A legeltetes a legoicstibb es az
allatok szempontjabol a legegeszsegesebb takarmanyozasi
forma. Az Oar es a gyep &overlyzete szoros kolcsanhatisban van
egymassal. A lege16 noveny faji
osszeretele a legeltetett allatfajra jellemz6en alakul. A gyepgazdaikodasi alapelv mindig az volt,
[logy mind nagyobb termes eieresevel, mina tobb allat legaltereset tudjuk megoldani egy
egysegnyi teruieten.
Az intenzifikalas a termes
nbvelesere iranyul, tapanyag kicgeszitest hasznal, miltragyaval,
es ha a terrnesbizronsagot is
nbvelni akarja, akkor ontozesre
renclezkedik be. Eredmenye az
egysegnyi terilleten tarthato
allat letszam novekedese es az
ezzel Jiro' kornyezet terheles. A
csOcsat a zart tertnesztesi rendszer kialakitasaban erte el_ A
tudom anyos technikai hkter
biztositasaval.
A napjainkra jeliemzb elvaras
az extenzifikacio, vagy fenntarthatO gyepgazdalkodas, a termeszetes termokepessegre epft.
Az agrarkornyezeti programok
altal meghatarozott termesztesi

es hasznositasi rendszer nem
enged tapanyagbeviteit,
vetest, Ontlizest, de szabalyazza
a terhelhetoseget, az allat letszamot is, a helyes mezeigazdasagi
gyakorlat el6frasaival, pl nitrat
erzekeny terffiereken nem lehet
a legeki allattel szarmazo nitrogen tobb mint I 70kg/ha.
A legelei termes vesztesegeinek csbkkentesere alakftottak
ki az adagolasi modszereket, ami
vedi a gyep novenyillorrianyit a
helyes nbvekedesi ido betartasaval, ez osszhangban van a biztonsagosan tervezhet6 legeltetes
takarmanyigenyevei. Mind ket
rendszer esetehen fontos a termes kihasznala,sa a terheles es a
legeltetesi idoszabalyozasaval.
A legelo ter' leten tartott
allatletszam iranyftasit a kiilon'DOM karam rendszerek es herendezeseik alkalmazasavai oldottak
meg es fejlesztik napjainkhan is.
Az allandd keritdssel szakaszokra hontott legelOkan a karam
anyaga lehetett termeszetes ereden% kitores biztos, vagy elektromos hatasokon alapulo. Az
elektromos kerftes vagy villany
pasztor az attelepitheto karamrcndszerekre volt jellernz6, de az

*
elektroroos energia ellatas tipusat6I fugg6en a stabil kerftesek
eseteben is elkezdrek aikalmazni.
Az elektrornos kerftes a mr5kodesehez magas fesztiltseget,
alacsony aramerosseget, es megszakitott, impulzus rendszerti
feszfiltseg aid helyezest alkalmaz, vagyis egytized masodpercig feszilitseg alatt van, mfg egy
masodpercig szunetel. Az Aramforras att61 fuggoen, hogy hol
alkalmazzuk, es milyen rendszert epirtink ki, lehet halozati,
aggregatotos, akkumulatoros es
napelemes. Az egyes technikai
elvarasi szinteket az egyes gyartmanyok igeny szerint biztositjak.
A mobil es a fix karam telepftese azonhan nem azonos iranyelvek szerint tortenik. Arnig a
fix karamok esetehen az adott
allatletszam takarmany igenyenek figyelembe votelevel az
egyes szakaszok terrnesnovedekenkenti hozamabol ki tudjuk
szamolni a szakaszok legeltethet6segi idejet, addig ax attelepitheto rendszereknel az allatok
legelofu igenye aIapjan, es az
altalunk meghararozort legeltetesi id6hoc szarnitjuk ki a rendelkezesre 6116 zoldfil termes
alapjan a lehatirolandb mallet
nagysagat.
Ennek modszerc rovid peldan
kereszti11, pl. szarvasmarha eseteben a kovetkezokeppen mutathato be.
Az altalam megvalasztott legelteresi nap, vagy napok fliggvenyeben ki tudom szamitani a
szilkseges adagok szamat. Ehhez
ismernem ken a rotacios iclat,
ami altalaban 40 nap es a novekedeshez valamint a legeltetesre
tervezert szilkseges ido Ossze01361 adodik.
Amikor a tervezert legeltetes,
pl. 5 nap, akkor a 40 napos rotacios ido 8 adagra, ha pedig napi
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aclagol6 legeltetest tervezek,
akkor 40 adagra bonthato.
Az allatok igenyellez ismernem kell a napi fogyasztast ami,
500 kg tomegii nagyallatra szamit-va, 60 kg zbldfii a taposiisi
veszteseggel egyiitt.
A legeli5 termeset az adott
iddszakban tervezhetem, vagy
meressel megailapfthatom.
Peldaul, ha a termes 2 kg/m 2
akor20g/htemsal
rendelkezesemre. Az 5 napos
adag legelteteshez egy allat 5x60
kg azaz 300 kg fuvet igenyel, ez.
40 nap rotacios idore szamirva
2400 kWallat. Ezt osszevetve a
rendelkezesre 5116 termessel
2400 kg/2kg megkapjuk, hogy
egy Oat igenye 5 napos adagra
1200 m2 tertiletrol feclezheto.
Egy hektar gyep 8,3 db allatot
bir eltartani 5 napig ezzel a termessel. Ez 100 db tehen eseteben mar 12 ha tertiletti 5 napos
adagot jelent, Tehat mine] nagyobb az allat letszam, annal
kevesebb ideire celszer(.1 tervezni
a legeltetesi napokat az adagokhoz.
A lehatarolando terulet varhat() adagonkenti nag-ysaga, az
allat letszam fliggvenyeben, egyben meghatarozza a legelteto
be rendezes celszer6 heszerzeset
is, mivel az elektromos kerites
ithelyezese meglehetosen ich5igenyes dolog lehet, ez pedig a
munkaer6 koltsegeket novel'.
A fix hatarral rendelkez6
kerfteseket az agrar kornyezeti
programok nem pereferaljak, az
arrelepitheto rendszereket pedig taj idegennek tekintik.
Terelgeto legcltetes viszont, ha
nem alkaln-lazhatom a termesnovelesi mddszereket meg azt az
alacsony termest is, ami renclelkezesre all gyenge kihasznalistiva teheti.
Szerikin Laszlo
Gyepgazdolkodeisi Temizik

