A gyepek termese es a juhok

errnelesenek nehany Osszefiiggese
agyar juhtenyesztes tOrteneteben szarnos
ommal valasztottai a donteshoz6k- azt a
goldast, hogy a megajulashoz valamilyen irrtfajtat hasmaljanak fol. Nines meghlzhata
t arra vonatkozoan, bogy tulajdonkeppen
y fajta kapott mar szerepet a Magyar juhte.). - f hen. Azt meg tudjuk becsalni, hogy
)1.,y fajta illetve fajtavaltozarirnportjara keriilt
, azt mar viszont keveshe, hogy ezek koziil
yik hagyott valamilyen hasanosithato eredyt, tapasztalatot a jvhtenyesztian& Tehat
azt nem tudjuk megmondani, hogy hasty gepust impurtaltunk, hanem azt, hogy ezekb61
nnyi volt az, ameiynek Idnyeges hatast gyakomagyar juhtenyesztesre.
Talk az egyertelrnfien kijelentheto, hogy az
portalt 60-70 fajta illetve genotipus kaziil egy
India a magyar juhtenyesztes &cut atir jeleamertekhen atrajzolni. Hiszen a behozott fajkortil a rnerindikat Ugy gondoljuk, hogy nem
kinthetjuk olyan fajtakriak akar honnan is erztek sz (rug& amelyek jeflegehen, tennehasznositasi iranyaban, teri
ekeinek minOsegeben, technolOglai berendez&en jefentos - valtozisokat tudtak
ozni hazank juhtenyeszteseben„ Tertneszetesen
=Item vitathatOak el azok a pozitivumok a nemet
laismerinotol, amelyek a nagyobb sfilygyarapotlasban, a jobb hasformakban es esetlegesen nagyobb szaporulatban nyilvanulnak meg.
1)gy velyik, scald sem vitatja, bogy a v lag
jelent6sebb juh genotipusai, a genetikai elvonalat
14pvise26 fajtji nagy genetikai kepessegekkel,
magas szInvonahl hozammutat6kkal rendelkez:, nek, amelyek adott viszonyok IdizOtt lenyegesen
magasabb hozamot etedmenyeznek gar' a tejter- -melesben, akar a szaporulatban, akar a haster,mel6 kepessegben. A kUlOnbsegek egyes tulaj-k donsagokban akar eierhetik a tobb 100%-ot is.
U. - Vajon miert nem kepesek ezek a genotipusok, fajtak Magyarorszagon megragadni es a genetikai kepessegak ha] biztositutt termelesi
eredmenyeknek legalabb egy reszet kiaknazni,
Szalunailag new Ynathato, bogy az okok stern
keresheac az allatok genetikai kepessegeiben.
Azt sem lehet ketsegbe vonni azonban, hogy ne
harry fajtiival torten6 prabalkozas az elter6 kli, matikus viszonyok titian eleve kudarcra volt itel
ve. Azonban nem csak olyan tenyez6i vannak a
komyezetnek, amelyek az ember akaratatol, lehet6segett51 faggetlenek, hiszen szar' nos olyan
elemet isrriertink, amely megvaltortathat6k, illetve Osszhangba hozhatOk az allat igenyeivel.
A takarmanyozds, a tartastechnologia, a pandazas szinvona/a ezek kozill a legforaosabbak.
