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lagit61, de mdg az akologiailag

rerEileren &erne elerherO,

lehers6ges term esszinttoi is

vezhet6 szena mennyisegenek
fugp-enyeben valtozik. Addig,
amig a termesmennyiseg 4-5 t/ha
alatt van, csak a legeitcrEs

{melt' akar 20 tiha szenaterrnes
is lehetne). A gyepek szamAra
optimafis feltetek tehesillesekor
a termesztett tornegtakarmAnyok, illetve a vetett legekik
nem gazdas4gos versenytarsai a
termeszetes g•epterilleteknek,
csais,- nagy hozamok melletc
hasznosithat6ak gazclasigosan. A
termeszeres gvepekfahozama
15-20 am, ami 4 noverlekhcn
aclagosan a kovetkezokeppen

vegezhet6 vesztesegek nelkiil.
Ha a terilietunk itermese eves
szinten rneghaiadja az 5 tonnat,
de 10 tonna alatt van, keszitheti'ink szenat a tavaszi id6szakban, az els6 (masodik) novedekb61. Am ennyiben a terms
mennyikge 10 tannaiha .foiOtt
van, mar erdetnes szi142st tug),

oszlik meg:
szengtikr.Ha

gyeptertilereinek t6bb mint
50%-a alkalmas lenne az intenziv
mOvelesre. A teruleteink kOzel
egy harrnada gazdasagosan nem
mLivelheto, parlag, lepusztult
gyepek. Gyeptertileteink termesatfagi mely . 0,8-1,5 titta
kozott Iran — j6val elmarad a
szant6foldi kulttirak termesit-

1, novedek 40%;
2. novedek 30%;
3, novedek 5%;
4. novedek 25%.
Az else' es m4sociik novedek
mEg kielegiti allataink 01)1416anyag igenyet, de a harmadik
noveci6k mad mar kiegeszito
takarmanyokat ken adnunk.
Kiegeszit6 takarrnanyozisra szol-
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gilhatnak a vetett legel6k (p1.
na'dkepil csenkesz, magyar rozsnok), az 1-2 tyre teiepitett herefuvese , a akarm any ke re ke k
vafamint a szantOrcildi novenyck
tarloinak legelterese.
A Rrepek termesenek novelesere legnaprobb hatassal a tapanyag-gazdalkod6s es az ontozes

van, rnelyek, szakszedi v4rrebajtasa 6s Okologiai, kbrnyezetbanit
szemieletti terveze'se jeleniink
es a jov6beli gazdaikodkunk re.)
feladata lesz. A gyepteraleteket
azok term6sszintj6t61, agronomiai a'Jlapotuktol ftigg6en elterden
hasznosithatjuk.
A gyepek termes& zolderi
(iegeltetve) es tartosfrott formiban (szenakent, szilizskent,
szendzskent) etethetj6k. A 7.61deretes legregibb es legelterjedrebb forn4a a iegeireE6s, me.i)y
lehet kosarazo, p6n. , •5s, szabad,
pasztoro16, szakaszos, Avos, adago I t legel t e res. Minden tilla tfaj
eseteben evidencia, bogy az
egyenletes takarman -felv6tel
alapozza meg az eg-yenietes ter-
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melest. Az ep- enletes takarminyfelvetelt legel6inken az
aclagoit legeltetes vaiarnely mOdszeret alkalmazva biztosithatjuk.
A zoldtermes urani
etete:se is hasznilhato.
A gyepni5•eny keverekeket a
pillangosok bimbOzasa- nak idejen
vagy a tiri.i,Yzas kezdeten, mig a
p6zsirfil•eker a bugabnya's ide:Ten a leggazdasagosabb
mivel takarrndnyertekfik, heltartalnii mutatdik ekkor mdg megfeleloek es a hozamunk is =gas.
A termes rartositdsa- ra szarit5s
vagy erjeszteses (nedves) tart&
sftds szoigal. A szaritas sordn termeszeres leglio'rnirsekiet segirseevel szenk yap' forro leveg6
segitsegevel z6ldliszter, pelletet
es pogks5t is keszithctOnk. Az
erjeszteses tartositas soran ciofonnyaszrort fub67 szenlizs, azonnali szeeskazksal, beszliitas
man pedig szilazs keszUlhet.
A legel6 flirdnek sze ryes
anyagabol a kerodzak 75-85%-Ot.
a 16 50-60%-ot, a sertes 40-50%ot kepes hasznositani. Vizsgalati
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adatok szerinc a termeszetes
gyepek kerniai, biol6giai osszetetele, igy takarmanyerteke 6070%-kal jobb az egy vagy keves
fajb61 telepitett gyepeknel valamint a szant6fOldOn megtermelt
tomegtakarmanyoknal.
A legel6terilleteken legeltetheto allatallornany igenyeit szem
elan tartva kell a legeltetest
megszervezni. Az tide vagy
nedves, melyebb fek,vesii teriiletek megfelelo hasznositasi m6dja
a gyeptermesztes, a kaszall6kent
vagy legel5kent val6 hasznositas.
A szak.szenlen kezeit es hasznositotr teriileteken a legelii terinese fokozatosan emelkedik,
mesterseges termesnOvel6 anyagok kijuttadsa neIkial is. Szakszerii legelohasznositaskor a rertileten, akar nagyon egyszer6
legeltetesi modszerekkel is, de
COrekedjiin k a szakaszos legeltetesre. Egy-egy legelOterilletec
egyszerre 10 napnal tovabb semmikeppen se legeltesstink. Ha
t61 hossz6 ideig tartozkodik az
alIomany egyazon teruleten,
akkor a napi takarmanyszakseglet& egvre nagyobb terillet
bejtinisaval szerzi meg, vagy mar
egesz napi legeles metier sem
lakik j61. A legelo nOvenyein 9-10

