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Hazánk természeti adottságai miatt az ország jelentıs része mezıHazánk természeti adottságai miatt az ország jelentıs része mezıgazdasági tevékenységre alkalmas, és az elmúlt évszázadok, évezrgazdasági tevékenységre alkalmas, és az elmúlt évszázadok, évezredek során ilyen módon hasznosították is. Elmondhatjuk, hogy a edek során ilyen módon hasznosították is. Elmondhatjuk, hogy a 

mezıgazdaság tartotta és tartja ma is kultúrállapotban a vidéketmezıgazdaság tartotta és tartja ma is kultúrállapotban a vidéket, ezért elkerülhetetlen valamilyen formában mezıgazdasági tevéke, ezért elkerülhetetlen valamilyen formában mezıgazdasági tevékenységet folytatni. Korunkban a mezıgazdaságból való megélhetés cnységet folytatni. Korunkban a mezıgazdaságból való megélhetés csak sak 

akkor valósulhat meg, ha a gazdálkodók képesek alkalmazkodni a vakkor valósulhat meg, ha a gazdálkodók képesek alkalmazkodni a világban és hazánkba bekövetkezı gazdasági, természeti és éghajlailágban és hazánkba bekövetkezı gazdasági, természeti és éghajlati változásokhoz.ti változásokhoz.

A mezıgazdálkodásból élık számára a legfontosabb mutató a pénzbeA mezıgazdálkodásból élık számára a legfontosabb mutató a pénzben kifejezhetı eredmény, a profit. A profit maximalizálása melletn kifejezhetı eredmény, a profit. A profit maximalizálása mellett különös figyelmet kell fordítani a termıhelyi adottságokra, amt különös figyelmet kell fordítani a termıhelyi adottságokra, amely a ely a 

technológiai színvonal mellett leginkább befolyásolja a gazdálkotechnológiai színvonal mellett leginkább befolyásolja a gazdálkodás sikerességét. A mai technikai adottságok mellett képesek vagdás sikerességét. A mai technikai adottságok mellett képesek vagyunk a termıhely adottságaihoz messzemenıkig alkalmazkodni. Ez ayunk a termıhely adottságaihoz messzemenıkig alkalmazkodni. Ez az z 

alkalmazkodás sokrétő, és magában foglalja a GPS és a térinformaalkalmazkodás sokrétő, és magában foglalja a GPS és a térinformatika alkalmazásával a táblán belüli helyspecifikus mővelést. A ttika alkalmazásával a táblán belüli helyspecifikus mővelést. A táblák áblák -- hazánk változatos domborzati és éghajlati hazánk változatos domborzati és éghajlati -- adottságaiból adottságaiból 

fakadóan sok helyen heterogének, ezért mindenhol van olyan rész,fakadóan sok helyen heterogének, ezért mindenhol van olyan rész, mely kedvezıtlennek tekinthetı a ma szokásos árunövények termesmely kedvezıtlennek tekinthetı a ma szokásos árunövények termesztése szempontjából. Ezeken a kedvezıtlen foltokon olyan kultúráztése szempontjából. Ezeken a kedvezıtlen foltokon olyan kultúrák k 

termesztése is célszerő lehet, amelyeknek ezek a területek termesztése is célszerő lehet, amelyeknek ezek a területek –– amelyikek az árunövény termesztés szempontjából kedvezıtlennek amelyikek az árunövény termesztés szempontjából kedvezıtlennek számítanak számítanak –– még egyáltalán nem kedvezıtlenek.még egyáltalán nem kedvezıtlenek.

A vadföld olyan kultúra, amelyet azzal a céllal telepítünk, hogyA vadföld olyan kultúra, amelyet azzal a céllal telepítünk, hogy a a 

területen élı vadállomány populációdinamikájában kedvezı változáterületen élı vadállomány populációdinamikájában kedvezı változást, st, 

növekedést érjünk el. A vadföld nem érzékeny a kedvezıtlen termınövekedést érjünk el. A vadföld nem érzékeny a kedvezıtlen termıhelyi helyi 

foltokra, mert a legkedvezıtlenebb körülmények között is ad annyfoltokra, mert a legkedvezıtlenebb körülmények között is ad annyi i 

termést és takarást minden növényi kultúra, ami a mezei élıhelyetermést és takarást minden növényi kultúra, ami a mezei élıhelyet t 

használó vadnak, az apróvadnak, bıven elegendı. használó vadnak, az apróvadnak, bıven elegendı. PéldáulPéldául egy olyan egy olyan 

állomány, amelyik annyira tönkrement, hogy árunövényként csak állomány, amelyik annyira tönkrement, hogy árunövényként csak 

ráfizetést hozna, a vadgazdálkodás szempontjából értékkel bír. Eráfizetést hozna, a vadgazdálkodás szempontjából értékkel bír. Ezért zért 

azok a kisebbazok a kisebb--nagyobb foltok, sávok, amelyikek kedvezıtlenek nagyobb foltok, sávok, amelyikek kedvezıtlenek 

árunövény termesztésére, a vadföldnek kedvezıek lehetnek.árunövény termesztésére, a vadföldnek kedvezıek lehetnek.

