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Az erőforrások szűkülésének főbb okai

Az emberiség élelmiszer-ellátása és annak 
biztonsága a harmadik évezred küszöbén új 
kihívásokkal szembesül. Robert Malthus 
híres tétele, amelyet az 1800-as évek elején 
fogalmazott meg, mely szerint az emberiség 
létszámának növekedése mértani haladvány 
jellegű, míg az élelmiszer-termelés növekedé-
se ennek mértékétől messze elmarad, oda 
vezet, hogy belátható időn belül súlyos élel-
miszerhiány vár a Föld lakóira. Ha az 1950-es 
évektől nem kezdődik meg az ún. zöld for-
radalom, amelynek révén gyakorlatilag ötven 
év alatt meg lehetett többszörözni a növény-
termesztés hozamait, amelyek egyúttal állati 
takarmányt is jelentenek (például: búza, ku-
korica, rizs), akkor az emberiség létszáma meg 
sem közelíthette volna a hétmilliárdot. A 

„zöld forradalom” tartalékai azonban ma ki-
merülőben vannak.

Az élelmiszer-ellátás alapját képező növé-
nyibiomassza-termelésre új feladatok várnak, 
amelyek különösen élesen rajzolódnak ki az 
ezredforduló óta. Ezek a következőkben fog-

lalhatók össze: az emberiség létszáma tovább 
nő, habár üteme kissé mérséklődik a korábbi 
időszakhoz képest, kétségtelenül számottevő 
marad, a nagy inercia miatt minden bizony-
nyal eléri a kilencmilliárdot. Ha az emberiség 
döntően növényi táplálékokkal élne, az élel-
miszer-ellátás korántsem jelentene nehezen 
megoldható feladatot. Az emelkedő életszín-
vonal következtében azonban nő az állati 
termékek aránya és mennyisége a humán 
diétán belül, a világtermelés gyorsan nő. A 
humán táplálkozási szerkezet súlypontjának 
akár csak rész leges átrendeződése növényi 
élelmiszerekből állati termékekre azt jelenti, 
hogy sokkal több növényi termék kell egy-egy 
ember ellátásához, mert az állati eredetű 
élelmiszerek megtermelése négy-tízszeres 
növényibiomassza-felhasználással jár a transz-
formációs veszteségek miatt (Horn, 2008).

Az 1. táblázat mutatja az állati eredetű 
élelmiszerek arányának növekedését az em-
beri táplálkozásban, az egy főre eső GDP 
nö vekedésének hatására. Kiegészítésképp 
megjegyzendő, hogy olyan esetekben, amikor 
az egy családra eső éves GDP 1500 dollár alatt 
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van, gyakorlatilag állati fehérjét nem, vagy alig 
fogyaszt a lakosság (Roppa, 2007), kivéve 
azo kat az eseteket, amikor a halászat révén 
halhoz jutnak. Az adatokból kitűnik, hogy a 
9000–10 000 dollár egy főre eső GDP eléré-
séig egyre növekvő állatifehérje-fogyasztással 
találkozunk, efölött azonban a fogyasztás 
érdemben már nem nő tovább. Az inkább a 
magasabb értékű, sok esetben luxustermékek 
irányába tolódhat el, ez azonban nem jelent 
érdemi mennyiségi növekményt.

A nagy népességű fejlődő országokban 
általában gyorsan nő az egy főre eső GDP, így 
az állatitermék-fogyasztás is (például Kína, 
India, más délkelet-ázsiai országok, Dél-Ame-
rika).

Új konkurensként jelent meg a növekvő 
bioenergia-igény (például: bioetanol, biodí-
zel), amelyet ma még döntően olyan növényi 
termékekből állítanak elő, amelyek egyúttal, 
egyrészt, közvetlenül humán táplálóanyagok, 
másrészről állati takarmányok. Ez az új ipar-
ág ma már jelentős konkurense az állatte-
nyésztésnek, különösen az amerikai konti-
nensen, de még Európában is, habár korlá-
tozottabb mértékben (Horn, 2008).

Az emberiség állatifehérje-ellátásában a 
hal hosszú ideig a legnagyobb tételt jelentet-
te, döntően a tengeri és édesvízi halászat és 
kisebb mértékben a mesterséges haltenyésztés, 

akvakultúra révén. A tengeri halászat hoza-
mai a mérhetetlenül felduzzasztott halászati 
kapacitás ellenére már mintegy tizenöt éve 
stagnálnak a túlhalászás miatt (Diamond, 
2007). Ugyanakkor a hal iránti kereslet világ-
szerte tovább nő, serkentve a mesterséges 
hal  hústermelést. A tengeri és az édesvízi ha-
lászat 1995 óta 90–95 millió tonna körül in-
gadozik. A világban elfogyasztott halak és 
rákok több mint felét már akvakultúrában, 
tengerben vagy édesvízben, ellenőrzött kö-
rülmények között tenyésztik. Az akvakultúrás 
termelés jelenleg már meghaladja a 70 millió 
tonnát évente, és gyorsan nő tovább (FAO 
FishStat, 2011). Ez újabb konkurensként je-
lenik meg, hiszen ezen állattenyésztési ág 
dön tően magas biológiai értékű mesterséges 
gyári keveréktakarmányokat igényel.

