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JUHOIC ES A LEGELTETES

avor Andras
A juh legtermaszetesebb takannanya a lege16fil. Sok evtizeden keresztal probaltik az
„intenzivve tetel" szlogenje alatt a legelo es a legeltetes fontossagat megkerdOjelezni, de
ennek ellenere a juh termeszetes elettere es legfontosabb takarrnAnybazisa a lege16
maradt.
Ka szeis6seges peldat szeretnek felhozni aeon ervek alatamasztasara, hogy Ja legelo es
legeltetes Magyarorszagon nines juhtartns. Tudjuk, hogy a nagy hozanni juhok
eseteben kiilonOsen, de barmilyen hozam mellett is vannak olyah ciklusai a
juhtakarmanyozasnak, amikor kiegeszit6 takarmAnyt szeikseges adni az allatnak. Ezek
kozul az elsa a juh elOkeszitese a tertnekenyitesre. Aznnban a juh temieszetes
szaporodasi eiklusa, szezonalitAsa az 6sar61 kezdod6en a terrneszetes
takarmanybazishoz kotott. Csak azok a juhfajtak kepesek szezonon kiviil tennekenytilni
(BEEZE, 1981), amelyek eseteben elleskor biztositott a termeszetes takarmanyforras, a
lege161t. Azon fajtak eseteben, amelyek ott elnek, ahol rovid a gyepek vegetitei6s ideje,
a mai napig nern alakultak ki olyan populaciekk meg a tenyeszteanunka ellenere sem,
amelyek a '15 tenyeszszezonon kivUl baranyoznanak. lvfi ez, ha hem a lege16fti hatisa?
A rnisik pelcia sajat munkamb61 valo (JAVOR, 1994). Eveken keresztfil ertekeltem
tejel6 keresztezett juhok tejtermeleset. Olyan genotipusok vizsgalatar61 volt sz6,
amelyek poteneialis termelOkepessege tobbszOriisen meghaladta a magyar merinoet. A
kiserietekben tbrekedtunk olyan takarmanyellatast biztositani, amellyel lehetbseg Lett
volna a tejhozam teljes potenciidjanak kihasznalasara. Tetttlk ezt legeltetes alatt es
olyan idoszakban is, amikor a legelofti „kisnit". Termeszetesen ekkor istallozott
kOralmenyek kozott termesztett takarmanyokb61 fedezttik az allatok szaksegletet. Es
csak felig-meddig meglepadve tapasztaltuk, hogy a tejhozamos terveinket csak reszhen
sikertilt teljesiteni. Atnikor az allatok legelni tudtak, akkor a napi tejhozam kozel jilt a
genetikai kepessegekhez, amikor pedig az aillatok nem legeltek, akkor gyors visszaes6.st
iapasztaltilnk a napi tejtermelesben, a lakticios gorbe gyorsan esett vissza es nehany
napon 'Delp' be is fejeztek az allatok a tejtermelest. Kerdezem en, mi ez, ha riem a
legeltetes hatasa?
Ezek a1apjan elfogadhat6 az a megallapitas, hogy a juhtenyesztesben a legel6 olyan
fontos, hogy akinek nines megfele16 rnennyisegh gyepteralete, az ne is foglalkozzon
allattenyesztessel (DRESDNER, 1927). Az allat egeszsegehez, az allat emberi szemmeI
erzekelhet6 „szepsegehez", a minOsegi terme1eshez es minOsegi termekhez a
tegeltetesen keresztid vezet az ut. A napfenyt, az egeszseges takarmanyt, a J6 levegot es
biirniennyire is nem tetszik sokaknak, a „szabadsagetzetet" az allat csak legeles kozben
kaphatja meg. Osszehasonlitatlanul szebb kallemiiek azok az allatok, amelyek
tartastecimologiajaban a legelOn tartas dominal. A juhrial az mar csak egy adalek, hogy
a ma inellektermekkent kezelt gyapjil tisztasaga, sz e felhasznalhatOsaga, minosege
fenyevnyi tavoisagra van az istalloban tartott es a legel6n 616 allatok kozott.
