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A GYEPTEROLETEK LEGELTETESE*
2. Resz: LEGELOHASZNOSITAS GAZDASAG1 ALLATOKKAL

(SZEMLEC1KK)
FORGO ISTvAN VATTAMANY GLISZTAV — TECSY LASZLO — GYORKOS ISTVAN

a S SZE FO GLA L A S
A gyepgazdalkodas evszazadok Cite fontos, a mainal fontosabb szerepet ti5Itititt be a mez5gezdasagban: A . piacgazdasag bevezetese a gyeptermesztesbeh, -hasznasitAsban, az allatallomany
nagysagaban es osszeteteleben is jelentEis valtozasokat ckczott. A szakirodalmi hivatkozasokat
rittekintve, a munka saran, a legelteteses gyephasznoitas feltetelei, problem& es kerdesei keraltek
OsszegyOjtesre allatfajonkent. A servasmarhe es a juhtenyesztes egyertelmCien es szorosan a
gyepek teimesehez Oftle65_ A kerOdzOjffomany aranytliarial letszamareak rrOve,'&e, es ter-011eti'
ethelyezkedesenek kedvezobbe valasa, az agazatok lejleszteset szolgalna. A lovak tartasahoz is
elengedhetetlenek a legelOter0letek, ahol tObb allatfaj is legellethet6 a loyal egy idoben vagy utana.
Sertesek illetve ludak legelletese a haztjii vagy kisOzerni tartasban, az au -a alkalmas fatakkal
perspektivikus, a 16d eseten szOks6gszer0. Szamukra kOlon5116 legeli5ket, iegeloszakaszokat kell
biztositani, legelesi sajatsagaik, legelore vela hatasuk miatt. A tenyesztett vadfajok legeltetese, az
ket evtizedben ker0lt eloterbe, melt' vadfajokb61 Magyarorszag komoly gazdasagi potenciallal
hEr es ennelc kihasznalasara megfelelo gyepteriiletekkel rendelkezik. A szakaszos legeltete valemoly mOdja, valamennyi, a gyepet hasznositO allatfaj reszere, javasolhato.
A gyepek hasznositasa fi gg az allatallomany faji sajAtossagaiti51, tovabba az elelmiszer-terrrieles,
A tElj-fenntartas, es a videkfejlesztes kovetelrnenyrendszereti51, valamint fontos szerepe van a bioli5Lphi sckfeleseg megarzeseben is.

SUMMARY
ow6, 1. – Vattarrrany, G. – Tecsy,
Gy6rkCis, I.: UTILIZATION OF GRASSLANDS BY GRAZING
2nd Part: GRAZ[NG BY FARM ANIMALS (REVIEW)
1 ho grassland farming has a serious function in the Hungarian agriculture, and its function was
utontor in the past Leading the market economy, it c,:aused important changes in the grassland-

Miming and –utilization, and also in case of the scale and compound of the livestock_ During our
4100 survyrrrg the references irr the bhbficgrapthy, cond16orts, prcVerrTs acrd the cives6ois (31' 6lie
Owing were collected by animal species. The cattle and sheep breeding unambiguously and
Ouscily located to the yield of grasslands. increasing of the disproportionatly low ruminant stock and
0.1 Owning of the location of it serves the developing of the sector. In case of the horse grazing,
to pastures indispensable, on these fields farmers could graze other species together or after the
40 Grazing swine and goose respective[y perspective in case of household farm plots or small
7 births with the available variety; in case of goose required. These species needed separated pas.- 1,014 or pasture parts, because of their grazing characteristics and their affect for the pasture. Graz: #10 of the breeds wild species came to the front in the last two decades, Hungary has a much
potential of these species and has suitable grasslands to profit by them. Some methods of
♦ iOntionable grazing is suggested by all investigated species.
WWII/qv of the grasslands depends on the grazing animal's special characteristics, furthermore
requirements of the food production, the land protection and the rural development. It has a
titintio function in the preservation of the biological diversity.
644/011ita4 elsb resze (2006. 55. 2 127-140.) az aited6nos a mjsodik resz pedig az allatfajok
MOgilikapit6sokat tartalmazn, (These reviews contain two parts. The first (in 2006. 55, 2.
'WO dealing with the general problems, the second discuss it according to the kind of animal
.
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GyephasznosItas szarvasmarhaval
A szarvasmarha szOksegletelt figyelembe veve, reszukre a 15-30 cm magas, 15-20% nyersrost tartalmu, gazdagon 'eveles, finomabb szarCI, jib! sarjatho es boterrno OzsitfOvekbOl, pillangOsokbOl es Izletes gyomokbd alto flora
legalkalmasabb a fegeltetesre (Haraszti, 1977; Bodo es mtsai, 1985; Radics es
mtsai, 2001). Barcsak es Kertesz (1986), valamint Tasi Es mtsai (2004) a szarvasmarhak Oita! Iegkedveltebb fajok kOze a szarvaskerepet, a reti kornOcsint,
valamint a kevert faju gYepeket soroltak. Geherman es mtsai (2004) osapadekosabb klimatikus feltetelek rnellett, a feher beret tartjak a tejelo tehenek ertekes takarmanyanak. SLefler Es mtsai (2000) felnivjak a figyelmet aria, hogy ha
tul nagy a fukinalat, a szarvasmarha valogatva legel, aminek kOvetkezteben
romlik a gyep kihasznaltsaga. A szarvasmarha, a trbgyaja helyen kepzod8 ,,buja
foltokat" nem legeli le (Radics es tntsai, 2001).