A növénytermesztés peremfeltételei álta-
lánosan romlanak. A két döntő tényező ezek 
közül: a termőföld és a vízkészletek haszno-
síthatóságával összefüggő problémakör.

A Föld termőföldkészlete folyamatosan 
csökken. Az okok nagyon sokrétűek, így csak 
a legfontosabbakat említve: az infrastruktu-
rális fejlesztések sokhelyütt éppen a legértéke-
sebb termőföldterületeket csökkentik, ez 
leg inkább a gyorsan fejlődő országokat 
érinti (például Kína, India), de nem kivételek 
a fejlett országok, sőt hazánk sem. Az oktalan 

földhasználat (például túllegeltetés, víz- és 
szél  erózió, talajsavanyodás stb.) részben elsiva-
tagosodást, részben csökkenő termőképessé-
get okoz. Új földterületek érdemi bevonása 
a termelésbe gyakorlatilag alig lehetséges, vagy 
jelentős környezeti károkat okoz (például 
erdőirtások: Brazília, Indonézia).

A mezőgazdaság a legnagyobb vízfelhasz-
náló ágazat a Földön, mert a megújuló és 
hasznosítható édesvízkészlet 70%-át igényli. 
Sajnos sok helyen a növénytermesztési kultú-
rák öntözése során a megújuló készleteket a 
megújulás ütemét megha ladó mértékben 
hasznosítják, ami ellenkezik a fenntarthatóság 
feltételével. Egy kimerült készlet rehabilitáci-
ós ideje sokszorosa lehet a kitermelésének 
(lásd a Dunántúli-középhegység és Hévíz 
példáját). Egyébként a felszín alatti készletek 
két fajtáját ismerjük. Az első része a víz körfor-
gásának, a második, fosszilis, valamilyen ok nál 
fogva valamikor kizáródott (pl. egy lencsébe, 
lásd Líbia). Sok helyen a felszín alatti vízkész-
letek gyorsan, kritikus mértékben csökken-
nek, így például Kínában, Indiában, az USA 
egyes részein (Somlyódy, 2008, 2011).

Az előbbiekben csupán vázlatosan érintett 
tényezőket figyelembe véve a növénytermesztés-

ben és az állattenyésztésben a különböző erőfor-
rásokkal minden korábbi időszaknál racioná-
lisabban kell majd gazdálkodni.

A különböző állattenyésztési ágazatok fejlődésé-
nek közeljövőben várható trendjei

Az egyes állati termékektől várható termelés-
növekedést mutatja az 1. ábra.

A sertéshústermelés és a várható fogyasz-
tás továbbra is gyors ütemben nő majd, és 
2020-ig a növekmény elérheti vagy megkö-
zelítheti a 20 millió tonnát. Abszolút meny-
nyiségben hasonló mértékű emelkedés vár-
ható a baromfihús-termelésben is. Meglepő, 
de az előzőekben vázoltak alapján is szinte 
logikusan következik, hogy az állatitermék-
előállítás legdinamikusabb ágazata az akva-
kultúra lesz, ahol majd 30 millió tonna nö-
vekedés várható világszinten. A tojás- a mar-
hahús- és a tejtermelés növekedése kisebb 
ütemű lesz (10–10 millió tonna körüli).

Figyelemre méltó és ritkán kerül szóba, 
hogy a különböző országok, illetve régiók 
hús fogyasztásán belül mekkora nagyságren-
det képvisel a hal. A halnak az emberi táplál-
kozásban és a húsfogyasztáson belül betöltött 
szerepét egységnyi vásárlóerőre vetítve mutat-

GDP $/fő Az állati termékek aránya 
az összes energiabevitel %-ában

1000 – 2000 3 – 5
5000 – 6000 15 – 20
9000 – 10 000 25 – 30
11 000 – 30 000 30 – 35

1. táblázat • Az egy főre eső évi GDP és az állati eredetű élelmiszerek aránya az összes 
energiabevitelhez képest – FAOSTAT és GGDC (2007) adatok alapján (URL1)

1. ábra • Globális állatitermék-előállítási növekedés (átlagos növekedési ütem: 1,6%) 
(Gasperoni és Bentley-Beal, 2010)
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ja a 2. ábra. Magyar szemmel ez igen furcsá-
nak tűnik; mi összesen 3–4 kg halat fogyasz-
tunk évente, Bulgáriával együtt sajnos Euró-
pa sereghajtói vagyunk. Ugyanakkor a világ-
átlag 17 kg, az európai átlag pedig 20 kiló 
fö lötti. Szembetűnőek a halat különösen 
ked velő (Japán), vagy azt más húsféleség híján 
döntően kényszerből fogyasztó (India), és azt 
mérsékelten fogyasztó (például Brazília, Ar-
gentína, USA) országok közötti igen nagy 
különbségek.

