Elhangzott as Tejtermenk Szdvetsegenek tanacskozasan 2001 02 14.-en Keszthelyen

A LEGELTETES ERTCKE
A termeszetes legelbkertekere es alegeltetes szUksegessegere vonatkozd ismeretek hiapyossaga,.vagy hianya miatt gyakorf a teves nezet szakmai kbrakben
is. Okkent a legelteteses allattartas oktatasanak megoldatlansaga emlitheto.
A termeszetes legelOk ndvenyzetenek erteke
Hazank termeszeti adottsagai nagyon valtozatosak. Itt talalkozik az 6ceani es
szarazfdldi eghajlat es ervanyestil mindkett6 szelsOseges hatasa. A Karpat-medencebe erkezik Kdzed-Europa legtbbb fo1y6ja, gyakori aradasokat okozva, egy
Cittal igen nagy teruletrol rengeteg asvanyi anyag ❑t hoz magava1, a sok talajhordalekkal egy0tt (amit igazol a 32 talajtfpus es azok keverekei). A kernel -1y
fagyok es a nagy hosegek, valamint a levegO paratartalmanak 40% ala val6 lecsbkkenese csak a legedzettebb ndvanyek fennmaradasat tette lehetove.
A vegyes termeszeti adottsagok valt ❑ zatos, fajgazdag nbvenyzetet hortak letre;

a terneszetes ndvenyek fajszama 2100-2200, aminek 60%-a gyepeinkben talalhat6.
A mintegy 850 fajt tartalmazC gyelantivenyzetbol 500 kbriili a nepgyogyaszat al. tal hasznalt faj, kb.200-220-ra tehet5 az etkezesre, izesftesre, aiszerezesre
alkalmasak szama es 600 kbrUli a mezel6 nbvenyeke; az atfedesek miatt egy0tt
kb.B00-900 kOzdtti a nagy artek0 ndvenyfajok szama. Nem csoda, hogy a legelon
kialakult allatok dsztbribsen es szfvesen fogyasztjak az fz- es zamatanyagban
gazdag, szamukra teljes ertek6 nOvanyzetet.
Dsszehasonlitva a fenti nbvenyeket a 12 legertekesebbnek tartott RI- es here ,H
fele-nbvenyek tapertekenek atlagaval, nem mutathat6 ki kUldnbseg. De 2:ayogyes fUszerndvanyek 70%-kai tbbb asvanyi anyagot tartalmaznak (amihez sok evezred soran hazzaszokott az allatok szervezete). Ezert premixek es abrakok

2 ezer kil6meteres tit utan is "kival6 minOsegO" termekeket biztositottak.
A degeles haszna
Sokan feltik a joszagot a "legelOmunkat61". Eloszdr is, a legelon latrejditt
allatoknak a legelessel egyuttjard.mozgas nem munka, hanem eletszukseglet; az
egesz szervezetUk igenyli a legelOssel egyatjard mozgast, mert az beidegzOObtt a szervezetUkbe (a genetikai kodjukba). Az ember etkezes6t nem tekintik
"etkezesi munkanak", sem a fajfenntart6 tevekenyseget, pedig az kdzvetlen
energiaveszteseggel jar. A fentihez hason16 irdasztali fogalmak minden szakmai alapot nelkLildznek.
Kb-Am:bit, hogy a legen tehenek valamikar 10-15 ut6dot hortak vilagra, ma a
tehenek atlagos szaporasaga orszagosan minddssze 2,5 b ❑rj6. Ha ezek az adatok
nem elegek, akkor nem erttink elegge az allattartashoz. Tisztaz6dott, hogy a
legeles nemcsak nem.munka, hanem az allatok eletszUkseglete; normalis ivari
tevekenysegre csak a keno mozgast vegzEi allat kepes.
De szabad-e legeltetni a nagy tejtermelesil tehenet? Hem csak szabad, hanem
ken! Minel nagyobb tejtermelesG egy tehen
annal tdtb asvanyianyagra van
szUksege, amit legkdrinyebben es legolcsobban a legelo vegyes ndvenyzeted51 vehet fel. H2 a nagy tejtermelese tehenekt151 tObb borjut varunk, akkor gondoskcdnunk kell a legelessel egyUttjard keno napi mazga'sr61A legelOn latrejbtt allatok legenntart6sanak sok kozvetett haszna is van. A
legelo allatck Urulekenek tapanyagveszteseae 7-15% kdzdtti, a mCitragyake 40%.
Az allatok legelOntartasaval jelent5sen osdkkennek a kUrnyezeti gondok, kevesebb'koltseg terheli a gazdalkodast azok miatt.
Valamit ez abrakr61 is. Sok dreg o6sztor velemenye szerint a marnanak olyan j6
az abrek, mint a diszndnak a szena. Ha egy kicsit kemeny is ez a velemeny, el
kell gondolkoznunk azon, hogy a legjobb tejelO tehenek kbzul ker01 kanyszerva-

gdra nagyon sok es az esetek kdzel 00%-aban az ok: az elzsfrdsodott maj.
Minket mindenki allattartasra tanft. Pedig azdta csdkken rohamosan az allatallomanyunk. Ideje volna visszaterni kisse a nehany szazados tapasztalathoz es
visszaengedni a legelon letrejdtt allatokat a legelOre, az igaz ❑ tthonukba.
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