Berl (1991ab) tejelo tehenekkel vegzett kiserleteinek eredmenyei igazoltak,
hogy a legeitetes eseten csokken a szomatikus sejtszarn, a ternnekenyitesi index 15%-kal javult, a ket elles koz6tti id15 pedig, atlagban 15 nappal csokkent. A
regelOn tartott csoportban a selejtezes atlagosan 5,8 hainappal kesObb tortent. A
fenti eli5nyOk miatt, a tejtermelesi eletteljesitmeny 10%-ka! javult. A jobb karotin&Was miatt 20-30%-kal javult a fogamzasi eredmeny. EgyCittal felhivja a figyeimet a legeltetett tejtermelb allornanyok takarrnanyadagianak rostkieqeszitesere is. A napfeny bakteriumol6 hatasa kedvezo a tdgyegeszsegOgyi allapotra, tehat a terrneszetes tartas egyertehu elonyet a szaporodasbiolOgiai mutatOk javulasa is jelzi (Berl, 1991ab; 1992; 1993; 1997; Beri Es mtsai, 1995ab;
Pasztori 1996). Mindezek alapjan, az arra alkairnas tereleteken, javasolhat6 a
legefteles bevezetese, mint a tejelo szarvasmarhaK tarasarak alternativ technofogija. hagyomanYos gyepre alapozott tejtermeles szerint, megfelelo technologiai korulmenyelc ioozott, 5-8 tiha-cs szenahozam fahnti terCileteken — melyek
kl&egitik a tejelo When tapanyagigenyet kis letszam6 guiyakkal (80-150
tehen), mobil fejessel es szezonalis elletessel, gazdasagos termeles folytathato
(Horn es Stefier, 1990; BEri, 1994, 1997). Egyed (1996) a tejternriel6 allomanyok
tenyeszUszOinek tartasat 130-140 napos teljes ertek0 legeltetesi szezonban
1,3-1,8 tiha szenatermes6 gyepterCileteken eredmenyesen vegezte. Der As
mtsai (1991) vizsgatatabOl kiderult, hogy az ejjel es nappal egyarant legelon
tartott tejelo tehenek terrnelese elerte a hasonla genotipus0 istalloban tartott
allornanyok termele5et. Altaraban a legelein a tejtermeles egyik limitara tenyezaje a legelaifa aiacsony szenhidrattartalma, Ezt szenaval, takarmanyszalmaval
vagy szilazzsal is potolhatjuk. Haraszti (1977) megallapitasa szerint 60 kg zold
filben annyi taplarbanyag van, amennyi az eletfenritartason es a legelornunkan
1(1%4:11 nap' 8-10 liter tel termeleset biztositja, ha r riinden mas tartasi es egyeb
feltetel adott. A szarvasmarha legelok ne essenek 800-1200 meterner tavolabb
a teleptol, ha tejelo tehenekkel hasznositjuk azt.
A tejelo marhatArtasban, a novendek- es vemties Oszok, valamint a szarazon aria tehenek legelteteses mozgatasa elonyitis hatast], de kedvezi5 lehet a
lejelO tehenek eseteben is egy-egy csoport idoszakos legeltetese a telecillez
kOzel. Sajnos nagyilizerni telepenken, tobb problema miatt (tervezesi hibak ;
legoknaytvs6),legizmpontb6',kdahrnyoselzetben vannak a fejterrnelo aflomanyok. Mego[clst ielentene a legalabb 1 koirn2
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futermesu terialeteken legelokazpontok letesitese, ahol a fejes mobil berendezesekkel tortenne es a tehenek tavaszt61 oszig kinn tartOzkodhatnanak a legelOn (Berl, 1994, 1997).
A hihmarha tartas &into mertekben a gyepekre alapozhatO, azok hasznositasanak egyik igeretes alternativaja (Stefler es mtsai, 2000). Ha ez telepitett
gyepen folyik, akkor az keves fajb61 alljon. Erre alkalmas a magyar rozsnok, a
csornas ebir, a zoid pantlikaf0, a nadascsenkesz es az angoi perje tiszta vetesben, vagy 2-3 faj keverekevel. A kalonb6z6 gyepek AllateltartO kepessege az
ont6zestol, valamint a hasznositas intenzitasatol fi]ggoen, 1-4 szarvasmarha
szamosallatiha. Az osgyep es a telepitett gyep egyUttesen nagyreszt ki tudja
elegiteni a hUshaszna szarvasmarha alionnanyok nyari es teli tOrnegtakarmanyigenyet (BodO es rntsai, 1985). Aszaly idejen kOrOltekintoen kell megszervezni a
kiegeszito takarmanyozast. Domokos es rntsai (2003) szerint, a gyepre alapozott hOsmarhatartas alapja, hogy a fCitermes legalabb 70%-at maga az allat
,takaritsa" be. A husmarha anyatehenek es nOvendekek kizaralag legelon tartva
is jail termelnek. A j6 legel6 az, ha az allat 50 m a -en belul ki tudja elegiteni napi
szuksegletet. A legelOre telepitett novenyek lehetbleg 6-10. evesek Iegyenek
es egy, vagy legfeljebb 3 fajb61 alljanak_ CeiszerCinek latszik nagy, 30-50 ha-os
legelOszakaszok es telelakertek kialakitasa. Russel (2002) javaslata szerint egy
lehen lartasara 1,7 ha evel6 legelo es 1 ha kukoricaszar sztikseges, Haraszti
(1977) tobb evtizeddel korabbi megallapitasa szerint, szarvasmarha-szarnosallatonkent 0,2-0,6 ha atlagos rninosegi:i legeiovel szamolhatunk, figyelembe
%/eve a terrnbhelyi adottsagokat es a legeltetesi periOdus hosszat.
