_W A PEG! HAZIALLATFAJTAK ES A LEGELDASZNOSITAS
Bod6 Imre

Ketsegteien, hogy a Iegeiak ceIszer6 hasznositAsanak nagy
.46je van_ Ectyre vilagosabb mindenki elatt ugyanis, hogy a mesterseges lor- Lilmenyek kOze kenyszeritett "iparszer0" allattar5 ktlIonbozo mOdszerei nem jelentik a fejlbdes magasabb fokAt
szevetve az extenzivebb megoldasokkal. A

tas

termeszetszerg Allat-

renaisance—Anak vagyunk tanZ i tbbb okb61:

- kisebb befektetessel lehet az allattenyesztes takarmanyozasdt megaIapozni;

- n6 a kereslet a termeszetes kbrOlmenyek
aIlati
-

kozott megtermeIt

termekek irant:

kevesebb AIIategeszsegLigyi

kockazattal jar az ilyen ter-

melt
- a legelteteses allattartAs a

taj kepenek reszet

k6pezi

es igy nem kOzambiffis a tAjvedelem szempontjabal es

az

idegenforgaiomban is kiaknazhat6.

Alegelteteses

Allattartashoz tartozik a megfeleI6 gyebke-

teasen kivUI a legeitetesk

mail:1szer

es a megfelelo allatiaj

tfjta) kivAlasztAsa is_ A modern vilag

fej16dese (hirkozles,

bzlekedes, biotechnika) magAval'horta a hAziallatfajt6k kbzotti
rsengest: egyik-rOsik fajta kivalO tulajdonsagai es tenyesztbMek Lgyessege miatt az egesz vilagon elterjedt, masok pedig a
Rhal6s szeiere jutottak. Ebben a folyamatban nagy szerepe volt
pillanatnyi konjunktOranak, oktalanul alakult arrendszernek

Yt

a divatnak is. A kihalas szelere jutott allatfajtakat egyre

Aabb gen-rezervatumok es genbankok segitsegeveI prObaljak megOteni a vilag kUlonboza

Joggal vetbdik fel tehat a kerdes,
'2s 611attartasat

a regi

hogy a jevb legeItete

fajtik felszaporfLasaval, vagy pedig
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modern fajtak alkalmazasaval kell-e megoldani. A kerdest ez4ir't
is erdemes vizsgaIni, mert a Iege15 allatok letszAma is sajns..:
latosan csokken ma MagyarorszAgon,

allattartas es a f

A

j-fa . ta

kOlonbOzd !IJziAllatfajok nem egyen16 m6rtekben es nem

azonos lege15t igenyeinek.
- _
A sertes valaha legel6 allat volt, de eisbsorban az erd6s
tajak (mik-koltatas) kepeztek a sert e
- startas alapjat. Emellett
annak idel6n a Hortobagyon fDerzs) is volt "kinnhai6" serteshj,
lomany, amelynek azon a teriileten kellett megelnie, ez azonban
a Tisza szabalyozasa eldtt rods taj
napjainkban

volt mils adottsagokkal mint :

(Bodo 1976).Nem adorn fel azt a gondolatot, hogy a

sertest - nagyon korlAtozott tertileten - extenzlven le,
gel ft tartani, ennek a leirasa azonban messzevezetne a 9yepgazdalkodast61, Igy errdi most nem irok, noha kiiif61dan is vannak
ilyen pr6bAlkozasok (Szabo 1992).
A baromfi mar akkor is Owink hazial . lata volt, amikor m4g
nem leteztt s'zamara rendszeres szemes eleseg,

nyaron bizto

san nem. A killonbOzO alternativ gazdAlkodasi rendszerekben nag
szerepet akarnak neki adni, mint a gyommagvakat psszeszed6 es :
karos rovarok letszamat korlatoz6 csipeget6, kapargalei

allatok

nak.•Nem tudom eIutasitani azt a gondolatot sem, hogy sokkai
konszenvesebb voina a bognyok larvait baromfiakOal gyeriteni
vegyszeres vklekezes helyett a grilyaWAsokort. A

a.

liba legeltW7

se pedig Ulan probl6mak6rnek tekinthet5..
Tekintettel arra, hogy a r6gi haziallatfajtaink eisbsorbah./ .
..taszrvmh,jue16fabnrdtkmgeszaof
jok, amelyek szinte predesztinaIva vannak a ayapleaeldre, a tovg.
biakban ezekkel foglalkozom.
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oshonos legeld hidziallatfajt5k Ma•yarorszagon
Az emlftett fajokban a kavetkezb fajtak azok, amelyek ma

haznkban mint vedelem alatt AII6 6.n. "g6ntartalekok"

meg

.niegva1 u
- magyar szarke szarvasmarna
-

racks juh

- cikta juh
cigaja juh
-

1ipical 16

-

shagya drab 16

- noniusz 16

- furoso-northstar 16
- kisberi felver 16
- gidr6n 16
- murak6zi 16 fajtAk.
Ezekre a regi haziallatfajtAkra altalAban jellemzo,

hogy

a kedvez5tlen kbrnyezeti es kIimatikus adottOgokat jol tUrik,
igenytelenek, szaporak,

nagyon j6 legeHkepessgtiek de terme-

lesi mutat6ik viszonylag szerenyek. Termekeik minbsege eseten1cent kulbnleges, mAskor nem felel meg az Altaldnos modern piaci igenyeknek, es t6bbnyire nehezen vagy csak ertektik aIatt
adhat6k el.
Az "6shonos" hAziAllatfajtk