Annak érzékeltetésére, hogy egyes orszá-
gok, illetve régiók között az egy főre eső 
húsfogyasztásban és annak összetételében 
mekkora különbségek vannak, mutatom be 
a 2. táblázatot. Az adatok különösen abból a 
szempontból érdekesek, hogy milyen irányú 
és nagyságrendű változások várhatók a fo-
gyasztásban, akkor, ha nagymértékben válto-
zott az egy főre eső jövedelem. Ebből a szem-
pontból a táblázatban különösen három te-
rület adatai érdekesek: ezek Kína, Hongkong 

és az USA. Hongkong, Kína egyik Különle-
ges Igazgatású Területe és az USA egy főre eső 
GDP-je közel áll egymáshoz, összes húsfo-
gyasztásuk is egy főre vetítve nagyon hasonló. 
Mind a kettő rendkívül magas, jelezvén azt, 
hogy az egy főre eső GDP és húsfogyasztás 
között nagyon szoros az összefüggés. Hong-
kongot 98%-ban kínaiak lakják, nincs saját 
mezőgazdasági termelése, mindent vásárol. 
Húsfogyasztása több mint kétszerese Kínáé-
nak. A kettejük GDP-je közötti különbség-
ből ez következik is. De mindkét országban 
meg döbbentően hasonló a húsfogyasztás 
szerkezete: meghatározó a sertés, ezt követi a 
barom fi, majd a szarvasmarha. Ha prognózist 
kell adni, nagy biztonsággal jelezhető előre, 
hogy ahogy nő Kínában az egy főre eső GDP, 
úgy fog közelíteni húsfogyasztásuk és annak 
szer kezete a hongkongihoz, hatalmas piacot 
teremtve a különböző állati termékeknek. 
India egy főre eső húsfogyasztása döbbenete-
sen ala csony, de a rendelkezésre álló ismeretek 

szerint a tehetősebbé váló rétegek húsfogyasz-
tása nagyon gyorsan növekszik, különösen a 
baromfié.

Azt, hogy várhatóan milyen mértékben 
fog nőni a fejlett és fejlődő világ hús- és tejfo-
gyasztása alig negyven év múlva, mutatják a 
3. táblázatban összefoglalt adatok. A fejlődő 
országok húsfogyasztása több mint 2,3-szoro-
sára, tejfogyasztása 2,6-szeresére nő. A hús- és 
tejtermelés együttes növekménye 552 millió 
tonnát tesz majd ki. Ehhez képest eltörpül a 
fejlett országokban várható alig 20% feletti 
hús- és 10%-os tejfogyasztási növekmény, ami 
összesen 54 millió tonnát, a fejlődőknek 
várhatóan alig 10%-át teszi ki.

Figyelembe véve az állati termékek iránti 
növekvő keresletet és prognosztizálhatóan az 

ezt az igényt fedezni hivatott termelésfelfutást, 
számításokat végeztek arra vonatkozóan, 
hogy a növényi termékek mennyiségét ille-
tően (takarmány) mekkora igények fognak 
jelentkezni.

Felmérték azt is, hogy a várható népes-
ségnövekedés által generált igény mekkora 
növényi terméktöbbletet igényel majd, továb-
bá a jelenleg tervezett bioenergia-termelési 
célok mekkora növényi alapanyag-mennyi-
séget fognak lekötni. A számításokat 2030-ig 
terjedő időszakra végezték el (4. táblázat).

A 4. táblázatban összefoglaltak világosan 
rávilágítanak arra, hogy már húsz éven belül 
több mint 60%-kal (1700 millió tonna) 
kellene növelni a főbb növényi termékek 
termelését annak érdekében, hogy döntően 

2. ábra • Húspreferenciák egységnyi vásárlóerőre vetítve (Novus Analysis, 2010)

országok, 
régiók

húsfogyasztás (kg/fő/év)
összesen

szarvasmarha sertés baromfi
Kína 6 35 9 50
India 2 1 2 5
Hongkong 16 61 39 116
USA 42 30 53 125
EU–27 16 43 20 79

2. táblázat • Néhány kiemelt ország, illetve régió egy főre eső húsfogyasztása 
és összetétele (USDA Foreign Agricultural Service. Office of Global Analysis, 2007)

év
évi egy főre eső fogyasztás összes fogyasztás
hús (kg) tej (l) hús (millió t) tej (millió l)

fejlődők
2002 28 44 137 222
2050 44 78 326 585

fejlettek 
2002 78 202 102 265
2050 94 216 126 295

3. táblázat • A fejlett és a fejlődő világ várható állatitermék-fogyasztása 
(Tarawali és mtsai, 2011)
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a fejlődő országok növekvő népességét el le-
hessen látni élelmiszerrel, és a gyorsan fejlődő 
országok számára szükséges állatitermék-
többlet előállításához elegendő takarmány 
álljon rendelkezésre. Ez a jövőkép önmagában 
egy új, második „zöld forradalom” szükségességét 
indokolja.