A legelon valO el6hizialasraleginkabb az osszel-telen szOletett, rnajus elejere eivalasztott, 120-150 kg-os n6vendekek alkalrnasak. Masik technolOgiai
megolidaskent 3-7, hanapos borjakat helyezhetLink ki a legel6kre, hektaronkent
8-10 allatot. A fiatal borjakat a jobb es frissebb szakaszokon legeltessiik, Oket
idasebb hizornarha csoport kovesse (3-3,5 allatiha). Hazai viszonyaink kozott,
a legelon valo el6hizIalast kovetoen, 3-4 honapos szilazsos-abrakos utohizialast celszer6 beiktatni. A legelon valO hiziaiashoz az extenziv korulmenyekhez
jobban alkalmazkod6, koran er6 fajtak felelnek meg leginkabb, mint az angus
vagy a hereford (Bock), 1985). Ez utabbit es keresztezeseit, rosszabb hizIalasi
teljesitmenyei miatt, magyar szerzok atmeneti tipuskent kezelik, es csak extenziv kOrOlmenyek laze javasoljak. A legjobb hizlalasi teljesitnnenyt az egyhasznu
himfajtakt61, vagy ezek keresztezeseitol (lirnousin, charolais, es ezek magyar
tarka
tejelo fajtakkal tOrteno keresztezesei) varjak (Gere, 1992; Kertesz,
1996). Szabo (1996) vizsgalatahak erednnenye szerint, lapterilieleken, a hereford magyar tarka Fl allomany adta a legjobb eredmenyt. A tejelb allomanyok
minusz varians teheneit javasolja hustipusu bikakkal terrnekenyiteni a lege16festletek jobb kihasznalasa erdekeben. Der es mesai (1991) vizsgalatai szerint,
a kiiitinbozo genotipus0 tehenek termelese a legelon ugyanazon korulmenyek
leatitt mas es mas. A hereford fajta takarrnany felvetele es a borju efosaly ter
. meiese is jobbnak bizonyult a magyar tarka tehenekkel szemben. Vanzant es
Cochran (1994) hereford x angus tehenekkel vegzett takarmanyozasi kiserle. Kikben, extenziv korulmenyek kOzott nOvekedett nadkepil csenkesz kizar6lagos
eieteset kuibribOz6 rnennyiseg0 lucernaszena (0,5-1 testsUly %) etetesevel
egeszitettek ki. Eredmenyeik szerint, 1%-os lucernaszena kiegeszitessel az
Piii*tin A iPRiRillif
linpArisRn novekedett Sernan es mtsRi CI9991
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erns, nadas csenkesz, es a ket-t5 keverekebol all6 legeloterilleteken, takarmanyozasi kiserletet es viselkedesi megfigyelest vegeztek fiatal bikakkal, Eredmenyelk szerint rnelyek hazai viszonyok kozbtt is hasznosithataak — a nagyobb taplalOanyag-tartalnn6 lucernat naponta tObbszor, de Osszessegeben
rovidebb ideig fogyasztottak a bikak, mint a nadas csenkeszt legelo tarsaik. A
pillangOsok aranyanak ntivekedese nOvelte a legelesek szamat, es csokkentette a takarmanyfelvetel idejet.
A technolOgiakban szukseges termeszetes arnyekolOkat vagy fe1tetos pihenoThelyeket, abrakolahelyeket1 itatOhelyet kialakitani. Fontos maszaki elem a
kerites- es kararnreodszec. eqetdket 2-4 hialc-tAcm
amin 40-50 marhat tarthatunk (Bodo es mtsai, 1985). Herold es Javor (1984)
szerint a gyeptermesek hasznaratanak hatekony mOdszere a juh es szarvasmarha, esetenkent a 16 es a kecske egyeittes legeltetese. A gyepterfileteket
eloszor a szarvasmarhakkal jarassuk at A sza1fOvek leregelesevel kedvezo
felteteleket teremtok a juhok legelesehez. Az egyatt legeio alionnanyokban,
egy-egy kifejlett szarvasmarhara 5-6 juhot szarnithatunk.
Nagy (1997ab) szerint — a kesabbi vizsgalataink helyszine, SzabolcsSzatmar-Bereg megYe minden teriiietenek adottsaga kedvez a gyepre alapozott szarvasmarhatartasnak, klvanatos lenne az allomany mielobbi fejresztese. A hazai hOsmarhatartas fejleszteset Stefier Os mtsai (2000) USA, Kanada,
Uj-Zeland mintajara javasoljak elvegezni.
Gyephasznositas juhokkal
A juhok takarmanyozasaban, tenyeszteseben es tartasaban a legeliinek
minden nrias allatfajrioz kepest nagyobb szerepe van, a juh legtermeszetesebb
es legolcsObb takarrnanya a legeleda. A juhok a legelo, mint termeszetes eletter
es tajelem fehntartasaban, apolasaban is fontos szerepet jalszanak meigfeleka
allomanysauseg eseten.