Egyfelbl nyilvdnval6, hogy az

s a legel6

shonos fajtak es a Iegel5

teljesen egymAsra utaltak, mart azeket a fajtdkat legeld nelkul elk6pzelni nem lehet. Masfelal azonban nem lehet azt a Letelt kimondani, hogy az ilyen Osi hAziallatfajtak valamelyikevel

IegcelszerLibb a legelb hasznositasat megoldani. Hiaba al-

kalmazkodik ugyanis a fajta a karOlmenyekhez, ha viszont a piacon nem versenykepes. Napjainkban

tlgy lAiszik, hogy nagyobb
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haszonnal lehet limousint legeltetni, mint magyar szerket. ,
EztaelsmzbadonAlt sian.Vkugy
is cyan nem elhanyagolhate mellekkorelmenyek, amelyek adott
esetben ezeknek

az "dshonos" fajtaknak a tenyeszteset gazdaig

gossa tehetik,

- Alkalmazkodas a kevezbtlen korUlmenyekhez. Valdiszinii, h4
az intenzlv h(ismarha, vagy hOs juhfajtak rem tudnanak

ki

vezden termelni Hortobagy adottsagai kbzott;
- Szamitasba jon a betegsegekkel szembeni ellenallii

kepes.

seg is. TapasztaItuk peldauI szaj- es kdromfSjas idejerf
hogy a magyar szUrke marha csak kevesse sinylette meg eil
a betegseget, mfg a tarkamarhaban a

betegseg

lefolyasa s,

kal siJIyosabb volt. Ez a betegsegektd1 val6 mentesftes (4

i

raban persze nem sOlyos erv;
- Ub1 lehet kombinalni az anyaallomAny alkalmazkodo kepess get egynagy termeldikepessegil himvonallal,megfele16 keret
tezesi rendszerben. Ilyen peldi§uI a charolais magyar
ke F

1.

elballItas;

- Ki lehetne hasztAlni a regi hdziallatfajta termeleset.sp
cidlis termekeik ertekesitesevel. Ilyen pelddul a rackabarany premje. Ennek piaci bevezetese azonban nagyon komofi)
(Bodo 1985): .0
, "marketing" tevekenyseget tenne szElkseges,se
- Nagyori j451 lehetne a Nemzeti Parkok mOtragyaval es ndveny,
vedOszerrel nem kezelt terUletet 0.n. bio (organikus
natOr) termekek eldAllft5sAra is hasznositani. Ezeken a

te

releteken ugyanis nem mUtragySztak soha, ezert IehetsegeS.
a termek

azonnali eladasa, nem kell az 5-7 ev varakozdsi .

idd. (Bodo 1990)

- A regi hazidIlatfajtak tOrtenelmi, kulturdlis es eszteti-.
kai erteket kihaszndlva a Iegelteteses gazdaIkoas

jo ki-

;I,
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egeszitbje lehet a turizmusb61 credo jOvedeIem. Ennek
mar latjuk peldait

Nagyarorsz.)gon is. Angli5ban van olyan

farmer, aki feladva addigi gazdAlkodasat,teljes egeszeben
a regi h6ziailatfajtAk fenntartas.5ra atakitotta azt at es
belp5dij elIeneben mutatja be az ,Ilatokat (Henson es
Henson 1982).

A hazai iehetOsegek
A magyar szi-Jrke szarvasmarha

Ez a fajta valaha labon nyugatra hajtott hOsmarha volt,
eizut4n igas fliatk6nt hasznosuit. Ma
Letszama az utbbbi

Millt gjntdrtal4kot

v4djak.

vtizedben orvendetesen nott, ma 1500 Ora-

ji teller' van az orszagban.
Nemzeti Parkjaink teruieten kotelez6 volna ezt a fajtat
tartani.
Anyai tulajdonsagai kielegitbek, nem rossz borjOnevelb,
100 %-ban konnyen elIik emberi segfts4g neikUl. fgenytelerl,
's6ros mocsaras legeldt is JO! hasznositja. Tarthsa aegis

a

gazda-

sagtalan, mert a mpi dekonjunkMra idejn szinte lelietetlen eIadni.
Az .12,amany fenntartashnakJehet5s6get a kovetkez5 adhatna:
- bizonyos minimal's tehenletszam fenntarta'sa hIlami tAmogatAssal, mint gentartaleke;
- az idegenforgalom beveteleibdi ar6nyos resz jOvalrhsa a
guiya "szaml4jara":
- keresztezesi program a f61.6slege

alloOnnyal, Ogy, hogy

a tehenek mindig fajtatiszta allatok legyenek es mind az
aszd, mind a bike F i borjak hfzitiba ill. vagOra kerOijenek es a tehen utanpOtihs a fajtatiszta gulyAkbal szarmazz6k;
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- a folds borj6 letszhm ertekesItese "biohOs-kept" felArral, esetleg valamilyen fokU feldo1gozAs utan. Ennek
a piaci bevezetese meg nagyor sok munkat khan.
Racka

Ez a fajta gyapjaval, hips es tejtermelesevel nem versQn y .
kepes azon a piacon, amely ma a kitenyesztett fajtak szamara
is kedvezdtIen.