A második „zöld forradalom” az elsőnél 
sokkal komplexebb interdiszciplináris megoldá-
sokat követel majd, mint az első, 1950–2000 
közötti. Alapjaiban fogja érinteni a növényi 
biomassza- és állatitermék-előállítás termékpá-
lyáinak minden fázisát és peremfeltételeit. Új 
innovációs hullám nélkül nem lesz esély a siker-
re. Világszerte nagyon számottevő, pótlólagos 
tőkebefektetésekre lesz szükség a szellemi 
erőforrások érdemi bővítése mellett. Nagy 
valószínűséggel a mainál nagyobb mértékben 
kell a tengervizet mint pótlólagos biomassza-
termelő kapacitást is számításba venni (pél-
dául algatermelés kontrollált körülmények 
között).

A fejlett országok által tervezett bioüzem-
anyag-előállítási programok többletigénye olyan 
nagyságrendű, ha a jelenlegihez hasonló techno-
lógiákat alkalmaznak bioüzemanyagok előál-
lítására, ami már minden bizonnyal hatalmas 
zavarokhoz és feszültségekhez fog vezetni a világ 
agrárgazdaságában.

Az egyes állattenyésztési ágazatok erőforrásigé-
nye és komplex környezetterhelő hatása 
egységnyi termékmennyiségre vonatkozóan

Az utóbbi évtizedben több komplex kutatási 
program választotta támájául, hogy a külön-
böző állattenyésztési ágazatok egységnyi ter-
mékre vetítve mekkora erőforrásigényűek, (pl. 
energiafelhasználás, termőföldlekö tés) és 
milyen a környezetterhelés különböző pa ra-
métereket véve figyelembe (pl. üvegházhatá sú 
gáztermelés CO2-egyenér tékben, eut rofi zá ci-
ós potenciál PO4-egyen értékben, lég kör sava-
nyító hatás SO2-egyenér tékben, növényvédő-
szer-felhasználás területegységenként).

A bevezető alapkérdés megválaszolására 
az egyik legelső és legátfogóbb nagy analízist 
az Egyesült Királyságban végezték (Williams 
et al., 2006). A legfontosabb adatokat az 5. 
táblázat mutatja, mely a baromfihús, a tojás, 
a sertéshús, a marhahús, a tej és a juhhús elő-
állításának erőforrás-felhasználását és környe-
zetterhelő hatásait mutatja egységnyi összeha-
sonlítható termékmennyiségre vetítve. Vilá-
gosan kitűnik, hogy a szapora állatfajok egy-
értelműen kedvező pozíciókat foglalnak el 
mind az energiafelhasználásban, mind az 
üvegházhatású gáz kibocsátásában, mind pe-
dig a termőföldlekötésben. Az említett vizs-

gálatsorozatban korszerű nagyteljesítményű 
fajták és tartásrendszerek képezték a felméré-
sek alapját.

A közelmúltban az OECD-országokban 
közzétett tizenhét tanulmány adatait összesí-
tette M. De Vries és Ian J. M. De Boer (2010). 
E tanulmányokban különböző sertés-, broj-
lercsirke-, húsmarha-, tej- és tojástermelő 
telepek, illetve rendszerek komplex összeha-
sonlítását végezték el. Az analízisek többek 
között arra irányultak, hogy integrált szem-
léletben egységnyi állati termék előállítására, 
illetve fehérje előállítására mekkora az erőfor-
rásigény, és mekkora a különböző paraméte-
rek szerint mért környezetterhelés. A sokolda-
lú multidiszciplináris vizsgálatok minden ál-
lattenyésztési ágazatban azt mutatták, hogy 
egységnyi termékre vetítve a legkisebb komplex 
erőforrásigény és a legkisebb környezetterhelés 
azokban a termelési rendszerekben volt mérhe-
tő, ahol nagy teljesítményű fajtákkal, intenzív 
tartási-takarmányozási megoldásokat alkal-
maztak, országtól, kontinensektől függetlenül.

A komplex folyamatok szemléletes meg-
világítására szolgálhat a következő példa.