A vilagon a kis- es nagyteralet6 orszagok
egyar'ant torekedtek es tOrekednek arra, Nagy a
tertnelhdyi adottsagokhoz igazitsalc, a k6rnyezeti
szinvonatlal hozaak 6sszharigha az Allatok genetikai kepessegeit. Nehanyan a genetikai kepessegeket javitva, vagy tij fajtak alkaImaaasaval igazorltak a komyezethez, szamosan a komyezet
szinvonalat igyekeztek emelni a genetikai poten-

cial kihasznalasanak erdekeben, mfg sokan mind
a kettOrt egyidefileg valtortatra kivantak. Igy
a2alailtak ki exten.z1v intenz1v tartasi rendszerek a juhtenyeszteSben. Az extenziv rendszerek
mtik6dteteseben teljesen ryas szempontok vez'erIik a tenyeszto-ket, mas szempontok alapjan tdrtEnik a tenyeszallatok kivalasztasa. Az igenyte7
lenseg, a rezisztencia, a kOnnyii elles, a szivossag
dont6 szerepet k.apitak a kivalasztasban, hiszen
ezek meghatirozzak a ten -neles alapjait. Ezek
kudarcra van itelve .minders ilyen iranya
gazdalkodasi prObalkozas. Ezek a juhaszatok
nagy munkaer6-latekonysaggal, Ids riforditissal, olcson allItjak elo tezmekelltet, niar26etnellett
nem mondanak le az allatok termelesi szinvortalanak es kepessegeinek folyamatos noveleser61.
Ezeknek az allomanyoknak dOnt6 szerepe lehet a
kgelo karbantartasabart, kultdrallapotanak fenntartisaban. A szabad legeltetes sown a f6hozamok lehetove teszik a szakseges taplaioanyagmennyiseg feIvetelet 5-6 Ora legelesi ido Matt.
jgy az allatnak rendelkezesre all rnegfele16 ido a
ker6dzesre es a pihenesre. Ugyanakkor ez a technolOgiai valtozat csak bekeritett legelakain, gyakorlatilsg ones nelkijit tartas eseren !abet rentabills, amihez meg tell oldani a v agyonve.delem
Magyarorszagon egyre salyosabban jelentkezo
Voblemajat,
Ennek a gazdalkodasi formanak a legeklatansabb fajtli megtalalhatok a teje16, a gyapjfiterrne16(?) fajtacsoportokban, de — a foIyarnatasgenetikai fejlticles ellenere sem talalhat6k meg a
hasterme16- es a min6segi vagOillatut
szapora fajtak kozott. A tejtermel6 fajtak sem
tinnek ki nagy napi tejtermelessel, inkabb a laktficie, hossza eredmenyezi a 120-130 litereS laktacitis tejhoza.rnot. A gyapjaterrnei6 fajtak hasznalata pedig — a hosszti tava gyapjtlipari prop&
zistakat tekintve meg az ilyen ezrenziv juhilszatokban sent jelent gazdasaailag megfele16 alternativat.
Ezert mindenkeppen tetra kell hozni Magyarorszagon is a juhagazatnak egy olyan inten7.1v iranyzatat, amelyek kepesek magas szitwonah5 tennelesi matatara. 1gy biztosithatink a tenyeszetek, illetve az hazat versenykepesseget az
earapai piacokon, valamirtt aa, unios juhaszokkal
szemhen. Ahhoz azonban, hogy ezt a feladatot
sikerilljon vegrehajtani, sziik..seg van arra, hogy
az djabb tmportalt genotipusok tie jussanak az
eddigi behozott fajtak sorsara. Ehhez at kell alakitanunk szakmai gondolkodasunkat es hozzaallisunkat. A natal hazai gyepgazdafkodisi eredmenyek biztositjak egy extenziv tartasi koralmenyek loazott termelo anyajuh legel5sitiksegletet,
hiszen e ket tenyez6 osszhangban van. Igaz, ez a
hanm5nia nem terjed ki a vegetacios iddszak egeszere, f5leg akkor nem, bogy ha a legeltetes
elenri szabalyait sent tartjuk be. A Allsagosan koran megkezdett legeltetes eseten a nyari legelokisirleskor, valsanint a ke-86 6sszel, kara telen torten kihajtas azok az icloszakok, amelyek ebb61
a szemporabol kritikusnak tekin.thet6k.