Fenntartasanak lehetdsege abban rejlene ha specialls termekeit ttibbe-kevesbe

feldolgozva lehetne ertekesiteni, igy .

- kEdbflleges juhsajtot keNene gy6rtani tej4b5I;
-

Ogyeskeresztezessel barnyai versenykepesek lehetnenek;

- gyapjat valamilyen termekke (pl.

cserge) feldolgozva kel1e- .
ne

piacra vinni;
- a barAny es hovend . ek vagy felnott Allatok
sapkakkA, gallerokk

premjet ugyancsak

ill. bundak.1 feIdolgozott formhban keI-

lene ertekesiteni.
A - cik La

Ez a tolna - baranyai svab juh jgen kis letszamban maradt .
meg. EgyenI6re fennmaradasa az allami tAmogatSs meiIett
fajturenntart6

genved5 munkat61 fUgg.

folyi

Termekeinek gyapj6,

preen szepedveszeti termekkent val6 eladAsa tehetn4 cazdasagosal
ba a tartAst.

.

A fajta a jobb tejtermeI6 fajtak kite tartozik, ezert ebben az irenyban kell keresni a kibontakozas Otjat, mert az Allaml tAmogatas bnmag6ban Neves, Tobbfele variAnsa van s ezek
10201 csak a legprimitivebb kap ma t5mogatast.
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A hag/omanyos rna'yar 10fajtak

Ezeket a legeltetes tekinteteben ma erdemes
inert mindegyik fajta csikOnevelese szAsegkeppen legeOre alapozott, A hagyomanyos rajtak eseteben lassiibb

a

felneve-

16s es ezert hosszabb legelnasznaiat kepzeDetb el mint az intenzivebb gyorsabb fej1ddes0 fajtakban (versenyld).

A legeltetesi

rendszer

eIlentmondAsai

A villanypdszt'.oros szakaszos legeiLetes mind a legelo,Ozdalkodas, mind az allatok tAplalkozasa es kOzerzete szempontjab61 idealis volna. Tudjuk, hogy az allatok hajnalban es
.

,este szeretnek legelni (6csag 1992), ez pedig nem egyezik a dola6z6k munkaidejevel. A pasztorok nem is tudnak a munkaidO szablyainak betartdsaval doigozni, Emiatt

.szakaszokon

szabadon

a kijekfilt bOritett,

lege15 Matok jelentik a jó megoldfist, •

Ez azonban ellenkezik a Nemzeti Park terfileten kivanatos
ket szemoontb61 is:
- sokszor rendkivUl gyenge gyephozamfi teruletekrol van sz6,
ahol tOI nagy szakaszok bekeritesere volna sziikseg;

- a Nemzeti Parkban nem klvanatos a hagyomanyost6I eiterd
iegeltetesi forma bevezetese.

Megoidast a szabad ailason tartott allatok jelentenek, ami
:azt jelenti, hogy nincs kart/m es ezert az allatok legeInek amig
ehesek. Termeszetesen ezt cak nagy legelfterOleteken lehet

es

csak addig, awig van olyan ember, aki it en ko-

i rOlmenyek kOzbtt is vallalkozik a paztor munkAjdra. Nrpedig
rendkivOl jelent6s dolog Osgyepeink hasznosit6sa, tdbbek kazOtt
ezert is, inert a

larpat mecNnce fleraja rendkivUl gazdag gyagy-

hatAsii nbvenyekben (Vinczeffy I991) s ezt nem volna szabad ki.hasznalatlanul hagyni, amikor termekeink erLekenek elismertete.serbI van sz.
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Os sz efogi alg s
Ez a dolgozat azt a kerdest prbalta tobb oldairOl megkitt
zeIlteni, hogy regi

haziallatfaitaink fenntartasa es gyevterd....z

leteinek allatokkal vale benepesitese Osszhangban 1ev5 felada .
tok-e_ligOvztesma,hogy-nel?tuakizr152
gosnak tekin-bi a legeldk regi fajtAkkai tbrt§no 11asznositasW
azonban a gyephasznositas es a hAzi allatok gentartalekainak
vedelme osszek5thet6 es egyik a m6sikat elOsegitb kdzOs felada .:
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CONVENTIONAL FARM ANIMALS AND 11-1E 1.7ILIZATION OF GRASSLAND
jmr€ Bodo
Summary
This paper is meant to answer the question whether
the maintenance of conventional farm animal species and
pasturing should be co-ordinated. It is recommended that
conventional species not be provided exclusive access to
pastures. Grassland management and the preservation of
these gene-bank animals are interrelated, however, and
ahould support each other.
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