A tejtermelés hatékonyságának az egész 
termelési folyamatot figyelembe vevő össze-
hasonlítása különösen érdekes egy nagysza-
bású amerikai vizsgálatsorozat eredményei-
nek tükrében. Az USA mezőgazdasági kor-
mányzata (USDA) egy konzorciumot bízott 
meg a Cornell Egyetem vezetésével azzal, 
hogy a tejtermelésre vonatkozóan mérjék fel, 
mekkora az erőforrásigényben és a környe-
zetterhelésben mutatkozó különbség akkor, 
ha az 1944-ben alkalmazott fajták, tartási és 
takarmánytermesztési, takarmányozási rend-
szerek figyelembe vételével állítanák elő a 
tejet, összehasonlítva azt a 2007-re jellemző 
komplex feltételrendszerrel (Capper et al., 
2009). Természetesen ilyen analízis csak olyan 
országban lehetséges, ahol a termelés minden 
egyes összetevőjére vonatkozóan pontos 
statisztikai adatok állnak rendelkezésre. A 
figyelembe vett igen nagyszámú tényezőből 
a 6., 7. táblázatokban csak a legfontosabb 

emberi többletfogyasztás
    fejlődő országok (nagy népességnövekedés) 800 millió tonna

döntően állati takarmány
    gyorsan fejlődő országok 900 millió tonna

döntően energiatermelés
    fejlett országok 1100 millió tonna

Jelenlegi igény 2800 millió tonna

4. táblázat • Az emberiség többletigénye 2030-ig a legfőbb növényi termékekből 
(Nonhebel – Kastner, 2011)

erőforrások 
és környezeti hatások

baromfi-
hús tojás sertéshús marhahús tej juh-

hús
energiafelhasználás (GJ) 12 14 17 28 25 23
üvegházhatás 
(kg/CO2-egyenérték 100 év) 4,6 5,5 6,4 16 10,6 17

eutrofizációs potenciál 
(kg/PO4-egyenérték) 49 77 100 158 64 200

légkörsavasítás
(kg/SO2-egyenérték) 173 306 394 471 163 380

növényvédőszer
(kg/ha) 7,7 7,7 8,8 7,1 3,5 3,0

termőföldlekötés, (ha) 0,64 0,67 0,74 2,33 1,20 1,40

5. táblázat • Erőforrás-felhasználás és környezetterhelő hatások különböző állattenyésztési 
ágazatokban adott termékmennyiségre (1 tonna hús, 20 000 tojás – kb. 1 tonna – és 10 m3 tej 

– kb. 1 tonna hasznosítható beltartalom) (Williams et al., 2006)
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adatokat mutatom be. A 6. táblázatban a 
termelési rendszerek jellemzőiből csupán a 
fajtaösszetétel, a tejtermelés egy tehénre vetít-
ve és a takarmányozás legfontosabb elemei 
kerülnek bemutatásra. 1944-ben az egy tehén-

re eső tejhozam alig haladta meg a 2000 litert 
(Magyarországon ez a tejhozam az 1960-as 
évek végén volt jellemző). 2007-ben az átla-
gos tejtermelés meghaladja a 9000 litert (ezt 
hazánkban is sok tehenészet eléri). Természe-

tesen nemcsak a tehenek tejtermelése, hanem 
a takarmánytermelésben alkalmazott új nö-
vényfajták, fejlett termesztési módszerek és 
tartási rendszerek is nagyon sokat fejlődtek a 
több mint hatvan év alatt. A 7. táblázatban 
az 1944-ben és 2007-ben mutatkozó különb-
ségeket érzékelhetjük, az erőforrásigényt és a 
környezetterhelés néhány fontosabb elemét 
kiemelve, egymilliárd liter tej előállítását fi-
gyelembe véve. Az adatokból egyértelműen 
kitűnik, hogy egymilliárd liter tej előállításá-
hoz 1944-ben összesen több mint 948 ezer 
szarvasmarha kellett ahhoz, hogy a 414 ezer 
tejtermelő tehén folyamatosan termelésbe 
állítható legyen. 2007-ben már csak 202 ezer 
elegendő ahhoz, hogy 93 ezer tejelő tehén 
szolgálhassa az egymilliárd liter tej előállítását. 
Ennek alapján már könnyen érthető, hogy 
azonos mennyiségű tej előállítására kevesebb 
mint negyedannyi takarmány, több mint 
tízszer kisebb földterület, és majd kétharmad-
dal kevesebb víz volt szükséges. Az előbbiek-
ből logikusan következően drámai módon 
csökken a környezetterhelés, hogy csak két 
komponenst vegyünk figyelembe: a termelt 
trágya tömegét és az üvegházhatású gázok 
mennyiségét.