nap utin jelennek meg az els6
gyenge sarjhajtasok. Ha ezeket a
hajtasokat a legelei allat eifogyasztja, vagy taposasaval conkreteszi, akkor a regeneracios ic16
2-3 szorosara is megnohet, ami

A termeszetes gyepek intenzivebb miivelese gyors megtenalest eredmenyezne, emeliett
szantOrOldi tomegtakarmany termelt. = hasznalt terilleteket
szabaditana fel nagyobb arbe-

1. kep: A nyaj kisebb csoportokban legel
igy meghaladhatja a k& hOnapot.
A magyar gyepteruletek 5060%-a — mi n6seget61 Elena]
— nem kertil hasznositasra, a termeszetes g,yepek minden kezeles nelkul nem adnak elegendo
termest a kasz6lashoz, csupan a
legelteteshez. A ternneszetes
legelok hasznosItasara, hagyomanyos tartastechnolOgia mellett
az &harms, a magyar AffoId
kortilmenyeihez, a Idjhoz aikalmazkodott fajtak tartasa javasolt.

vetch jelento drunovenyek
(kukorica, stb.) termesztesere.
A szambaveheto hatranyok
mellett a termeszetes gyepek
iegeltetese, az allat szervezerenek es a fajgazdag, gyog,ynovenyek ben bOvelkedio gyepek
osszhangja a nyugodt keralmenyek kozotti termeles alapfeiteteiet adja.
A legeltifti biologiai erteket
elsodlegesen a botanikai osszetetel hatarozza meg, takarrminyozdsi erteket a men nyisege es
minosege mellett emeszthethsege, fzletessege, mikroelemtartalma is jelentosen befolydsolja. Az erneszthetOseg csokken
minel idosebb a gyep novedek.
Az idos, elvenuit legelofd nyersros t- tam lma, ligni n-tartalma
magas. A lignin a ker6dz6 szarvasmarha, juh es kecske sztimara
sem hasznosithat6 sejtfalalkoto.
A feherjetartalom es a feherje
mennyisege a nOvedek koriva1
aranyban fordIcva vaitozik. A
nOvenyekben a feherjetartalom magasabb, a minosege
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gyengebb (magas a rosszul
emeszthet6 amid-tartalma), idosebb novenyekben a feherje
Osszmennyisege csokken, minosege javul.
A legeloknek es azok kornyezetenek tehdt megfele16 menynyisegii es minoseg6 takarmanyon kivul kellemes komforterzetet is biztosftani kell az
allataink szarnara, igy tartva fenn
az allatok kedvezo egeszsegi
allapotat. A legel6k hasznosctasat
nagyban meghatarozza az emliter( tenyezetkon kfvul azok
tavoisEiga az allattarto telept61, a
domborzati viszonvok, a kite Etseg, es az alkalmazott legeltetesi
mod is. Elsosorban a legeld
novdnyzete mennyisegileg es
mindsegileg is fedezze a legelO
allatok takarmanysziiksegletet.
A legeltetest es a kaszkilast
felvaltva vegezhetjiik a nagyobb
hozamd tenaleteken. Ekkor a
legelO terhelese csokken, a
kisulesi idoszakra vag!., relere
szenat keszithetOnk.
A legeltetes eionyei:
Az egeszseges allatnak es az
Diesel allati term& eloallitasanak
kulcsa a legeltetes. Termeszetszeril tartasr61 beszelhet unk
akkor, ha az allatok jelenlete
legelon Allan& es az megfeleI6
minciseg6 es kell6 mennyiseg6
fiivet biztosit szamukra. A legelre [etc allatok egeszsegi allapota
kedvezobb, a legeltetes elonyosen hat a sziv, a tfid6 repacksere, az ellesi rendellenessegek
rirkabbak, johb Iesz a vemhes0lesi arany is. A legeltetett allatok
kornyezeteben level fert6zo
csirak szama a napfeny uicraibolya sugardsanak bakterium616 hatasa miatt :royal kevesebb.
Ennek koszOnhethen a legeltetett allomanyunk ellenall6 kepessege is kedvezobb, kevesebb
gy6gyszer felhasznalasaval tartbattik.

