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A GYEPEK TERAIESE ES A JUHOK TERMEL1SENEK
NEHANY oSSZEKGGESE
icivor Andrzis Kukovics Soindor-Balint Csiiia
A rnagyar jubienyesztes torlenet6ben szamos alkalornmal valasztottak a don teshozak azt
a megoldast, hogy a megiijulashoz valamilyen import fajtat hasznaljanak fol. Nincs
megbizbati5 adat arra vonatkozoan, bogy tulajdonkeppen hany fajta kapott mar szerepet
a magyar juntenyeszte.sben. Azt meg tudjuk beestilni, hogy hany fajta illetve
fajtavaltozat iniportjara keriilt sor, azt mar viszont kevesbe, hogy ezek kortil melyik
hagyott valamilyen basznosithato eredmenyt, tapasztalatot a juhtenyesztoknek, Tehat
nem azt netts tudjuk megirtondani, bogy hany genotipust importiltunk, harem azt, bogy
ezekbal mennyi volt az, antelynek lenyeges hatast gyakorolt a magyar julatenyesztesre.
Talon az egyertelmilen ktjelenthet(5, hogy az importali 60-70 fajta illetue genotip -us
kozal egy sem tudta a magyar jubtenyesztes areulatat jelentos tnertekben atrajzolni.
Hiszen a hehozott fajtak koz(11 a meriaakat figy gondoljuk, hogy nem tekinthetjilk olyan
fajtaknak — akar honnan is erkeztek az orszagba amelyek jellegeben, tertnelesi
szinvonalaban, hasznositasi ir6nyaban, termekeinek minO'segeben, teehnologiai
berendezkedeseben jelentas vaitozdsokat tudtak voina boa -1i havAnk juhtenyeszteseben.
Terrneszeteen nem vitatbatOak el azok a pozitivumok a n6met bilsrnerinOt61, amelyek a
nagyobb s(tlygyarapodasban, a jobb bitsformakban es e.setlegesen nagyobb
szaporulatban nyilvanulnak meg.
Thy veljiik, senki sera vitatja, hogy a viiag jeleritosebb juh genotipusai, a genetikai
elvonalat kepviselO fajtai nagy genetikai kepessegekkel, magas szinvonahl
hozammutatokkal rendelkeznek, amelyek adott viszonyok kozOtt 16nyegesen magnabli
hozamot eredmenyeznek akar a tejtermelesben, akar a szaporulatban, akar a I -Astern-la
Lepessegben. A kultinbsegek egyes tulajdonsigokban akar elerbetik a tObb 100%-ot is,
Vajon miert nem kepesek ezek a genotipusok, fajtak Magyarorszagon megragadni 6s a
genetikai kepessegfik altal biztos1tott termelesi eredmenyeknek legalabb egy res4et
kiaknazni. Szakmailag nem vitathato, bogy az okok nem kereshetok az allatok genetikai
azonban,ketsegbe
bogy nehany fajtaval
torten
k•Opess6geiben. Azt sem ,lehet
vonni
ti
probalkozas az elterb klirnatikus viszonyok rnlatt eleve kudarcra volt itelve. Azonban
nem esak olyan tenyezOi vannak a kOrnyezetnek, amelyek az ember akaratat61,
lehetOsegeit61 faggetlenek, hiszen szamos olyan elemet ismertnk, arnely
megvaltortathatok, illetve Osszhangba hozhatOk az Oat igenyeive]. A takarmanyozas, a
tartastechnol6gia, a gondozas szinvonala ezek kozal a legfontosabbak.
A vtlagon a kis- es nagyterilletil orszagok egyarant torekedtek es torekednek arra, bogy
a termOhelyi adotts6gokhoz igazitsak, a kOrnyezeti szinvonallal hOZZak Osszhangba az
allatok genetikai k6pessegeit Nehanyan a genetikai kepessegeket javitva, vagy tj fajtak
alkalmazasaval igazodtak a kern yezethez, szamosan a loknyezet szinvonalat igyekeztek
emelni a genetikai potencial kibijsznalitsanak erdekeben, trig sokan mind a ketti511
egyidejilleg valtortatni kivantak. Igy alakultak ki extenziv es intenziv tartasi rendszerek
a jubtenyesztesben. Az extenziv rendszerek miikodteteseben teljesen mas szempontok
vezerlik a tenyesztOket, atlas szempontok alapjan tortenik a tenyeszallatok kivalasztasa.
