı
és a szántó területeken elıállítható takarmánybázis is kihasználható.
A húsmarhatartás, nagyobb mérető gazdaságok esetén, hosszútávon is
eredményes lehet.
A jelenlegi támogatási rendszer kedvezıtlen hatása, hogy a gyenge
minıségő földeken is árunövény termelésre törekednek a termelık, amit
aztán csak intervenciós felvásárlás útján tudnak értékesíteni. A területi
adottságok alapján indokolt lenne a gyengébb minıségő területeken a
takarmány elıállítást ösztönözni.
Az állam legfontosabb feladata a termelésorientáció átgondolt
megvalósítása kell legyen. A támogatások fajtáival, mértékével a hosszú
távú biztonságra törekvı mezıgazdasági termelık befolyásolhatóak. Ennek
eredményeképpen olyan termékeket fognak elıállítani, melyek értékesítése
is megoldott amellett, hogy egyéb priorítások is érvényesülhetnek.
Indokolt volna erıteljesebben törekedni az ökológiai és ökonómiai
egyensúly megteremtésére. Ez a területalapú támogatások esetén jelenthetné,
hogy abban az esetben kerülnek kifizetésre ha a területet az adottságainak
megfelelıen használják. Így gyepre akkor lenne célszerő nagyobb mértékő
támogatást adni, ha annak hasznosítása például legeltetés útján megoldott.
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Véleményem szerint a KAP reformjaként elfogadott gazdaság-szintő
támogatások bevezetése elı fogja segíteni, hogy ezekre a problémákra a
gazdálkodók is érzékenyebben reagáljanak. Azáltal, hogy a közvetlen
kifizetések összege nem a termeléshez fog kötıdni a termelıket várhatóan
arra ösztönzi, hogy sokkal inkább olyan termékeket állítsanak elı, melyeket
a piacon értékesíteni tudnak.
A leválasztott támogatások hatására a mezıgazdasági termelés céljára
gazdaságosan nem használható területeket várhatóan extenzív gazdálkodásra
használják fel a termelık, vagy pihentetni fogják. Ez a gyepterületeket
felhasználó ágazatok számára (húsmarha, juh) bıvülési lehetıséget kínál.
Megfontolt döntést igényel majd, hogy a szarvasmarhaféléket illetıen
megtartjuk-e az anyatehén prémium 100%-át, és az azzal összekötött vágási
prémium 40%-át, vagy a vágási prémium 100%-át, vagy ehelyett a speciális,
a hímnemő állatok után járó prémiumot. A jelenlegi helyzetet tekintve,
miszerint a hízóállatok nagy része a hízlalás megkezdése elıtt külpiacokon
kerül értékesítésre és ezáltal a hízóbikák után járó támogatást mások kapják
meg, az elızı megoldás volna a kívánatosabb a hazai termelık
szempontjából.
A húsmarha ágazatra jellemzı, hogy a 117 000 db-os kvótára kb.
122 000 állatot jelentettek be. Ezek között nagyon sok a kiselejtezett, vagy
átminısített tejhasznú fajta. A szabályok szigorításával és hatékony
ösztönzéssel el kellene érni, hogy támogatásban kizárólag a valóban
húshasznú állatot tartó gazdálkodók részesülhessenek.
Terhet jelent a gazdálkodók számára, hogy a csatlakozást követıen a
földbérleti díjak (a földalapú támogatások hatására) nagymértékben
megemelkedtek. A versenyképesség biztosítása érdekében a húsmarhatartó
gazdaságok takarmánytermı területét biztosítani kell. Az állattartók többsége
nem rendelkezik elegendı mérető saját gyep és takarmánytermı területtel,
9

ugyanakkor a támogatások jelentıs része területalapon kerül kifizetésre.
Ezért meg kellene teremteni a földtulajdon, vagy az erıs jogosítványokat
tartalmazó tartós bérleti jogviszony megszerzésének lehetıségeit. Ezek
nélkül a bérleti díjak növekedése várható, amely rontja az állattartók
versenyképességét.
Az állatlétszám növelése szükségszerően vonja maga után a legelıként
hasznosítható területek arányának és méretének növelését, ezért a vizsgált
mikro-térségben a legeltetı húsmarhatartás megvalósítása, a gazdák és
földtulajdonosok összefogásával indokolt.

