
INGYENES GYEPFELMÉRÉS

Várjuk jelentkezését és  
FELMÉRJÜK GYEPÉNEK ÁLLAPOTÁT
A MÁSZ-NAK Gyepgazdálkodási Munkacsoport országos GYEPFEL-
MÉRÉST indít a Hazai gyepek és gyepgazdálkodás állapotának felmérése 
című kutatás keretében.

A projekt elsődleges célja, hogy felmérje a mezőgazdaság 
szempontjából legfontosabb magyarországi gyeptípusokat, 
többek között meghatározza a különböző gyepek vezérnövé-
nyeit, zártságát, gyomosságát, állateltartó képességét, takarmá-
nyozásra való alkalmasságát. 

A felmérést botanikusok végzik, akik az adott gyepterületen 
található valamennyi növényt meghatározzák. A kapott ada-
tokból elkészítjük a gyep értékelését, meghatározzuk az állatel-
tartó képességét és javaslatot adunk a hasznosítására. 

Amennyiben szeretnének csatlakozni az ingyenes gyepvizs-
gálathoz, akkor az alábbi feltételeknek kell a vizsgálandó gyepnek 
meg felelnie:

•  a terület művelési ága GYEP legyen
•  legalább 10 hektár nagyságú legyen a fizikai blokk te-

rülete
•  természetes, természetközeli vagy 10 évnél régebbi 

telepítésű / felülvetésű legyen a növényzet 
•  legelő, kaszáló és rét hasznosítást egyaránt felmérünk
•  a kizárólag szárzúzással kezelt gyepeket nem mérjük 

fel
•  védett és nem védett gyepek egyaránt szóba jöhetnek 

•  több fizikai blokkal is lehet jelentkezni, ha azok meg-
felelnek a feltételeknek

•  a felmért területen belül ne legyen nagy különbség  
a növényzetben (pl. 1/3-nál nagyobb része ne legyen 
beerdősülve)

•  viszonylag könnyen megközelíthető legyen a terület.

A jelentkezéskor kérjük elküldeni az alábbi adatokat:
•  Gazdálkodó neve, e-mail-címe, telefonszáma*
•  A felmérésre javasolt terület blokkazonosítója és a közelé-

ben lévő település neve

A jelentkezőknek emailt küldünk. A felmérést megelőzően 
megkeressük Önöket a gyepre vonatkozó egyéb információk 
miatt (domborzati viszonyok, kitettség, hasznosítási mód stb).

A jelentkezéseket a gyepgazdinfo@gmail.com címre kérjük 
küldeni vagy keressék munkatársunkat, HALÁSZ AND-
RÁST az alábbi telefonszámon: 06 30 449 7269

Jelentkezési határidő: 2022. április 30.

*Az adatokat kizárólag a kutatás céljára használjuk fel, annak lezárultával meg-
semmisítjük.

INGYENES TEREPI GYEPFELMÉRÉSBEN 
vehet részt az a gazdálkodó, aki megfelel a követelményeknek, és gyep-

területeit a munkacsoport szakemberei be tudják vonni a vizsgálatba. 

JELENTKEZZEN 
a gyepgazdinfo @gmail.com e-mail címen: elérhetőségeivel, a területek  

blokkazonosítóival és a közelben található település nevével!

FELHÍVÁS!