Az igenytelenseg, a rezisztencia, a kOnnya dies, a szivossag dOrkto szerepet kapnak a
kivalasztasban, hiszen ezek meghatarozzak a termeles alapjait. Ezek nelkiii kudarcra
van itelve minders ilyen iranyti gazdalkodasi probilkozas. Ezek a juhaszatok nagy
munkaer,5-hatekonysaggal, kis raforditassal, olcsan allitjak eta terrnekeiket,
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mindemeilett neni mondanak le az allatok terinelesi szinvonalanak es kepessegeinek
folyainatos novelesen51. Ezeknek az ailomanyoknak dontei szerepe lehet a legel6
karbantartasaban, kultiAllapotanak felintariasaban. A szabad legacies soran
filhozamok lehetOve teszik a szakseges taplalOanyag-mennyiseg felvetelet 5-6 Ora
legelesi id6 alatt. Igv az allatnak rentielkezesre all inegfelelO Ma a k6rodzesre es a
pihenesre, tigyanakkor ez a teehnologiai valtozat csak bekeriteit legelokOn,
gyakorlatilag ores neikuli tartas eseten lehet rentabills, arnihez Ines kell olciani a
vagyonvedele7n Magyarorszagon egyre sulyosabban jelentkezo problemajat.
Enuek a gazdaIkodasi formanak a legeklatansabb fajtai megtalalhatOk a tejelO, a
PaPillterinelO(?) fajtaesoportokban, de — a folyamatos gcnetikai tejlOdes ellenere — sem
talalhatok meg a hitsternieln- es a minOsegi vagOzillatot el6a11116 szapora fajtak kozott. A
tejtermelei fajtak sera tannek ki nagy napi tejterinelessel, inkabb a Iaktdeic5 hossza
eredinenyezi a 12.0-130 Iiteres laktacias tejhozamoi. A gyapjUtentieln fajtak hasznalata
pedig — a hosszti tavii gyapjfiipari prognozisokat tekintve — meg az ilyen extenziv
juhaszatokhan sem jelent gazdasigilag megfele16 alternativat.
Ezeri mindenkeppen letre ken hozni Magyarorszagon is a juhagazatnak egy olyan
intenziv ininyzatat, arnelyek kopesek magas szin VOI) al L
- i termelesi mutatokra, Igy
biztosithatjuk a tenyeszetek, illetve az agazat verseitykepesseget az europai piacokoii,
valamint az Unios jultaszokkal szernben,
Ahhoz azouban, hogy ezt a feladatot sikertiljOn vegrehajtani, sziikseg van arra, hogy az
iljabb import It genotipusok ne jussanak az eddigi behozoti fajtak sorsdra. Ehhez at lcell
alakitanunk szakrnai gondolkoclasunkat es hozzdillfisunkat. A niai hazai
2yepgazdakodasi eredmenyek biztositják egy extenzlv tartasi kOrillmenyek kOzOtt
termeli5 auyajuh legeloszaksegletet, hiszen e ket tanyezO Osszhanghan Vail. igaz, ez a
harmonia nern terjed ki a vegetacios idcszak egeszere, fbIeg akkor nem, hogy ha a
legeltetes elemi szabalyait sern tartjuk be. A bilsagosan koran megkezdett legeltetes
eseten a nyari legelokistleskor, valainint a kes6 osszel, kora telen torten6 kihajtAs azok
az idOszakok, amelyek ebbOl a szempontbal kritikusnak tekinthetok.