Reischner (1899) maig ervenyes velemenye szerint a juhlege18 szarazabb
fekves1.1 Iegyen, nen 1 a1kalrnasak a juhok 1egeltetesere az arnyekos erdei vagasok, a rnely fekvesi) teraletek. Retek arjaban, kizOldult tarlokon, telen az bszi
kalaszosokat, anyajuhokkal es baranyokkal nern, vOgy csak athajtva lehet legeltetni. A iutiokkaL Levttethet6k a teMtlet‘
%zkizwa- I;YszY:A\Ter- ,
Herold
6s
Javor,
1984). Ailey fekvesu,
16
kukorica-, zOldsegtar (Fekete, 1976a;
nedves teraleten ne legertessunk juhot a majmeteVertozes lenetbsege nniatt. A
juh i talajszintig 1e0gja a fUvet, a legelesi tari6 magassaga 1 cm korul van. A
cserjeket, bokrokat, de a nagYobb fUveket sem regeli le a juh (Czak6, 1976;
Haraszti, 1977; Radios, 2001). Hazankban a juh legeltetesi idaszaka aprilis
kazepetOloktOber vbgeig tart (Herold es Javor, iee4). A juh a nyari rneeg
ben nem legel es non) is fekszik le, hanern arnyeKos helyet keresve kerOdzik.
MegfelelO idOben a juh legelesi ideje 14-15 Ora, ahlibi51 a tenyleges takarnrianyfelvetei 6-7 prat test ki (Mtiosi, 1997; Javor. 1998) A juhok legelteteset 8-1G
cm-es famagas s agnal, altalaban aprilis elejen lehet megkezdeni, ugyanakkor a
gyepek hczannanak hasznositasa akkor a legkedve zobb, ha a juhok 4-6 cm-es
fuel. teqeinek (Mucsf ,1993 , 19{27 ,
Az evente egys2:er elletett anyak, es a novendekjuhok rnindegyike baranyok
nelki.]1 megy a legelare, rnig a sQritetten elletett nyak legeltetese az ellesek
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..15OpontiatOlf0gigoen valtozik. Az ores anyajuhokat nyaron kizaralag csak legelletiiik, de a tenyesznovendekek tartasaban is elengedhetetien szerepe van a
legek5nek. A mozgas elOsegiti az edzett szervezet kialakulasat es az elzsftosodas veszelye is csi5kken. AZ eves pecsenyebaranyok hizialasa, a felnott juh
hizialasa es napjainkra jeientejseget vesztO CirLihizIalas legelore alapozott (Hemid es Javor, 1984).
Barcsak (2001) 1997-1999 kozott vegzett vizsgalatai szerint, a juhok Altai
legkedveltebb nbvenyek a tiszta vetesu kOsza lucerna, a magyar rozsnok, a
csomos ebir es a keverek n6venyek voltak; a nem kedvelt fajok kdze kerOlt a
naclkepCj csenkesz es a sov6ny csenkesz. A vizsgalatot folytatva, a gyepfajok
kedveltsegeben ugyanerre az eredmenyre jutottak Szern6ri Os mtsai (2004),
valamint Tasi Os mtsai (2004), mig a legelesre vonatkozoan megallapitottak,
bogy a vizsgalt juhok 55°7D-ban kis csoportokban legeEtek s a legeltetesi jai
56%-at fordEtottak atlagosan tenyleges legelesre (Szeman 6s mtsai. 2004). Orr
es mtsai (2004) faita-osszehasonlito kiserletbkben kedveltnek es jol erneszthetonek talaltak az angolperjet. Tasi es mtsai (2004) es Tasi (2005) megallapitottak, hogy a juhok altal felvett takarmany tobb mint 35%-a egyeb ketszik6 novenyek (pl. pongyola pitypang, cickafark, juhsoska) voltak, anlelyek a potencialis
gyornnOvenyek ktize tartoznak, ezert e fajok visszaszoritasara. a szakszerCi
legeltetest javasoljak. Fraser es mtsai (2004) vbrosherei lucerna es angolperje
legeltetesenek hatasbt vizsg Itak a baranyok gyarapoclasara es hOsminosegere_ Megallapitottak, hogy a vorOsherevel etetett bArAnyok hasznos sCilygyarapodasa nagyobb volt es a NtgaisUlyt hamarabb ertek el. miht a lucemaval vagy
angolperjevel etetett bairlY0k. Pasha es mtsai (1994) OiThakarmanyozasi kiselletukben megaliapitottbk, hoer a kesobb betakaritott zOldf(i, illetve a szena,
a korai zoldfuvel szemben tOVAbb tartOzkodik az erneszto traktusban es igy jobb
a hasznosulasa is. Abaye es mtsai (1994) anyajuhokat es b6ranyalkat, valamint
hUsteheneket borjaikkal leg itettek egytitt. Megallapitottak, bogy az egyattes
legelteteskor a baranyok naPi sulygyarapodasa es a valasztasi sulyuk nagyobb
volt, mint a fajonkent legeltetett tarsaike. Reischn er (1899) a szar_
vasmarhak es a juhok egydttes iegeiteteset csak a fajok meghatarozott sorrendelaen javasolja, inert velemnye szerint a juh utar nem lakhat j61 a marha, a
szarvasmarha legelOit viszont juhokkai meg hasznositani leh e t.
A legelOk minOsegetal es termeshozarnatai fOggdien, 7-17 juhot es szaporulatat (12-18 barnyt) szarriitsunk hektaronkent, mely egydek terUletszuksegiete 50 - 100 m 2 (Fehete, 19 7 6a; Herald es ,favor, 1984). Az asgyepek juneltarta
kepesskge 3,45-10,37 allatjha 5-15-tiha termeshozam eseten (POti. 1998;
Beck5 Os Poti, 1999). „favor (1994) vizsgalatai alapjan a telternrielo aliomanyok
reszere is nagy szerepe van a legeionek. A legeitetett allatk napi tejternnelese
kazel volt a genetikailag meqhatarozott szinthez, mig a leg les hianya, az istalott tartas a napi teihozari drasztikus visszaeseset erechenyezte. Az elOzoektO1 lenyegesen eiter Beda Os Poti (1999) velemenye, mi%zerint a tejeli5 juhaszatok tapanyag-ellatAsat nem lehet csak legelOre alapozni.