4.3. A BIRTOKRENDEZÉS, MINT ALTERNATÍVA

A szétaprózódott birtokszerkezet megváltoztatására tett kormányzati
intézkedések (birtoknövelési célú támogatás) még nem éreztetik hatásukat.
A birtokrendezés révén az állam által kiemelt prioritású vidékfejlesztés
is kedvezıbb helyzetbe kerülne. Az egy fizikai blokkon belül kevesebb
gazdálkodó jobban tudna koncentrálni a szakmai munkára, kedvezıbb
feltételek között termelhetne, nagyobb figyelmet fordíthatna az ökológiai
feltételeknek is megfelelı gazdálkodási gyakorlat kialakítására.
A mezıgazdasági termelés gazdaságosabbá tétele érdekében a
birtokrendezés elvben nem ütközne a termelık ellenállásába, gyakorlatban
viszont fıként a kisebb területen gazdálkodók elzárkózása tapasztalható.
Szükséges ezen gazdák felvilágosítása, mert körükben nem sikerült kellı
mértékben felkelteni az igényt a birtokrendezés iránt, nem tapasztalták meg
ösztönzı erejét, illetve elınyeit.
A gyakorlati megvalósítás elıtt kiemelt hangsúlyt kell fordítani arra,
hogy a talajvédelmi, agro-ökológiai és környezetvédelmi szempontok is a
kérdéses terület adottságainak megfelelı súllyal érvényesüljenek.
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Az alternatív területhasznosítási lehetıségekkel kapcsolatban szükséges
a széles körő felvilágosítás és ismeretterjesztés a gazdálkodók körében. Ezt
indokolja az a tény is, hogy a pihentetésre kijelölt területeken áru és
takarmánynövény nem, de gyógy és főszernövény termesztése megengedett.
A mezıgazdasági termelık együttmőködési hajlandósága alacsony. Az
együttmőködés motivációi között erıs a pénzügyi stabilitás elérésének
lehetısége. Az integrációs kapcsolatok kialakítására legkisebb hajlandóság a
kis területen gazdálkodó termelık között van, pedig az integráció számukra
volna a legelınyösebb.
Véleményem szerint a termelıi integrációk elterjedésének elısegítése
kulcskérdés a kis és közepes gazdaságok fennmaradásának, illetve a
versenyképesség javításának érdekében. Ennek legfontosabb eleme a
megfelelı tájékoztatás, bizalomerısítés és ösztönzés lehet.
A megyében jelenleg mőködı integrációk száma elegendı a feladatok
ellátásához, de mőködési körüket bıvíteni szükséges.
A többfunkciós mezıgazdálkodás sikeres megvalósításánál a vizsgált
mintaterületen is döntı lesz, hogy a gazdálkodóknak mennyire sikerül
túllépniük az eddigi gyakorlaton, mekkora esély van arra, hogy megtörjön a
növénytermesztés gabona-centrikussága, mennyire tudnak élni a gazdák a
helyi, térségi és táj adottságokkal.
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5. ÚJ ÉS ÚJSZERŐ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1. Kidolgoztam egy térinformatikai alapú, a bizonytalanságokat is kezelı
döntéstámogató modellt, mellyel becsülhetı egy térség gyep illetve
legelı hasznosításra alkalmas területeinek nagysága.
2. Kimutattam, hogy a jelenleg is érvényben levı, ökológiai és
ökonómiai ajánlásokat maradéktalanul betartva, a mintaterületen a
gyepterületek növelése lenne indokolt. A területi adottságok alapján
reális a legeltetı állattartás fejlesztése, melyhez térségi integráció
szükséges a megfelelı mérető legelıterületek biztosítása érdekében.
3. Az