Teljesen egyértelmű tehát, hogy egységnyi 
mennyiségű termékre vetítve a mai komplex, 
nagy hatékonyságú növény- és állattenyész-
tési rendszer a tejtermelésben mind az erő-
források oldaláról sokkalta hatékonyabb, 
mint pedig a környezeti hatásait tekintve is 
összehasonlíthatatlanul kisebb terhelést jelent 
az ökoszisztémára. Az USA mai, évente 80 
mil liárd litert meghaladó tejszükségletét nem is 
lenne lehetséges a kisebb termelőképességű ré gebbi 
fajtákkal és a sokkal extenzívebb növénytermesz-
tési és legeltetési rendszerrel előállítani, hiszen 
ha visszatérnénk az 1944-es termelési formára 

– amit sokan az USA-ban is ideálisnak tarta-

nának különböző szempontokból –, akkor 143 
millió hektár területet kötne le csu pán a tejter-
melési szektor, szemben a mai helyzettel, ahol 
ez összesen 13,6 millió hektárt igényel. Bármeny-
nyire is ideálisnak tűnik sokak szemében a ré-
gebbi, környezetbarátnak tűnő termelési mód, 
a jelenlegi magas igényszintet sem az erőforrások 
oldaláról, sem pedig a rendkívüli környezetter-
helés miatt nem lehetne vállalni, és technikailag 
sem megoldani. A számításoknak van egy 

„kisebb” hibája, nem vették számításba az 
1944-es tejtermelési rendszer nagy élőmunka-
igényét, és köztudomású, hogy az embernek 
is van – és nem is kicsi – környezeti és vízláb-
nyoma, ez tovább terhelné az 1944-es adatsort.

A klímaváltozás várható hatásai 
az állattenyésztési rendszerekre

A klímaváltozásról sok szó esik pro és kontra, 
aminek részleteibe nem bocsátkozhatom.

A globális klímaváltozással összefüggő felme-
legedés a víztakarékos gazdálkodást kiemelke-
dően fontossá teszi az állattenyésztésben is, mert 
a készletek átrendeződnek, és az igények nőnek. 
Az állati termékek előállítása sok vizet igényel, 
és itt nemcsak az ivóvizet (ez viszonylag igen 
kis hányad), hanem a takarmány-előállítás 
igen nagy vízigényét is figyelembe kell venni 
mint a legdöntőbb tényezőt, számos más 
kisebb hatású mellett. Az erősebb felmelege-
dés hatására az ivóvíz-felhasználás minden 
állatfajban ugrásszerűen nő, ugyanígy a nö-
vények is többet párologtatnak. Aligha gon-
dolnánk, hogy egy kilogramm marhahús 
elő állítása átlagosan mintegy 20 000 liter, egy 
kilogramm sertéshús megtermelése mintegy 
4000 liter vizet igényel. A világ állattenyész-
tésének vízigénye ma becsülhetően mintegy 
2800 km3/év (Nardone et al., 2010). Az ENSZ 
legújabb becslése szerint pedig 3840 km3/év 
(Somlyódy, 2011). Ez megdöbbentően soknak 

1944 2007

fajták
tejtermelés, kg/év

54%
Jersey/Guernsey/Ayrshire

46% Holstein/Brown Swiss
2074

90% Holstein
9193

legfontosabb alaptakarmányok,
száraztakarmányok

legelő, széna,
abrak+koncentrátum

silókukorica, 
lucerna (siló),

komplett keverékek

6. táblázat • Az USA tejtermelési rendszerének jellemzői 1944-ben és 2007-ben 
(Capper et al.,  2009)

1944 2007
összes tejtermelés (milliárd kg) 53,1 84,2
állatállomány (n)
     laktáló tehén (ezer)
     szárazonálló tehén (ezer)
     üsző (ezer)
     bika (ezer)
     növendékbika (ezer)
     összes (ezer)

414,8
67,4
429,2
19,29
17,17
948

93,6
15,2
90,3
1,31
1,08
202

inputok
     takarmánymennyiség (friss) kg×109

     termőföldlekötés, ha (ezer)
     víz, 1×109

8,26
1,705
10,76

1,88
162
3,79

kibocsátás trágyában
     trágyatömeg, friss, kg×109 7,86 1,91
gáztermelés (üvegházhatás)
CO2-lábnyom (állat+CH4-egyenérték+ 
N2O-egyenérték kg CO2×109)