A terulethasznositas adNt lehetosegeihez kell igazitani a tartani kivant genotipust, osszhangba kell ht)zni az Oshonos magyar juhfajtakat (racka, cigaja,
cila) a gyepek hozamaival (BociO, 1992; ,favor Os mtsai, 1999; 2001). A vegtemek minosegetol fuggO keresztezesekben latjak a kiutat Macs/ (1999) valamint Javor es mtsai (1998) i mely velemenyOket megalaRizza Horn es Stefler
,
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0) kOzlemenye, miszerint a merinohoz kepest, az egy anyara vetitett Agaos baranyelosO[y-terrneJes, tObb mint 50%-kal novelhet6 az intenzivebb fajtak
(nemet husnnerino, suffolk, booroola) hasznalataval.
A magyar juhtartas egyik, meg megoldatlan problem* a kedvezotlen fajtastrukt6ra, masik hOnyossaga az alacsony alornanyietszam. Kukovics es Javor
(1997) Javor Os rntsai (1998, 1997) szerint, minimalis bewhazassal, 1,5-2
millia anyajuhot lennenek kepesek eltartani a magyar gyepterLiletek.
A nyugat-europai, valarnint az ausztral tartastechnclogia, es a magyar gyakorlat kozott az a kOlonbseg, hogy nnig ott idoben kotetlen legeltetes van, addig
Magyarorszagon a juhasz munkarendjehez igazodik a legeltetes idotartama.
Adottsagainkat figyelembe veve, tObb szerzo javasolja a szabadtartasos juhtartas bevezeteset hazankbar is (Mucsi es mtsai, 1984; Mucsi, 1994; „favor, 1999,
2001). Jevor Os mtsai (1998) a juhtenyesztes versenykepessegenek fejlesztesere tett 15 pontos javaslatuk kozOtt fontosnak tartiak az atiornanynagysag 1gazitasat a rendelkezesre allo legeloterCiletekhez, valannint javasoljak a juhagazat
szerepenek erositeset a tajnasznalatban, a kornyezetvedelemben, es velemenyOk szerint a tannogatasi rendszert is ehhez kellene igazftani.
1994-ben, a megyenkenti gyepterUletek es a juhaliomany nagysaga kOzOtt
szoros korrelacidit (R=0,86) talalt Nagy (1998), ami azt jelenti, hogy az agazat
jol hasznaita ki a racionalis legelogazdalkodatban rep lehetosegeket. Forgo Os
mtsai (2005) feimeresukben, a keradzo allow any es a gyepek termese kOzott
szoros ko rretaciat (R=0,67) talattak, ami a gene. akapazoittclt tAmasztiya
A kuJonbOzo szerzok, a juhok legeltetesere, a tartasi kbrulmenyektal fUggoen, vagy a pasztcrolo, vagy a korszerObb szakaszos legeltetesi rendszerek
valamelyiket javasoljak. A juhagazat problemait orvosolna az allomany novel&
se, tovabba a korszenAlen fajtaszerkezet atalakitasa, nnelynek osszhangban
kell lenn[e a gyepterOletek termesenek minel teljesebb kihasznalasaval, a gazdasagi viszonyok 65 a juhtartok, -tenyesztok biztonsaganak ni5veiesevel.
Gyephasznositas kecskevel
Kukovics Os Javor (1999) extenziv, fei-intenziv es intenziv kecsketartasi
rendszereket kOldribOztetnek meg. VelemenyGk szerint az extenziv tartar
legelorre alapozhatO, csak telen szukseges takarmany kiegeszitest adni, Felintenziv tartasban a lege16 altal biztositott takarmanyt, a terme[est fokoz6 takarrnanyokkal kelf Xiegesziteni. Vijrkonyi es Aisne (2000) szerint, a szarazon
alb es a kis termelesili anyakecskek takarmanyozasa teljes rnerlekben legelore
alapozhatO, a ndvendekeknek, a nagy teitermties3 anyakecskeknek Os a
tenyeszbakoknak reggeli es esti takarmany-kiegeszitest kell adni.
Yousefi es KObOr (2000) szerint a kecske szereti a vaItozatos takarmanyt, a
boleros, faslegelOkon, reteken, a mas fajok aital kevesbe kedvelt aprO feiveket is
szivesen fogyasztja. VelemenyOk szerint a kecsket legeles, a legelOn tarkozkodas alatt zavarja a pasztorkutyak jelenlete. Egyarant kivaloan hasznositja az
allancia legeli5k (terrneszetes vagy telepitett gyepek), es az olkalmi legelak (kukorica-, burgonya-, pillangOsok tarlaja, stb.) termeset. A kecskeket is csak ktirmazes, vakcinazas utan es fokazatosark sza4c,tasvd4c, tu,kiamiW N&gyobb aliornanyok legelteteset szakaszolt Fegelokon, ilietve a legelbfiivet savosan adagolva erhetjOk eJ, a regek5 kftnelese melrett r minimalis veszteseggel, a
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Iegnagyobb hozamot. Varkonyi es Atsne (2000) javasoljak, az allomarynagysagtOlfuggoen, a panyvs, a szakaszos, villanypasztoros legeltetes alkalmazasat. Moinijr (1996) az adagolt legeitetesnel elonyosebbnek tartja a szakaszos
legeltetest, a gyergebb egyedek tOlzott lernaradasa miatt.