általam

készített

modellel

végzett

számítások

alapján

bebizonyítottam, hogy a Dél-dunántúli régióban jövedelmezıen
folytatható

extenzív

húsmarhatartás,

amely

lehetıvé

teszi

az

ökopotenciál jobb kihasználását. A vizsgált területen a bevételek nagyobb
hányadát a támogatások biztosítják a termelıknek, ezért fontos, hogy a
támogatások leépüléséig ezek a gazdaságok annyira megerısödjenek,
hogy megırizhessék versenyképességüket.
4. Kimutattam, hogy az egységes támogatási rendszerre való áttéréssel az
extenzív gazdálkodást folytató húsmarhatartó gazdaságok nyerhetnek,
mert a gyepek után járó támogatás túlkompenzálja a megszőnı kiegészítı
támogatásokat.
5. Kérdıíves felméréssel vizsgáltam a Somogy megyei gazdálkodók
motivációit a birtokrendezéssel kapcsolatban. Ennek eredményeképpen
megállapítottam, hogy elsısorban az 50 ha-nál nagyobb területen
gazdálkodók

nyitottak

a

birtokrendezésre.

A

birtokrendezés

megvalósítása során különbözı területeken, más-más birtokrendezési
szempontokat célszerő hangsúlyosan kezelni.
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6. Megállapítottam, hogy a Somogy megyei mezıgazdasági termelık
együttmőködési hajlandósága alacsony. Az együttmőködés motivációi
között erıs a pénzügyi stabilitás elérésének lehetısége. Az integrációs
kapcsolatok kialakítására legkisebb hajlandóság a kis területen
gazdálkodó termelık között van, pedig az integráció számukra volna a
legelınyösebb.
7. Kérdıíves felmérések alapján kimutattam, hogy az átlagosnál jóval
gyengébb minıségő földeken is árunövény termelésre törekednek a
gazdálkodók. Ennek gazdaságossága megkérdıjelezhetı, de a jelenlegi
támogatási rendszer mellett fenntartható, mert az nem ösztönzi kellı
mértékben az ökológiai és ökonómiai feltételeknek egyaránt megfelelı, a
növénytermesztés

és

az

állattenyésztés

gazdálkodást.
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egyensúlyára

törekvı

6. JAVASLATOK
-

A gyepterületek nagyságának becsléséhez rendelkezésre állnak
azok a modern eszközök, melyekkel ez naprakészen elvégezhetı.
A jelenleginél olcsóbban és széles körben elérhetıvé kellene tenni
azokat a mőhold felvételeket, távérzékelési adatokat, melyek
segítségével a jelenlegi állapotok ellenırizhetıek, a stratégiai
tervek megalapozhatóak.

-

A fejlesztési tervek és agrár-környezetvédelmi programok,
rendeletek meghatározzák, hogy különbözı adottságú területeken,
milyen jellegő gazdálkodás folytatása célszerő. A jelenlegi
támogatási rendszer premizálja azokat a termelıket, akik az
ajánlásoknak megfelelı gazdálkodást folytatnak, de az egységes
földalapú támogatás megléte nem segíti elı kellı mértékben az
ökológiai

és

ökonómiai

feltételeknek

egyaránt

megfelelı

gazdálkodás elterjedését. Ennek megváltoztatása ösztönzıen hatna
a racionális földhasználat kialakítására.

-

Szükséges és indokolt lenne a gyepgazdálkodásra vonatkozóan is
kialakítani egy olyan információs rendszert, melynek segítségével
a gyep termésének, a terület adottságainak ismeretében a kérdéses
területre vonatkozóan állapíthatnánk meg az állatsőrőséget, a
legeltetési idıszakokat. Ezáltal biztosítható lenne a valóban helyes
gazdálkodási gyakorlat.
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-

Az agrár- és vidékfejlesztés átfogó céljai, a falumegújítási
törekvések össze kell kapcsolódjanak az ökológiai és ökonómiai
tervezéssel. Ennek során minden érintettnek be kell látnia, hogy a
kisgazdaságok önállóan nem életképesek, támogatásuk nem
indokolt. A gazdaságos termelés megvalósítása a spontán
birtokkoncentrációkon

túl

igényelné

a

birtokrendezések

megkezdését. Az önkéntes integrációk elterjedését erıteljesebben
célszerő ösztönözni.
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