Gyepgazdálkodás
Szakdolgozat- és diplomaterv javaslatok
Agrárklíma
A globális klímaváltozás hatásainak elemzése a gyepgazdálkodásban.

Állattenyésztés/Állattartás témakör
Különböző ökológiai adottságú legelők állateltartó-képességének összehasonlítása
A betakarítási idő hatása a gyepek minőségi termésére.
Szarvasmarhák válogatási viselkedése legelőn
A gyep gyomszabályozása és takarmányértéke az Agrárkörnyezeti program alapján.
Az Agrárkörnyezeti program hatása a gyep állateltartó-képességére.
A gyepgazdálkodás tervezése a gazdasági állatok igénye alapján.
A gyepgazdálkodás szerepe a húsmarhatartásban.
A gyepgazdálkodás szerepe a juhtartásban.
A gyepgazdálkodás szerepe a kecsketartásban.
Gyepek állateltartó-képességének vizsgálata különböző ágazatokban
Gyepek állateltartó-képességének vizsgálata extenzív gyepgazdálkodás esetén.
Legeltetésre alapozott állattartás, a legelő állateltartó-képessége ……….gazdaságban.
Számítógépes program készítése üzemi tervhez a gyepre alapozott állattartásban.
Gyepre alapozott állattartás tervezése.
Őshonos állatok tartásának gyepre alapozása.
Gyep, mint felület hatása (csúszás, szaporodás, ízület) különböző állatfajokra (juh,
szarvasmarha, ló).
A gyep-tarló magassága, a legelő terhelése és a vadon előforduló állatok közötti összefüggésvizsgálata (trágyalepény-rovarlárva-madárlétszám összefüggése).
Vándor-ólas legeltetés (baromfi-tartás) hatása az endoparaziták előfordulására.
Allantoin tartalmú növények (orvosi tüdőfű, fekete nadálytő) előfordulás gyepeken, illetve
hatásuk a parazitákra.

Ökológiai gazdálkodás témakör
Gyepek állateltartó-képességének vizsgálata ökológiai gazdálkodás esetén.
A gyepgazdálkodás jelentősége az ökológiai gazdálkodásban.
Gyepgazdálkodás AKG-programokban és Natura 2000 területeken.
A gyepgazdálkodás szerepe a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programban.
A gyepek gyógynövényeinek szerepe az ökológiai állatgyógyításban és betegségmegelőzésben.
A támogatási programok hatásának értékelése a gyepgazdálkodásban.
Természetvédelmi gyepek hasznosításának tervezése.
Ökológiai gyepgazdálkodás tervezése.

Takarmányozás témakör
Különböző fejlettségű pázsitfüvek energiaértéke és hasznosíthatósága.
Legeltetésre alapozott állattartás szálastakarmány ellátásának tervezése.
Lombtakarmányozás lehetőségei húsmarha tartásban.
Mérgező növények, növényi mérgezések legelőn.
Mérgező növények, növényi mérgezések réten és kaszálón.
A nem pillangósvirágú kétszikű növények szerepe gyepeken (gyógy- és mérgező növények).
A gyephasznosítás intenzitásának hatása a legelőtakarmány minőségére.
Réti széna összetételének és minősítésének vizsgálat.

Gyepgazdálkodás témakör
A gyepek termésbecslési eljárásainak összehasonlító vizsgálata.
Tápanyagellátás vizsgálata extenzív-, öko- és hagyományos gyepgazdálkodásban.
Gyepek gyomszabályozása.
Gyepgazdálkodási rendszerek értékelése.
A támogatási programok hatásának értékelése a gyepgazdálkodásban.
A gyepgazdálkodás tervezése adott üzemben.
Urbanizációs gyepek szerepe a parlagfű elleni védelemben.
Pázsit- és sportgyepek tápanyagellátása.
Pázsit- és sportgyepek gyomszabályozási kérdései.
Fajgazdag (vadvirágos) gyepek.

Hullámtéri gyepek hasznosítása.
A gyógynövénygyűjtés, mint az ökológiai és extenzív kezelésű gyepek mellékhasznosítási
lehetősége.
A gyep termésének tervezése.
EU-szabályok hatása a gyepgazdálkodásban.
A légszennyezettség és a zöldfelület összefüggése egy-egy térségben.
Árvízvédelmi célú gyepesítés egy-egy térségben.
Talajvédelmi célú gyepesítés egy-egy térségben.
A gyep szerepe hulladéklerakók környezetében.
A gyep szerepe egy-egy térség rekultivációjában.
Adott mezőgazdasági üzem, magángazdaság gyepgazdálkodásának elemzése, értékelése.
Agro-erdészeti rendszerben hasznosított gyepek termésalakulása és technológiai megoldásai
A „vándorló-árnyék” hatása a C4-es gyomok (fenyérfű-Andropogon ischaemum L.)
terjedésére.
Festulolium fűhibridek illeszthetősége különböző hasznosítási irányokban (vetésforgó,
legeltethetőség, belvízvédelem).
A gyepnemez vastagsága és az elsőrendű pázsitfüvek megjelenésének vizsgálata.
Extenzív gyepkezelési megoldások összehasonlítása (járatás, szárzúzó, kasza, égetés).
Állati kültakaróban előforduló hasznos pázsitfüvek propagulumának vizsgálata.
Földigiliszta előfordulásának vizsgálata gyepeken.
Plantella organik szerves baromfitrágya hatása a gyepekre.