A vadföldön elıállított termék a hasznosítható vadállomány. A vadföldön elıállított termék a hasznosítható vadállomány. 

Amennyiben egy kedvezıtlen termıhelyi adottságú folton beállítotAmennyiben egy kedvezıtlen termıhelyi adottságú folton beállított t 

vadföld hatására keletkezı többlet a vadállományban magasabb vadföld hatására keletkezı többlet a vadállományban magasabb 

termelési értékkel bír, mint a növénytermesztéssel való hasznosítermelési értékkel bír, mint a növénytermesztéssel való hasznosítás, tás, 

akkor célszerő ott vadföldet létesíteni. Ehhez tisztában kell leakkor célszerő ott vadföldet létesíteni. Ehhez tisztában kell lennünk nnünk 

azzal, hogy mekkora termelési érték és jövedelem állítható elı aazzal, hogy mekkora termelési érték és jövedelem állítható elı a

vadföldgazdálkodással.vadföldgazdálkodással.

Vizsgálatunk során egy modellt hoztunk létre. Az adatok elemzéseVizsgálatunk során egy modellt hoztunk létre. Az adatok elemzése egy Excel táblázat segítségével történt. Ez a táblázat a követkegy Excel táblázat segítségével történt. Ez a táblázat a következı címen érhetı el: ezı címen érhetı el: 

http://www.mkk.szie.hu/dep/nttt/munkatarsak/tarnawa.htm, a Kutathttp://www.mkk.szie.hu/dep/nttt/munkatarsak/tarnawa.htm, a Kutatások rovatból.ások rovatból.

A modellben egy gazdaságot képzelünk el, amelynek egyik táblájátA modellben egy gazdaságot képzelünk el, amelynek egyik tábláját kétféle módon mővelhetünk meg: egyik lehetıség szerint csak árukétféle módon mővelhetünk meg: egyik lehetıség szerint csak árunövényt termesztünk, a másik lehetıség szerint az árunövény mellnövényt termesztünk, a másik lehetıség szerint az árunövény mellett ett 

vadföldsávot telepítünk a táblára.vadföldsávot telepítünk a táblára.

Mint az eredményekbıl látható, ha alacsonyak a Mint az eredményekbıl látható, ha alacsonyak a 

termésátlagok, illetve ha heterogén a tábla, akkor a termésátlagok, illetve ha heterogén a tábla, akkor a 

vadföldgazdálkodássalvadföldgazdálkodással nagyobb eredmény érhetı el, nagyobb eredmény érhetı el, 

mintha csak az árunövényt termesztenénk. Tehát a mintha csak az árunövényt termesztenénk. Tehát a 

homogénnek mondható, kiemelkedı termésátlagokat homogénnek mondható, kiemelkedı termésátlagokat 

produkáló területek kivételével, mindig találhatunk produkáló területek kivételével, mindig találhatunk 

annyira heterogén táblát, ahol már érdemes vadföldet annyira heterogén táblát, ahol már érdemes vadföldet 

létesíteni. Illetve még a homogén táblán is van olyan létesíteni. Illetve még a homogén táblán is van olyan 

termésszínvonal, ami alatt érdemes a vadföld telepítése, termésszínvonal, ami alatt érdemes a vadföld telepítése, 

de minél heterogénebb a tábla, annál magasabb de minél heterogénebb a tábla, annál magasabb 

termésátlag mellett éri ez meg.termésátlag mellett éri ez meg.

Magyarország mezıgazdasági mőveléső területeinek Magyarország mezıgazdasági mőveléső területeinek 

jelentıs hányadán találhatóak heterogén táblák. jelentıs hányadán találhatóak heterogén táblák. 