Azonhan egeszen inas a helyzet intenziv juhaszatok, nagy termelesii tenyeszeiek es
egyedek eseteben. Szamos Torras es sajat kalkulaci6ink szcrint egy intenziveriterrne16
tejelajuh — 2 literes napi terrneles felett — szakaszos legelietes eseten 150-250 m' kozOtti
tertiletet kellene bogy lelegeljen szuksegletei kielegitesere. Ugyanesak hason.16 meretil
tertilet biztositja egy 2-3 tdrannyal „nehezventhes" anyajuh tdp1L6anyag-sztikseeletei.
Ez az 611116.s a jelenlegi, rnintegy 1,4 tonnas szenatermes eseten igaz. Amennyiben
siketiil novelni a ferniest, a naponta Ielegelend6 ter let szukseglete aranyosan esokken.
Mivel tebbszOrOs tenneseredinenyek elerhetak es ezeket gyakorlati peldakkal aid lehet
timasztani, mar csak azt kellene elerni, hogy ezek a terilletek a juliok szfundra
rendeikezesre iiiljanak. Az mar mas kerdes, hogy ma nern latszik kibontakozni
legeleimavelesnek olyan iranya, amellyel a hozamok jelentosen nOvelhetak, illctve
olyan tenyeszetek sem tuntek fel, amelyeknek kivalO legeloteraletek allnanak
rendelkezestikre.
Ugyana_kkor jelentkezik meg egy masik problema, amayel meg fell ktizdenie
juhaszat tIzetneltetOjezok. Ismerve a juh evesi sebesseget es a fi.1 beltartalmi ertekeit, cagy
nagy tertnelakepessegti anyajuh szarnara sziikseges 15-16 kg fri felvetele es ilyenkor a
legelesi idO afar ineg is negyszerezadhet, aini azt jelenti, hogy az elerheti a 18-24 Orat.
Ebben az esetben nem all rendelkezesre keli6 ido — sOt elviekben semennyi idO nern all
rendelkezesre — a juh szarnara a kerOdzeshez es a pilieneshez. Amennvihen elthez meg
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hozzaadjuk azokat a tenyezOket, anielyek meg befolyasoljak a juh elettevekenysegenek
lehetosegeit — a tartasi rendszer, a vagyonvede1etn, a munkarend akkor belathat6,
hogy tartastechnolOgiai valtoz-tatasok, a gyepgazdalkodasban kivanatos mine segi
szinvonal-einelkedes naktil minder kiserletunk kudarcot fog vallani. Ezeken tul az
intenziv, nagy hozamn juhaszatok eseteben mindenkeppen sziikseges mineisegi
kiegeszit6, koncentralt takannanyt adni az allatolmak, hiszen a ke116 mennyisegft fa
felvetclere az Oat — barmilyen nagy is az etneszt5kapaokdsa — neat k6pes. Gyakorlati
tapasztalatok szerint 3 kg szarazanyag clfogyasztasa tekintbet6 a lehetseges
maximumnak. Azonban an-61 sem feledkczzunk meg, hogy a legel6fnvet es a legeltetest
6ettani — sok eseteben okonorniai okokh61 ugyancsak rem Iehet kovetkezmenyek
iielkiil kihagyni a takarmanyok kozui. Munkaszervezesi okokb6- 1 viszont ilyen
esetekben csak a nagy hozamu legelokertek biztosithatjak a legeltetes oiyan
feltetelrendszeret, arni beillesztheto a napi 2-3 fejes kOz6.
Meggy '6z6desilnk, hogy mas kiutja nines a magyar juhten esztesnek — d bizonyos
terfileteken alkalmazott extenzlv juhtenyesztdsen kb/in Cabot szinten biztositani kell a
korlallan legelest es az elomunka-takarekos tartasteehnologiat) —, mint a nagy hozamn,
szakositott fajtak aranyanak novelese. Ez az tit lehetOsegeinknel fogva valoszintileg a
keresziezesen kereszttil vezet, tehat felkesztilhet a gyepgazdalkodas, a tulajdonvedelem
arra, hogy biztositsa a magasabb ternieles kornyezeti felteteleit.
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