A/bin& (1996) kecskek es szarvasmarhak egyuttes legelteteserek elonyei
kozdtt elsosorban a kiaakuie) k!egyens61yozott nOvenyailomanyt es a iege10
tisztasagat emliti meg. Velemenye szerint (Molnar, 1999) a legtObb kecskefajta
szivesen fogyasztja es jail haszros[tja a gyornnoveryeket, rnelyek olykor az
igen ertekes gy6gyrovenyek kazul kerUlrek ki, A keeskelegel6k erintetiensegOknek kbszonhetoen alkalrnasak Oko- es biotermekek termelesere.
A kecsketenyesztest a tblvede1me, a regiOk fejesztesenek szorgalataba lehet es kellene mely rendszer sikeresen kapcsolhatO, az agrarkOrnyezetvedeern kivanalrnainak megfeleioen, a raiveletlenD1 hagyott szant6k,
gyepek, erd6 szegelyek, a milivelt szantok vegyszermentes szegelyeinek, illetve
a Eives mersgyek es fenntartasahoz. Mas allatfajokhoz hasonlOan a
kecsketenyesztes az okologiai gazdalkodasba is sikeresen bekapcsolhatO, ha a
takarmany genetikailag nem modositott, ravenyved6 szertal, termesfokozotal,
ntivekedesserken(aiktdi, antibotikumoktol, segedanyagoktOi mentes (Kukovics
es Javor, 1999; Moinar, 1999; Radics es rntsai, 2001) A fenti teruletek haszhositasahoz leginkabb a rnagyar tincses kecskefajtat javasolja, annak igenytelersege, hosszb szOrzete miatt Molnar (1999),
A lovak Iegeltetese
A legeitete.tt a)/at-fajok kozul a iovak a Jegjgenyesebbek a legel5vel szemben. Szamukra a legelo takarmanyforras es alapvet6 eletter is (Ocsag, 1997;
Pataki, 2004), a kemeny sz ru taplalOaryagokban es asvanyi anyagokban
gazdag, izletes rq5venyekb61 allo flairat kecivelik (Radios Os rntsai, 2001). Mihok
(1996) szerint a lovak melyer legeinek es a szamukra kedvelt fajokat teljeser
kilegelik a gyepbaii. Nagyon fontos a talal rnegfele0 kemerysege es rugaimassaga, mert a pata es a csLid egeszseges fejlOdsehez ez elengedhetetlen. Esosorban a sziki-, voros- es barazdalt cserkeszes, az angolperjes, magyar
rozsnokos es a reti komoicsinos legelok alkalmasak 16- es csikailegelok celjara
(Haraszti, 1977; Fekete, 1992; Mihok, 1996; Radios es mtsai, 2001;
Benyovszky es mtsai, 2001). Lege1teteses vizsgafataikban, Benyovszky es
misari (1999b), Iegkedveltebb fajokrak a rnagyar rozsnokot, a pantlikafuvet es a
tarejos b6zakwet talaitak, Tasi es mtsai (2004) az angol perjet es a magyar
rcesnokot is. A legelountsag elkerulese erdekeben ajarlatos a lalegelaket,
evente felvltva, ni5vendek marhakkal is legeltetril. A 16 es a szarvasmarha vallbli iegeltetesevel a legelo rOvenyflorajanak sokfelesege megorizheto (Haraszti,
1977; Watson es mtsai, 2001; Pataki, 2004). Ocsag (1983) szerint a napi lelegekfu mernyisege m&egvera to eseteben 30-40 kg, mig a hidegvera eseteben
40-50 kg. MihOk (1992) szerint a tenyeszkancak szamara nagy jelentOsegili a
letietefil J3-karotin tarta1nna a rendszeres ivarzas, a nerni ciklus normalis lefolya, sa rniatt_ A telepitett 101egelak vet6magkeverekebOlki lehet hagyri a pillargOsok
snagjail, mert a telepitett legelok feherje-e0tottsaga sokszor nagyobb a szak..segietnel, de alacsony az erneszthet6 energia (DE) tartairna, ami a feherle,
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ienthet, arnelyekkelr jelentOs koitsegmegtakarqassa! a piacon keresett termek
MithatO javasoliak az extenziv tartast taro mangalica, cornwall es duroc
faitak kCdOnbozo keresztezesi kombinaciakban Mr -tend alkairnazasat is (Szabo,
1992b, 2001; Kovcs, 1996 ).

LegelOhaszaositas ludakkaf
A 16d kRunoeri tarthatO legeron, a szorvanygyepek, valamint az alacsony
hozarinCs legeibk veie eredmenyesen hasznosithatOk_ A ILId minden baromfifajnal
V4_2 °10 ‘1)P)Otes agy,
s
o' 't
1991ab; Mihak, 1993b; Sas, 1999). A iOd szarnara legkedvezObb a zsenge
arninel< rrreg kicsi a nyersrost tartaIrna es viszonylag nagy az energia es feherje
koncentraciaja Legertetett iudak eseteben k016nOsen fontosnak tartjak abrak
eteteset az ert6kesites elotti nonapban, es a tbpeseket ki5vet5en (1VIihOk Os
Nagy, 1991 b), A iud, a hagyornanyosan ertekes Mveket, a reti csenkeszt, a
reti perjet, az angol Perjet, a reti komeicsnt, a csomOs ebirt, a legeJo pirlangOs
nOvenyeit vaiogatas nel<f]i elfcigyaszta, rig nern, vagy alig legeii ie a szorbs
disznOparejt, a fener libatopot, a parlagfuvet es a csalant, NaPKtrzben, a deli
Orakban, rem szivesen vagy egyjltalan nem fegel, kes6 este, ha?kaRban Rege4
szivesen, illetve ha ejszakara is a legelOn maradhat, kedvez6bb lesz a fufetg93b: Mihak Os Nagy, 1991a).
