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BIOFU ES LEGELTETES 2)
Folytatjuk sorozatunkat. ElOzO
szamunkban a biagyep-termesztes
nehany saiatossagat mutattuk
be. Most a biolegelo ailattarta
kepesseget elemezziik. (A szerk.)
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ind a csaladi gazdasagok,
mind pedig a killanboz6 tarsulasok gyepjeinek hasznositasa sok kivanni val6t, hibat mutat. A
biogyeptermesztes sora n a killonboz6
termesnovelo eljarasokkaI el6aIlitott
zoldfiivet tobbfele mOdon tudjuk hawnositani. A gyephasznalat leggazdasagosabb es legelterjedtebb modja a legeltetes.
Szarnos legelteto gazda bizonyitotta
es bizonyitja, hcigy Szt. GyOrgy napt61
(apri] is 24.) behajtasig, Szt. Mihaly napig
(szeptember 29.) - de kedvez6 iclojards
eseten tovabb is - legeloral biztosithato
a napi tomegtakarmany. A melyebb fekveal, jobb vizellatasd kaszalokon a tell
tomegtakarmany eloallithato.
Magyarorszagon tobb evszazados
hagyomanyal vannak a legeltetesnek es
a kiilonbozo formajti legelifigazdalkodasnak. A legelo tartotta el a kozseg alIatallomanyanak nagy reszet, melyeket
gulya, vagy csorda formaban legeltettek
a gazdak. A legelore alapozott tevekenyseget - a Iegeltetest - a kozsegi lege16kon, vagy kozos Iegelekon szerveztek,
melyet soklranyil feladata miatt legeltetesi tarsulas formajaban tudtak hatekonyan vegezni.
A kozsegi legelok hasznalatat, a legeltetesi bizottsagok tevekenyseget, Istilonbozo torvenyek szabalyortak. Az 1894.
evi XII.t.c. a kOzos legel6k gazdalkodasat szabalyorta, mig az 1913. evi XI. t.c.
a Wzos legelek hasznalatAt a megalakitand6 legeltetesi tarsulatok munkajan
keresztal latta megvalosithatonak. A
torveny vegrehajtasa - az 1. vilaghaboal
miatt - csak 1921-ben indult harom tarsuIa ttal, ami 1929-ben meg mindig csak
330 volt, de 1935-ben miotegy 2000 legeltetesi tarsulat milkodatt hazankban.
Ezt a munkat jelentesen segftette az
1933-ban megindult „zOldmez6" mozgalom. A tbrveny- rendelkezesei szerint
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kellett - a legeIevel es a legeltetett alIatokkal kapcsolatban - eljarni.
A biogyepek legeltetesertel is be kell
tartani a vonatIcozO - korabban mar hivatkozott - rendelkezeseket, amelyek
evenkent a megszokott es hagyomanyos
hasznositast eltercien szabalyozzak. A j6
minosegil gyepet ado legel6 es a legelte-
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tett allatok kOzOtt igen szoros kapcsolat
alakul Is). A legelen elefordul6 kiilonboz6 gyepnovenyek termesmennOseget
es minoseget - beltartalmi es energia ertekeket - helyes megvizsgalni, azonban
az allatok szamara izletessegi es egyeb
kedvezd hatasokkal is szamolnunk kelI.
A gyep es az allat viszonyanak ertekelese saran vizsgaljuk meg a legehit, mint
takarmanyterm6 es takarmanyozasra alkalmas nEivenyegyiittest, es mint az allat
tartani- es tartOzkodasi helyet. A legelefu
takarnaanyozasi ertekevel kapcsolatban
bizonyitott, hogy a zi51c1f-aben a legkedvezObb feherje- es kemenyitoertek arany
talalhat6 (1:5 feherje- es kernenyitoertek
arany), ami az allatok termeIesehez es a
novendek allatok fejlodesehez kivaloan
megfelel, set, az eletfenntartO szilksegletet jelentos feheijetobblettel fedezi.
A Iegel6 termesmennyisege a legeltetest idenyben eresen valtozo, vagyis a
terrnesgorbet egy parabolikus vonallal
lehet abrazolni. A legeltetesi ideny else
feleben mind mennyisegileg, mind pedig minesegileg a legtobbet adja a gyep.
Ha a majusi ffitermest 100-nak vesszilk,
akkor az aprilisi 60, a j.dniusi rend szerint 80, a jitliusi 67, az augusztusi 55,
a szeptemberi 44, es az oktOberi pedig
30-nak veheto. Ez a termesmegoszlas
azonban csak az iide fekvesfi, )6 vizgazclalkodasti talajokon fordul elifi. A szaraz fekvesii, sik- es dombvideki lege16inken a juliusi, augusztusi ideszakban a
gyep termese 0-10% kortil alakul. Ilyenkor a gyep vizhiany kovetkezteben besziinteti feilodeset, es igy a kisillesi id6szakban legeltetesre erdemes Rivet nem
talalunk.
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A le tetett allatok igenye a legel6
term el, vagyis annak a legeltetesi
idoben torteno megosziasaval nines
osszhangban. Az allat igenye ugyanis -