Ha a hazai es nyugat-eur6pai, valamint az ausztral (iij-zelandi) juhtenyesztest
osszehasonlitjuk, a legnagyobb ki.iliSnbseget a tartiistechnol6giaban erzekeljUk. A
inagyartol eltero gyakorlatban az allat maga rendelkezik az idejevel, termeszetszeril a
lailOn.b6zO eselekvesekre forditott idotartarn aranya is. Idedlis konlmenyek kOzOtt a juh
6-7 erat fordit takarmanyfelvetelre, ett61 2-3 6raval tobbet ker6d7esre es a tObbi a
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pilienest szolgalja. A nap 24 orkian beltil is maga osztja be ideret, hiszen idealis
hOmersekleti zOnaban szeret csak legelni es ez csak szabadtartasban biztosithato
szamara. Ezzel szemhen a magyar gyakorlat a juliasz munkaidejehez igazitja a legetes
idotartamat es a napszaki beosztasat is, Ez nemcsak avert elOnytelert az allat szarnara,
Inert nem Alcor es nem annyit legel, amennyi sziiks6ges lenne, hanem dragabba is tcszi
a termelest. Nem lehet az ember eletrendjehez igazitani a iegel6 es az allat kapcsolatat,
azaz a legeltetest az ailat ige'nyeihez szakseges a.lakitani,
Arnikor a juh legelteteset tervezzuk, nem feledkezhettink meg a genotipus es a
kOrnyezet osszhangjarel sem. A magyarorszagi legel6kOn joreszt olyan alacsoriyak a
hozamok, arnelyeken intenziv fajta nernigen el meg. Ezen tertileteken felertekel6dik az
extenziv fajtak szerepe, erre szamos nyugat-eurOpai peldat lathatunk_ llyen tertileteken
azonban szinten meg kell oldani a szabadlartas lehetOseget es rneg kell teremteni annak
teljes feltetelrendszeret.
Legeitetessel kapcsolatban nern feledkezhettink meg arr61 sere, hogy a legelOn 616 allat
a fogyasztasan keresztiil naponta valtortatja meg a gyep osszetetelet. Csak az allat kdpes
a legelot termeszetes allapotaban ,,karhantartani". Nemesak azzal unit elfogyaszt,
hanem az urtileken kereszttil, amt termeszetes tragyazis, kepes annak hozama is,
osszetetelet is niegvaltortatni. Ehhez kapcsolOdhat az ember alakit6 szerepe, amen yel
rneg kOzelebb hozhatja az igdnyt es a legel6 nyajtotta leheteisegeket egymashoz,
Sokan elfeledkcznek arr61 a hatisrOl - bar az, utabi evek irodalma egyre stiObben
emlegeti - amelyet a gyepekben el6fordul6 gyogynovenyek hatasa jelent az allatnak
(VINCZEFFY, 1992; V1NCZEFFY-NAGY, 1994). Csak itt es csak a legeltetes
formajahan ju that az allat ezekhez a termeszetes „gyogyforrasokhoz".
Magyarorszagon a szaraz evekbe -n es az utobbi evekben ez deg gyakran elofordul - a
gyepek hozama a nyari hanapokban oly mertekben visszaesik, hogy az allatoknak 20-30
km-t ken megtennitik ahhoz, hogy a szakseges famennyiseget felvegyek.
Termeszetesen ez a mozgassztikseglet mar till van anon a szinten, amelynek jotekony
natasa van az allatra (BERT, 1993). A szakirodalombi51 ismert, hogy a rnozghs
j6tekonyan hat az elettani funkciokra, de az ember beavatkozisin kereszttil biztositani
kell azt, hogy ez a mozg6s tie haladja meg a sztikseges merteket. Azonban az is igaz,
hogy a kalOnbOz6 fajtak rnozgasigenye rendkivill elter6, let szels6s6gkent a racka es a
texel fajtak hozhatok fel peldak6nt.
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