3,66 1,35

7. táblázat • Erőforrásigény és környezetterhelés 1 milliárd liter tej előállítása esetében
1944-ben és 2007-ben (USA) (Capper et al., 2009)
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tűnik – például a hétmilliárd ember összes 
ivóvízigénye mintegy 7 km3 –, de a takar-
mánytermesztés vízigénye hatalmas, mert 
például az abraktakarmányok alapját képező 
gabonafélék 1 kilogrammjának megtermelé-
séhez legalább 1000, 1500 liter víz szükséges. 
Korábban már foglalkoztunk azzal, hogy az 
állatállományok termelőképességének javítá-
sa szelekcióval milyen nagymértékben képes 
csökkenteni az egységnyi termék előállításá-
hoz szükséges vízmennyiséget (például: tehe-

nek tejtermelése, pulykák súlygyarapodásá-
nak fokozása). Csak példaként említem meg, 
hogy a pecsenyecsirke esetében 1978 és 2008 
között szűk harminc év alatt az egységnyi 
hústermék (mellfilé) előállításához szükséges 
vízigényt döntően a szelekció révén 65%-kal 
sikerült csökkenteni (20 000 literről 7000 
literre) azáltal, hogy majdnem felére rövidült 
a nevelési idő azonos élősúly eléréséig, és 
másfélszeresére nőtt a tiszta mellizomtömeg. 
Minden állatfajban igazolható, hogy a terme-

lőképesség növelése genetikai úton az egyik 
leghatékonyabb eszköz a vízhasznosítás javí-
tása szempontjából (Horn, 2005, 2008).

Az utolsó évtizedben több elemzés szüle-
tett arra vonatkozóan, hogy a világ állatte-
nyésztésére a jelenleg érzékelhető éghajlatválto-
zási folyamatok hogyan hatnak, és a közeljö-
vőben milyen hatások várhatók. A számos 
mértékadó tanulmány alapján megkíséreltem 
összesíteni és áttekinthető formába rendezni 
azokat a tendenciákat, amelyek kirajzolódnak, 
és valószínűleg be is következnek.

Az állattartási nagyrendszerek három nagy 
csoportra oszthatóak: 1. extenzív legeltetési 
rendszerekre, 2. vegyes növény- és takarmány-
termesztő állattenyésztési rendszerekre és 3. 
zömében zárt, koncentrált, érdemi földterü-

letek nélküli intenzív rendszerekre. Az első 
kategóriába a Föld hasznosítható szárazföld-
készletéből hárommilliárd, a másodikba két 
és félmilliárd hektár esik. Az extenzív legelte-
tési rendszerekben ma a világon megtermelt 
húsmarha mennyiségének 20%-át, kiskérő-
dzőinek 30%-át állítják elő. A második nagy 
rendszerben, ahol vegyes növényi- és takar-
mánytermesztési állattenyésztési rendszerek 
működnek, a tej 90, a húsmar ha és juh 70, a 
sertés és baromfihús 25, és a tojás 40%-át 
állítják elő. Megdöbbentő nagy ságrendet 
kép viselnek ma már a zárt, koncentrált és 
intenzív állattenyésztési rendszerek, amelyek 
gyakorlatilag földterület nél kül üzemelnek, 
mert a baromfihús mintegy 70, a tojás 60, a 
sertés 55%-át állítják elő, a húsmarha kis há-

alaptípus terület,
milliárd ha elhelyezkedés megközelítő részesedés 

a világtermelésből
extenzív legeltetési 
rendszer 3

Afrika, Ázsia,
Ausztrália, részben 
Európa és Amerika 
egyes részei

húsmarha 20%
kiskérődzők 30%

Vegyes növény- és 
takarmánytermesztő 
állattenyésztési rendsze-
rek

• természetes csapadékra 
alapozott

• öntözött területek

2,5

Európa, India, Dél-
Amerika keleti része, 
Amerika, Afrika 
középső része, 
USA–Kanada 
határvidéke

Közép-Európa kis 
része, D-K-Ázsia, 
USA és Közép-
Amerika egy része

tej 90%
húsmarha+juh 70%
sertés és
baromfi 25%
tojás 40%

zömében zárt, koncent-
rált intenzív rendszerek, 
érdemi földterületek 
nélkül

USA déli és középső 
területe, Dél-Ameri-
ka, Európa, Kelet-
Ázsia, Közel-Kelet

baromfihús 70%
tojás 60%
sertéshús 55%
húsmarha 6%

8. táblázat • Állattartási nagyrendszerek 
(Nardone et al. [2010] és a szerző által összefoglalt több tanulmány alapján)

rendszertípus biomassza-termelés 
várható változása várható esélyek

extenzív legeltetéses 
rendszerek

• természetes csapadékra 
alapozott rendszerek

• öntözött területek
    – átfolyó vízkészletek

    – talajvíz-hasznosítás
 

-50%

- > +

+++

+

Afrika, Ausztrália, Közép-Amerika, 
Dél-Ázsia, Kína egyes részei a 
leginkább veszélyeztetettek

nehezen előre jelezhető, regionálisan 
is változó negatív és pozitív hatások 
is lehetnek

ahol átfolyó vízkészletekkel gazdál-
kodnak, nagyon kedvező prognózi-
sok adhatók

a talajvíz-hasznosítás már nehezedő 
feltételeket jelent

intenzív zárt specializált 
tartási rendszerek

további előretörésük várható, 
elsősorban az abrakfogyasztók, 
de a kérődzők esetében is