Vizsgálataink alapján a változatos termıhelyi Vizsgálataink alapján a változatos termıhelyi 

tulajdonságokkal rendelkezı táblák egyes részein akkor tulajdonságokkal rendelkezı táblák egyes részein akkor 

is érdemes is érdemes vadföldgazdálkodássalvadföldgazdálkodással foglalkozni, ha foglalkozni, ha 

amúgy a terméseredmények a teljes táblára nézve amúgy a terméseredmények a teljes táblára nézve 

kielégítıekkielégítıek vagy magasak. Mindezek tükrében vagy magasak. Mindezek tükrében 

megállapítható, hogy a megállapítható, hogy a vadföldgazdálkodásvadföldgazdálkodás és az és az 

élıhelyfejlesztésélıhelyfejlesztés olyan alternatívát kínál a olyan alternatívát kínál a 

növénytermesztés számára, amellyel a kedvezıtlen növénytermesztés számára, amellyel a kedvezıtlen 

termıhelyi foltokat hasznosítani lehet.termıhelyi foltokat hasznosítani lehet.

A búza és a kukorica termesztéséhez általános technológiát vettüA búza és a kukorica termesztéséhez általános technológiát vettünk nk 

alapul.alapul.

Az alternatív lehetıség, amikor a táblát vadföldsáv szegélyezi. Az alternatív lehetıség, amikor a táblát vadföldsáv szegélyezi. 

Ekkor a föltételezett 100 méter széles tábla szélsı 10 méterét Ekkor a föltételezett 100 méter széles tábla szélsı 10 méterét 

foglalja el a vadföld, a többi 90 méteren az elızıekfoglalja el a vadföld, a többi 90 méteren az elızıekhezhez hasonlóan ahasonlóan a

két kultúra termesztése folyik. A vadföldsáv termesztésénél egy két kultúra termesztése folyik. A vadföldsáv termesztésénél egy 

kétéves vetésforgót használunk, ezért számolunk a modellben két kétéves vetésforgót használunk, ezért számolunk a modellben két 

évre. A 10 méter széles sávot további három sávra osztjuk: két 4évre. A 10 méter széles sávot további három sávra osztjuk: két 4

méter szélesre, ahol a vetésforgók kerülnek termesztésre, és egyméter szélesre, ahol a vetésforgók kerülnek termesztésre, és egy 2 2 

méter széles sávra, mely elválasztja a vadföldet az árunövény méter széles sávra, mely elválasztja a vadföldet az árunövény 

kultúrától. A két 4 méter széles sávban azonos vetésforgók kultúrától. A két 4 méter széles sávban azonos vetésforgók 

kerülnek termesztésre. A vetésforgó két éves, és a két sávon egykerülnek termesztésre. A vetésforgó két éves, és a két sávon egy év év 

csúsztatás van köztük. Ezzel folyamatossá tehetı a vadföld. A kécsúsztatás van köztük. Ezzel folyamatossá tehetı a vadföld. A két t 

egymás melletti sávval elérhetjük, hogy a vad folyamatosan találegymás melletti sávval elérhetjük, hogy a vad folyamatosan talál

magának táplálékot és búvóhelyet. A két méter széles tárcsázott magának táplálékot és búvóhelyet. A két méter széles tárcsázott 

sáv elválasztja a vadföldet az árunövény kultúráktól, melyeket sáv elválasztja a vadföldet az árunövény kultúráktól, melyeket 

általános technológiával kezelünkáltalános technológiával kezelünk. . 

A vadföldsávok elhelyezésének A vadföldsávok elhelyezésének 

lehetséges módja egy gazdaságbanlehetséges módja egy gazdaságban

A két gazdálkodási alternatíva A két gazdálkodási alternatíva –– csak árunövény termesztése, valamint árunövény és vadföld kombicsak árunövény termesztése, valamint árunövény és vadföld kombinációja nációja –– során elérhetı eredmény alakulását szemlélteti a már fentebb hisorán elérhetı eredmény alakulását szemlélteti a már fentebb hivatkozott Excel táblázat. A vatkozott Excel táblázat. A 

„végeredmények” rész „különbség” sorában láthatjuk a kétféle has„végeredmények” rész „különbség” sorában láthatjuk a kétféle hasznosítás szerint nyerhetı eredmények különbségét. A táblázat lehznosítás szerint nyerhetı eredmények különbségét. A táblázat lehetıvé teszi, hogy az alapadatokat igény szerint változtathassuk,etıvé teszi, hogy az alapadatokat igény szerint változtathassuk, a a 

táblázat az új adatok szerint számolja ki az eredményeket. Alapetáblázat az új adatok szerint számolja ki az eredményeket. Alapesetben reális adatokkal töltöttük meg a táblázatot. setben reális adatokkal töltöttük meg a táblázatot. 