azonos allatletszarnot alapul veve egesz evben egyenletes, mig a legel6 terrnese nem. A gyephasznositas szervezesenel ezeket a szempontokat inesszemeneen figyelembe kell venni.
Az allatfajok, de meg az allatfajon beliil egyes allatcsoportok legelese es leigenye kozott is kiilonbsegek tapasztalhatOk. A szarKasmar
nagylevet& ereteljesjiiellcido, rendszerint
logy novenyfajokat kedveli, melyek magassaga deli a 20-30 cm-t. Legeles kozben a kemeny, durva elfasodott novenyeket kikeriili, nem legeli le. A szarvasmarha kimeletesen legel, nem ragja tovig a gyepnovenyeket.
ak a szarazabb, alfoldi es hegyvideld gyeptertiletels rovid novesa, aprOcsenkeszes gyepjeit is 01 ertekesitik. A
juhok mozgelsony ajkaikkal nagyon melyen legelnek, ami karos lehet a gyeprtovenyekre. Ehhez hasonldan a szarazabb
fekvesii teraletek novenyzetet kedveli a
16 is, mivel ugyancsak eIeg mely-en legel.
A sziklas, meredek domboldalak bokros
terilleteit kecskedcel, mig a mely fekveteruletek gyepjet a
su
serteselckQl.iehet megfeleloen hasznosltani: A liba 1ege1tetese _nem megoldott,

mert mind en elofordul6 novenyt - kivetelt kepez nehany gyomnoveny - teljesen lerag es igy a gyep kipusztulhat.
A legeltetesi ideny a legeltetes megkez&seta a befejezeseig, 160-240 napig tart.
A legeltetesi ideny alatt tehat azt az ideszakot ertjilk, amikor az allatok takar-
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manyigenyet reszben, vagy teljes egeszeben legeldngbiztositjuk. A tejeld teheneket altalaban 160-180 napig, majus elsd
napjatOl, oktober ktizepeig . ajartlatos legeltetni, amikor biztonsagos es megfeleld
faAllomanyt tudunk resziikre biztositani.
A kedvezdtlen iddjarasi-,talaj- es k6rnyezeti tenyez6k ez alatt az idd alatt nem befolyasoljak karosan az allatok termeleset.
A hUshasznositasfianyatehen es a jtihtartas es legeltetes, illetve a novenclek 611atok legeltetese atlagosan 200-240 napig
tart. Ti orekedni kell a mine] hosszabb legeltetesi ideny kialakithsara, terrneszetesea az esszerfiseg hatarain es a kernyezeti viszonyok lehetdsegein haul.

A legeId iillateltart6 kepesseget iegeldnapban, vagy legettetesi napban fejezziik ki. Az allateltartesseget ugy
ha rozzu k meg, hogy a Iegeld fiitermeset (szakaszonkent es novedekenkent)
es a legeltetett allatcsoport egy napi
zoldfii igenyet egymashoz viszonyitjuk.
Az a' llateltartO kepesseg meghatarozasan61 rnindenkor figyelernrnel kell lenni a
megfeIel6 arinyokra, teh6t a legeb5 ffitermesehez viszonyitott optimalis allatIetszamra. A terrnesmennyiseghez viszonyitott kev(:.s allattai, a legeid fiivevel
pazarliist vegezhetunk, mig vagy allatIetszarn legelletese eseten a legeld tUlterhelese.rol van szd.

A legeld allateltarto kepessegenek
meghata"rozasjhoz ismerniink kell a
gyepterulet egesz evi zoldftltermesenek atlagos, novedekenkenti megoszlasat.

Az else es masodik rotaciO hitermesenek 1(67,0 azonos alakuhisa csak abban az esetben erhet6 el, ha a legeltetest
iddben megkezdjUk es az els6 rotacid
idejen a fiivet nem hagyjuk eleregedni.
(Rdytatjuk.)

PROF. DR. BARCSAK ZOLTAN
*A lektor megjegyzese: a kijilttakis sordu figyelembe kell venili a trgigyfiztisra vonafkorti
jogszabdl yokel.
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