hasznatas es )avul a s6lygyarapodas is
p„ raw - a
%-ea.721WeN V)%11'N
er
ThaD .2-Tthcatt Tii)ri6g
ott hagyja. A maga5 fObe nern szivesen megy beie, az yen gyepet letapossa,
le0li (Haraszti, 1977; MihOk Os Nagy, 1991a; Mihok, 1993b, 1997). Csipkedve
)egel, a ffiveket a bokrosodesi csornOig lelegeri es gyakran ki is szakitja a taveket (MihOk es Nagy', 1991b; Radios es rntsai, 2001). Ez a gy6kertorzs teijes
kirnerGiesehez, a gYeP Plisztuisahoz vezethet, emiatt szigorban csak szakaszos fegeftetest keg megval6sitani, rnegpedig Ogy, hogY egy hetnel tovabb ne
jarjanak a ludak egy-egy szakaszt (IViihok Os Nagy, 1991a; P ihO C , 1993b). Az
osgyep Radios es rntsai (2001) szerint neheze ► regenecatodk, legOtetesre
inkabb a telepitett gYePek hasznalhatok. A ludak legeloiet mas alEatiNial
telni, az Dr6)ek athatO szaga miatt, riern lehet (Haraszti, 1977 ).
A !egeltetest 20 cm-es furnagassagnal kell rnegkezdeni es 2--5 cm-es tark4rc.‘2spisw, kfdb 2&Isbgi.) O tEeYes Ylals'ara
nyitotta valhat a gyornok szarnara, at el kell kerOlni. A szakaszos legeitetesben nagy szerepe van a vilranypasztornak, de ehhez szoktatN keil az alialokat,
y a *es utani „tolaminek a legjobb idOpontja a ludak 2-4_ hetes eletkora vag
latlan" idoszak, A v ezetekeket minirnalisan negy sorban kell kifesziteni, az alsat
es Nagy,
20 cm-re a talajta, wig a kbvetkezeiket 20-30 on -1-re egymastol
1991 b; MihOk, 1989,1993b, 1997). GyEire es rnt.5.ai (2004) szerint ludak hizIafasakor javaselhato a takarmanyba 25%-os aranyig bekevert szecskazott gyepmely aOny meg nern okoz s6lycsOkkenest a tisztan gat onafOekkel takarmanyozott Iudakhoz kepest. A rid Jegeltetesenek fontos alapfeltat6e, megfelela
rrinaseg6 es mennViseg 6 ivOviz biztositasa. Hajiainosak az ivaviz kifbrdesere,
ami az auategbszsaUgyi probiemakon tUlmenoer, a gyp kipusztulasahoz is
"%rkArv&y0, Trapt.)rha ..AUta411-i) ke)). A gyepe`f( ).cullut))apotanak fenntartasa, a tavasz[ gyepapoRassal kezedik. Tavaszi munka az avar
ferJazitasa, a vakondtOrasok eisirrqtasa es a fogasolas Szakaszv6itas utan el
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vegezni a gazol6 kaszalast. A felhajt6 utak, valamint az itatOheryek korUl
kialakult kiert foltokat Ojra Dell telepiteni. Oszi beteleieskor a tarcszas fazitja az
avart, utat nyit a teli csapadek es a levegO szamara. Celszer6 eivegezni beteles elott a legeiaterulet fertatieniteset is, esias idelben 300-400 kg/ha vasszuifat
kis.zorasavai (Mihibk es Nagy, 1991 ab; Mrih Ok, 1993b).
14 fif^ok (1993b) allapitja meg, hogy „a ICA adagoft legeitetese, gyep apolasi
vnunkaival kiegeszitve, mind gazdasagi, mind kornyezetvedelmi szempontbal
etiog a dh at6", Emiatt is sajnalatos, hogy az allattartok kOreben a legeltetest extenziv, a maximalis termelokepesseg elereset nern biztosito technologianak
lartjak (Sas, 1999).
Vadfajok iegeltetese
Az eirrll'ilt 30 evben, vilagszerte nott a gyep vagyiegelOter(ileteket hasznosttO farrnszer(i szarvas, valamint futomadar tartas es tenyesztes jelentasege.
Priagyarorszagon gim- es damszarvasok tartasa kinai lehetosegeket, anninek
gyakodat vzsgaata Kaposvaron folyik (Horn es Der, 1997; Hoar es mtsai,
2001). Horn (1993) kbziese szerint, csupan a Dunanti:ii legelo terUletein, mintegy 150 000 gimszarvas lerne eitarthata. Az aiionnany hagysaga ielenteg
2000 egyed, nOvekedese varhato. Az elmUlt evtizedben kialakult teryeszti51
hatter es a magyar gim atlagon feluri genetikai adottsaga teheti leheteve az
fizern girrtartas lenenduleset. Patotas (1999) Vizsgaiatai szerint, a gimszarvas
ailornany nagysaga ; az 1970-es evekhez West, 10-szeresere, a darrvad Oliomany a 14-szeresere nail a Tis.zantOton, arras vad- es gyepgazdakodas szempontjabOlegyarant perspektivikus lehet,
A gim taplaiekanak legfontosabb Osszetevoje a rostban gazdag takarmany.