9. táblázat • Az állattenyésztési nagyrendszerek potenciális lehetőségei a klímaváltozás 
tükrében (Silanikove [2000], Frank et al. [2003], West [2003], Nienaber és Hahn [2007], 

Nardone et al. [2010] és mások adatai felhasználásával)
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nyadot képvisel. A 8. táblázatban összesítet-
tem az adatokat, feltüntetve azokat a régiókat, 
amelyek a különböző kategóriákba esnek. A 
9. táblázatban állítottam össze a közeljövőre 
– húszéves távlatban – vonatkozó prognózi-
sokat, amelyek azt mutatják, hogy az állatte-
nyésztési nagyrendszerek potenciális lehető-
ségei valószínűleg hogyan alakulnak a jelen-
legi klímaváltozási folyamatok hatásaira.

A prognózisok azt jelzik, hogy az extenzív 
legeltetésre alapozott területeken – figyelem-
be véve a már jelenleg is jól érzékelhető folya-
matokat – a húsmarhák és kérődzők által 
ter melt hús mennyisége mintegy 50%-kal fog 
csökkenni, döntően az elsivatagosodás, a 
túllegeltetés és a csökkenő éves csapadék-
mennyiség következtében. Ez érinteni fogja 
Afrika, Ausztrália, India, Közép-Amerika, 
Dél-Ázsia és Kína egyes részeit. A vegyes nö-
vénytermesztő-állattenyésztő rendszereket 
alkal mazó régiók közül a természetes csapa-
dékra alapozott területeken nehezen jelezhe-
tőek előre az állattenyésztésre gyakorolt hatá-
sok, ezek az egyes érintett régiókban lehetnek 
pozitívak és negatívak, de inkább enyhe ne-
gatív tendenciák valószínűek, a szélsőségeseb-
bé váló klímahatások által megnövekedő 
termésingadozások miatt. Ezen a kategórián 
belül az öntözhető területek a kilátásokat 
tekintve két nagy csoportra oszthatók. Ahol 
az öntözés talajvízre alapozott – melynek egy 
része nem, vagy lassan megújuló (lásd koráb-
ban) –, nehezedő feltételekkel kell majd 
számolni, a mainál hatékonyabb öntözési 
módokra kell átállni, vagy az öntözést adott 
régiókban teljesen meg is kell szüntetni.

Az öntözéses vagy azzá tehető területek, 
régiók fontossága és gazdasági súlya erősen 
növekszik majd, különösen azoké, ahol meg-

újuló és jelentős átfolyó vízkészletek vannak 
(ilyen hazánk is, csak nehezen vesszük tudo-
másul, hogy vízgazdálkodásunk integrált 
komplex szemléletű áttekintése és fejlesztése, 
megfelelő tárolókapacitások létesítése, nagy 
lehetőségeket teremtő nemzetstratégiai feladat, 
és nemcsak az agrárgazdaság jelentős fejlesz-
tését lehetővé tevő potenciális tartalékunk).

Az intenzív, jól ellenőrizhető tartási felté-
teleket kínáló, zömében zárt állattartási rend-
szerek további előretörése várható, mert 
kom plex hatékonyságuk jobb más rendsze-
rekénél, egységnyi termékre vetített kör nyezet-
terhelő hatásaik csekélyebbek az extenzívebb 
rendszerekéinél. Nagyobb állategészségügyi 
és extrém klímahatások elleni védelmet bizto-
sítanak, mint más rendszerek. Több ségükben 
jobb és egészségesebb munkakörülményeket 
teremtenek a kvalifikált munkaerőnek. Utób-
bi tartásrendszer-típusokhoz nagy hatékony-
sággal csatlakoztathatók azok a trágya- és 
melléktermék-hasznosító fermentációs egysé-
gek, amelyekkel bioenergia termelhető, to-
vább csökkentve a környezetterhelő hatásokat. 

Természetesen azokat az ökológiai, geo-
gráfiai régiókat, ahol csak extenzívebb, pél-
dául feltétlen legeltetésre alkalmas területek 
vannak, továbbra is célszerű és szükségszerű 
megfelelő fajú, fajtájú állatokkal, arra alkalmas 
tartásrendszerek alkalmazásával hasznosítani.

Hálával tartozom Somlyódy Lászlónak sok 
értékes észrevételéért, amelyek segítettek a 
kézirat elkészítése során.

Kulcsszavak: erőforrások szűkülése, növekvő 
élel miszerigény, termelési korlátok, termékek 
környezeti lábnyoma, éghajlatváltozás, várható 
hatások.
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