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• Globális- lokális kihívások (klímaváltozás, EU szabályozások
változása 2020 után, a meghirdetésre kerülő AKG-vel,
Vidékfejlesztési Programmal kapcsolatos kérdőjelek)

• Világgazdaság helyzete, ezen belül a verseny, és a hatékonyság
szerepének várható alakulása, trendek.

• Az Európai Unió gazdasági, társadalmi jövőképe, különös
tekintettel a mezőgazdaságra, ezen belül a magyar gazdaság, a
mezőgazdaság helyzetének várható alakulása, ellentmondások

KIHÍVÁSOK, LEHETSÉGES VÁLASZOK, PROGNÓZISOK



A KLÍMAVÁLTOZÁSBÓL FAKADÓ VÁRHATÓ SZÉLSŐSÉGES 
IDŐJÁRÁSI VISZONYOK A KÁRPÁTMEDENCÉBEN

• A téli csapadék hó helyett eső formájában jelentkezik.

• Csökken a talaj (mint termő közeg) víztartó képessége.

• Minden második év aszályos, melyek az ország területének 80-90%-át sújtják, miközben

az árvizek által veszélyeztetett terület az ország területének 23%-át teszi ki.

• Az esőintenzitás többszöröse a talaj vízelnyelő képességének. A különbség a felszínen

elfolyik, vagy belvíz formájában tartósan a mezőgazdasági területen maradva károkat

okoz.

• Változik a csapadék időbeni eloszlása és intenzitásának mértéke.

• Egyre gyakoribbak a belvizes és aszályos időszakok.

• A mezőgazdaság klímaváltozásnak való kitettsége nő.



A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI A HÚSMARHA TENYÉSZTÉSRE
1. A téli épület nélküli tartást befolyásolja, mivel a csapadék hó helyett eső formájában hullik

( Száraz fekvőhely biztosítás)

2. A nyár elején, és végig a nyár folyamán várható hőhullámok a gyepek júliusi, augusztusi termelési

potenciálját minimalizálják. Szükségessé válik ezen időszakokban az állatok takarmányozása. (Tavaszi

gyep terméstöbbletből vagy szántóföldi megtermelt takarmányból, plusz terület lekötés, annak

elmaradt haszna)

3. Új betegségek megjelenése, melyek korábban trópusi, vagy szubtrópusi körülmények között voltak

jellemzőek. Ezekre való felkészülés prevenciós állategészségügyi technológiák átgondolása, kialakítása.

(Legyek irtása, új betegségekre való felkészülés, vakcinázás, stb.)

4. Fajta használat átgondolása, különös tekintettel a klímaváltozás szempontjából fontos értékmérő

tulajdonságokra (úgymint adaptáció az üzemeltetéshez, kezelhetőség, igénytelenség, keménység)

5. A hő stressz következtében az alkalmazott szaporodásbiológiai technológia felülvizsgálata,

újragondolása

6. Borjak kiegészítő takarmányozása (koncentrált takarmányokkal)

7. Gyepgazdálkodás átértékelése (tápanyag gazdálkodás, fűfajok különös tekintettel szárazság és hő

stressz tűrésre)



AZ ANYATEHÉNTARTÁS KÖLTSÉGE, A TEHÉN TESTNAGYSÁGÁNAK 
ÖSSZEFÜGGÉSEI



A FAJTAHASZNÁLAT ÉSSZERŰSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A HAZAI GYAKORLATBAN 
(FAJTATISZTA TENYÉSZTÉS, KERESZTEZÉS)



A FAJTAHASZNÁLAT ÉSSZERŰSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A HAZAI GYAKORLATBAN 
(FAJTATISZTA TENYÉSZTÉS, KERESZTEZÉS)



A GYEPGAZDÁLKODÁS MARGINÁLIS HATÉKONYSÁGÁNAK 
ÖSSZEFÜGGÉSEI A KLÍMAVÁLTOZÁSSAL



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
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