Vegetacias idoszakban fOreg ffifeleket es lagyszaruakat fogyaszt, t&en kiegeszita takarmanyozasra szorul (Szendrei, 1999). Dobos (1999) szerint a damvad
h isxnir osege jobb a pherral, edzett, a novenyzett& szemben igenytelen, es a
rnocsaras reszekt61 eitekintve, mindenutt jOl erzi magat. Kedveli az erdovel vagy
mezogazdasagi teruletekkel szornszedos legeloket (Palotas, 1999). A damvad
a legelo bsszeteterere kedvezObben hat, mint a juh, a szarvasmarha vagy a 16.
A dam erdsen a gyepre utalt, mivel ennesztOszervi salatsagit figyelembe veve
rniszerint a bendo terfogata kisebb a rnuflonnal, juhfeieknel (Palotas, 1999;
Szendrei, 1999) — igenyii az alacsony rosttartairnu lagyszan]ak fogyasztasat.
Ezzel a tulaidonsagaval Obban hasociJt a dornesztikk keradz6kre, r a nt az
egyeb vadfajokra. Viszonylagos igenytelensege lehetoseget nyCijt a hasznositatlan, gyenge termakepessegJ extenziv regelok kihasznalasara (Dobos, 1999).
Minnaar (2002) szerint, a futOrnadarak hizialasaban a legelOn tartasnak, a
leg eli5f0 fogyasztasnak, az orcsobb es egeszsegesebb vegternnek
his es
zsir
&'6Olcctasa szempontjabal egyertelrni:i &onyei vannak a tapos hizialassai
szernben. Leggazdasagosabbnak a kombiralt takarmanyozast tartja es felhivja
a figyelmet a legeli5szakaszok kialakitasara, a szakaszos legettetes akahlazasara.
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KOVETKEZTETESEK
A legeOre alapozott ailattartas iatletosegi adottak hazankbar, rnely adotsagok kiaknazasa az elvart szintne1j6val kisebb niertekii, A fobb probiernak kbzott et-rditt-Let6 meg az Va1gomany eirnOlt evtizedben tapasztalnato —
drasztikuS csOkkenese, tovabba a faistrukt6ra valtozasa.
Szarvsinarha allomanyunk legelteteses hasznositasat tekintve a s3i -otiCernak eniteljesek, olive! az abort anycsokkenes leginkabb ezt a fajt erintette. Tejelo szarvasmarha atlf)manyunkban a legeitetes tetiagizsLstsga — a rn8gfeie16
korccIponckban es ai)ornanyokban rem kerd6jelezheto meg.
A husrnarha tartasban a legeii5nek e5ifideges szerepe van az egeszseges,
az atalakuit fogyaszttii iOnekr-tek is megfelei6 eltSallitasftar. Leriethsegeink kiaknazsara — a piaci es gazdasagi kbrEiirnenyeket figyelembe veve —
javasoftiata a hOsrnarha aIlorna- ny tovabbi novel se, a iegeltetes kiterjesztese.
A ju)i es keesketartasban az allomanyesOkkenes az 1990-es evek kOzepen
megatit, ilietve erneikedesnek India A juhok es kecskek (egtermszelesebb
takarmanya es tartis 'plele a iegelo es terrnese, 1<epesek a rnas Oatfajok
nem hasznosithato ter0Ietek termesenek ertkesitesere, jOi ilieszkednek a ter-meszetbarat, okorogiai Mattartasi rendszerekbe. Legeitetesa az asgyepe!ken,
kirneii5 madon
ajan)-elhagyott szantokon, a terrneszetvedelrni tertjleteken
hat& igy fontos sz.erepet toithetnek be a gyep-aUat-lictrnyezet bsszhangianak
egteiremtes et) en es fe n n ta rta sa ban,
Velemenyunk szerint a szarvasmarha- es juhfaj, mint tartasukban es termstesukben fegefOre legicikabb a4apozhatO aliatfajok eseten, az eikevetkezo evei<ben mindinkabb tecet keD rryernie a legeltetest j61 tC.ird es igenyib faltak albcrnanyn6vekedesenek. Ugyanakkor az ailornany a tstrukturaibei6sanak, a legeltetes konnp)ex ielteteirendszerenek fejlesztesevei bsszhangban keli lezajlania.
A sertestartas intenzifikaciaja rrieliett, a legelteteses tar-tsmed lerjedese
csak a kisebb ai4c a okat extenziven tatto, kis igeny0 faAkat tenyeszto aitat
tartiok kibreben, aileinativ tartasrnadkent kthrhata,
A )6dtartesban legeleinek, mint tartesi helyneic es takarrnanynak a sierepe
felertkel6dott, de az allorrany novekecisenek a gazdasagi kOri.limenyek, a
piaci igenyek szabnak riatart, anti rem kedvez a tei*telses gyephasnalatban
A vadiajok legelteteseben hazarik potencialis lehetOsegei Eurapai \tszonylatban joik, ram( genetikai ecteN 'giro- es damszarvas allorndnyunk WeszlEesenek szinten a fogyasztoi, piaci igenyek, gazidasagi tenyezok szabnaX hatart.
AZ orocABWI h-lva*ozaso-K)egyzeRe megtala-GO e kOzlemeny eSs re5zeben (2006. 55, 2. 135-140.)
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