A legeI6 tekinrhet6 a legalcsobb takarmanybazisnak es
higieniai szempombal a legkedvezobb tartdzkodasi helynek.
Bizonyitott az is, bogy a szakszen!ien leg-eicetett allatok hasznos
elettartatna jeient6sen meghoszszabbodik. Az allat igenye
szerint legelher es valogathat a
szamara relies ertekii fiihol. A
lege)6 n v&nvz e en ek kozel
70%-a gyogyhatis6 (tobb mint
500 faj) es kb. 200 emberi
etkezeste is afkaimas noveny
talalhat6 rajtuk, ami fOli5slegesse
teszi a lege143n a takarmany
kiegeszit6k es vitarninok alkalmazasat (az intenziven termelo
allomanyokat ki•eve). A legelatij
biztosItja a legerrekesebb vegc:tativ vizet az allat szamara. A legeltetert allatok tirulekiikkel ternidszeres modon prarapitjak a

talaj tapanyagkeszietet, a szeives
tragya tapanyagvesztese a miitragydkenak 25-30%-a. A szakszere
legeItetes jelentosen cs6kkentheti az allattartok koltsegeit, pl.
a legelafil betakarirasi koltsegenek e1maradasaval, korszerit
legelcetesi modok alkalmazasaval a munkaber Ithlts6g csokkenthet6.
A legeltetes minden allatfaj
ni5vendekeinek nevelesekor
elengedhetetien Jenne, mivel a
}visa' szervek a legelon veg,zett
munka (edzes) hatisara erik el a
kesobbi nagy teljesitmenyeket
iehettive tevo, kell6 fejlettseget.
A. legeketes elhavisakor
tapasztalhato probi6mak:
A legelteres eimaradjsa eseE6n
a legelOk novenyzete italakul,

eigyornosodik, bokresodik. A legeltetes atlagos idOtartama
hazankban 100-150 nap, ami
jelent6sen elmarad a kivanatos
es lehetseges 200.260 napt61. A
fu magassiga szerimi Jegeltetes
pazatio feberje fonrasztast eredmenyezhet. A legeldszakaszokar
nem merik ki egyenietesen,
tobbnapos szakaszokat legeltetnek, exert az allatok altal fog-yasztott fu napi mennyisege
valtoz6 (a szukseges 30-150%-a
kozotr). A ctilleg,theres harasara
a kerivelt fuvek kiszorulnak a tarsulasb61, kimeriii a talaj f(imag
keszlete. Tfiliegelteteskor az
allatok valogatnak a szknukra
kedve215bb, iz1etesebb gyepalkotokb61. A le nem legeit novenyek
feirnagzanak, magjaikat elhullatva egyre nagyobb aranyban
meg a legel5n. Arnennyi-

ben a tertleren nem vegztink
evente legalabb egyszer tisztito
kaszalast, tart& lerornlassal kell
szamolnunk. Ewa! evre a hasznositatlan terilleteken egyre
ti5bb faradsacraal es nagyobb kaltseggel lehet a kutOraltapotet
Sokszor tapasztalhatti, hop - nincsen megfeleld
mennyisegil es jó minosegii
biztoscrva a legeinon.
Altaianos es megalapozott az a
ve-lemern; melt_ - szeriut a nem
legeltetett allatallomanok
egeszsegi allapota gyengebb es a
szaporodashiolOgiai, valamint
mozgasszervi betegsegek gyakorisagga nagyobb a legelretett
al lornkwokhoz viszonitva.
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