Azonban egeszen mas a helyzet intenzfv ju-haszatok, nagy termele,stl tenyesz,etek Cs egyedek
eseteben. Szarnos fortis es sajat kalkulaci6ink
szerint egy iritenziven ternid6 tejell6A— 2 literes napi termeles felett — zakaszus legeltetes
eseten 150-250 m2 kOzOtti terilletet kellene bogy
lelegeljen sztiksegietei kielegftesere. Ugyancsak
hason16 mereto tertilet biztosftja egy 2-3 bdrannyal . „nehezvernheS" anyajuh tat;Aal6anyagszuksegletet. Ez ai allitis a jeknlegi, mintegy
1,4 tom& szenatermes eseten igaz. Amennyiben
siketul novelni a tamest, a naponta lelegelend6
tertilet szukseglete aredayosan csOkken. Mivel
tobbszonias tenriesetedninyek elerhet6k Cs ez0ket gyakodati peldakal alá lehet tarnisztani,
mar csak azt kellene elerni, hogy ezek a terilletek
a juhok szangra rendelkezesre aljanak. Az mar
mas Wales, hogy ma nem latszik kibontakozni a
legel6milvelesnek olyan iranya, amellyel a hozamok jelent6sen n6velliet6k, Melva olyan renyeszetek sem tantek fel, amelyeknek kiv26 legelt"5teniletek allnanak rendelkeze,stikre.
Ugyanakkor jelentkezik meg egy masik
problema, amellyel meg kell kttzdenie a juhaszat ilzemeItetOjeriek. Ismerve a juh evesi sebes 7
set& es a 16 beltartalmi eztekeit, egy nagy
termelokepesaegil anyajuh szimara sztikseges
15-16 kg 16 felvetele es ilyenkor a legelesi id6
akar meg is negyszerez6dhet, ami azt jelenti,
hogy az e.erheti a 18-24 brat. Ebben. az esetbennem ail rendelkezesre kello i(15 — s6t elviekben
sernen ♦r id6 nem all rendelkezesre — a jut' szamara a kerodzeshez es a ptheneshez. Amennyiben ehhez meghozzaadjuk azokat a tenyezOket
amelyek meg befolyasoljak a jult elettevekenysegenek lehet6segeit — a tartasi rendszer, a vagyonvalelem, a munkarend akkor belithat6,
hogy, tartistechnol6giai valtortatisok, a gyepgazdalkodasban kivanatos inin6segi szinvonalemelkedes nelkill mildest kisaletiirik kudarcot
fog vallani, Ezeken tat az intenzfv, nagy hozamti
juhiszatok eseteben mindenkeppen szakseges
minosegi kiegeszft6, koncentralt takamtanyt
adni az allatoknak, hiszen a kell6 mennyisegt 16
felvetelere az allat — barmilyen nagy is az
emeszt5kapacitisa — nem kepes. Gyakorlati tapasztalatok szerint 3 kg szarazanyag elfogyasztas" a tekinthet6 a lelletseges maxiinamnak.
Azonban arrt5I sem *eleclkezzunk meg, hogy a
le,gel6ftivet Es a legeltetest elettani — sok eseteben 6konOrniai — okakbal ugyancsak nem lehet
kovetkezmeayek irelkul kihagyni a takarmanyok koziil, Munkaszerversi Okokbol•viszont
ilyen esetekben -csak a nagy hozama legelOkertek biztosithatjak a legeltetes olyan feltetelrendszeret, ami beilleszthet6 a napi 2-3 faies ktaza.
MeggyizEdesiink, bogy mas kis tja nincs a
rnagyar juhtenyesztesnek — a bizonyos tertileteken alkalmazon extenziv juhtenyesztesen kivul
(ahol szinten biztositani kell a korlatlan legelest
es az Clomunka-takarekos tartastechnologiat)
' yamint a nagy hozamd, szakositott fajtak aran
nak novelese. Ez az tit ichet6segeinknel fogva
valOszintileg a keresztezesen kereszttil vezet, tehat felkeszabet a gyergazdillkodAs, a tulajclonvedekm arra, hogy biztosItsa a magasabb terrneles komyezeti felteteleit.
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