A modell segítségével különbözı feltételek alapján értékeltük a A modell segítségével különbözı feltételek alapján értékeltük a két alternatíva eredményességét. Az egyik szempontunk a tábla tekét alternatíva eredményességét. Az egyik szempontunk a tábla termıképessége volt. Ezért különbözı búza és kukorica termésátlagormıképessége volt. Ezért különbözı búza és kukorica termésátlagokat kat 

állítottunk be, a többi paraméter változatlanul hagyása mellett.állítottunk be, a többi paraméter változatlanul hagyása mellett. Ezen kívül a tábla heterogenitásának vizsgálatára is sor kerültEzen kívül a tábla heterogenitásának vizsgálatára is sor került. A táblázatban be lehet állítani, hogy a táblán, ha csak árunöv. A táblázatban be lehet állítani, hogy a táblán, ha csak árunövényt ényt 

termesztünk, a szélsı 10% területre a termés hány százaléka jut.termesztünk, a szélsı 10% területre a termés hány százaléka jut. Ez a heterogenitás sokféle tényezıbıl fakadhat, például a táblaEz a heterogenitás sokféle tényezıbıl fakadhat, például a tábla heterogén talajösszetétele, változatos domborzatból adódó mikroheterogén talajösszetétele, változatos domborzatból adódó mikroklímák klímák 

kialakulása, vagy akár a táblára árnyékoló fasor. Amennyiben vadkialakulása, vagy akár a táblára árnyékoló fasor. Amennyiben vadföldet telepítünk, erre a szélsı sávra telepítjük a vadföldet, tföldet telepítünk, erre a szélsı sávra telepítjük a vadföldet, tehát ennek a termése helyett számolunk a vadföld bevételével. Enehát ennek a termése helyett számolunk a vadföld bevételével. Ennek a két nek a két 

paraméternek a kombinációja adja jelen vizsgálatunkat.paraméternek a kombinációja adja jelen vizsgálatunkat.

Irodalmi adatok alapján várható növekedés a Irodalmi adatok alapján várható növekedés a 

vadállomány létszámábanvadállomány létszámában

Tehát a kutatási eredmények alapján, amennyiben vadföld létesítéTehát a kutatási eredmények alapján, amennyiben vadföld létesítése se 

mellett döntünk mellett döntünk –– az országos vadlétszámot alapul véve az országos vadlétszámot alapul véve –– a a 

következı vadállomány növekményt érhetjük el:következı vadállomány növekményt érhetjük el:

--mezeinyúlnál: 0,04 db/hamezeinyúlnál: 0,04 db/ha

--ıznél: 0,02 db/haıznél: 0,02 db/ha

--fácánnál: 0,35 db/ha.fácánnál: 0,35 db/ha.

Ezeknek a növekményeknek az elérése természetesen feltételezi a Ezeknek a növekményeknek az elérése természetesen feltételezi a 

vadföldgazdálkodás helyes kivitelezését. Az elızı kutatásokban ivadföldgazdálkodás helyes kivitelezését. Az elızı kutatásokban is a s a 

legnagyobb jelentıségőnek az úgynevezett vonalas struktúrákat, legnagyobb jelentıségőnek az úgynevezett vonalas struktúrákat, 

ökotonokat találták. Ez azt jelenti, hogy hosszú, keskeny csíkokökotonokat találták. Ez azt jelenti, hogy hosszú, keskeny csíkokban ban 

lehet elvégezni az élıhelyfejlesztést, például árkok, utak, tábllehet elvégezni az élıhelyfejlesztést, például árkok, utak, táblaszélek aszélek 

mentén, így kevésbé zavarja a termelést, és adja a kívánt eredmémentén, így kevésbé zavarja a termelést, és adja a kívánt eredményt. nyt. 

Ezeknek a fejlesztésével lehet a legkönnyebben elérni a célunkatEzeknek a fejlesztésével lehet a legkönnyebben elérni a célunkat.. A A 

másik jellegzetesség hogy a vad mozgása miatt elegendı a teljes másik jellegzetesség hogy a vad mozgása miatt elegendı a teljes 

terület viszonylag kis részén végrehajtani a fejlesztést, és az terület viszonylag kis részén végrehajtani a fejlesztést, és az a teljes a teljes 

terület vadállományára kedvezı hatást gyakorol.terület vadállományára kedvezı hatást gyakorol.

A tábla különbözı adottságaitól függıen változik a bevétel mértéA tábla különbözı adottságaitól függıen változik a bevétel mértékeke


