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A LEGELo SZERrPE A SZARVASMARHATENYESZTtS13EN
Berl Bela

we rnenyek El legeb5 jolent6a0r61
A rpgeltetes a legosIbb gazdalkodasi forma, az ember) gondolkodis erribliaja Egyes nepcsoportoka legelo 61Iatokhoz csatlakortak, azokat kovettek vinciorlasaikban. Kesabb az emberek
/we st& !egetot, oda tereltek i rr ar dornesztikalt allatokat. azokat Ovtak a ragaciozakt61,
v e citel( azidegen nepcsoportoktol. A fagek5 ente'ke igen nagy von, inert az bizfosito(ta az ember

Ozeleben az eferheta friss dahlia t,
jellernza a legeltetes fontossagara, hogy ezelatt Cobb mint 4000 evvel (i. 0. 2250-ben) Babironban Harnmurabi kaba vesette a legfObb torvenyek kort a legeitetes rende/kezeseit is.
Nagyra 6rtekeltdk a 16 legelot, melt ott fejlodtek a legjobb allatok, Gbrogorszagban az epiruszi
morhikat tartottak a iegjobbaknak, mert Epirusznak voltak a Iegjobb Tegeloi (DORNER, 1923).
Egy szzadbi51 szarmazo, IX. Lajosnak kUldtplt jelentesbe.n a magyarokat
„pascatiroknak" neveztek, azaz legeftetaknek, kiknek se verosalk, se falvalk rincsenek, de
szarvasmarh5N melyeket fejnek kivelOak, A jelentes szerint fejesi modszerkik hasonfatos az
eregyiptonll rajzon talathatohoz, azaz fejes kbzben Osszektitazik a tehen !abet (HERMAN,
1809).
A magyarorszegi legelteteses marhatartas eredmenyekent a XVI, szazadban az Airoldr81
6.vente 80):1)00 Okrat hajtottak Nernetorszagba, algal kOlon rendeletek szabelyortak a magYee
drtekesit6s4t, A Iegeion felnOtt szilaj magyar marha idaszaka a XIX. szazadban is
folytatOdotti bar akkor mar terjed a mezagazdasag egyeb egazata, s osokken a legetoterfilet.
Egyre tobb korlatozd int4zkedes (staiutum) 1a napvilagot, amely igyekszik korlatok kOze szoritani az addFg egyeduralkoda legelteteses allattartest, Igazolasul egy szermaz6 Bihar
Varniegyei statutum, arnely szerint bOntetend6 ,,ha a p6sztor aluva talaltaik a tilaIrmas szelen, a
joszag pedig kerban van".
WAGNER 1908-ban ernliti kOnyAben azt a ma is sokat emlegetett svajoi, illetve arnerikai
pelciabeszed.et, amely szerint a tab JO tninosegu takarmany tobb 61Iatot, azaltal Cobb tejet es
vegeredmenyben tobb penzt jelent a szarvasmarhatartonak. A [egjobb Oat takarmany pedig
velemenye szerint a retseg es a mezo ii.lve r a veteit takarrn6tlY Pedig cs -)k egyoldaru Meseg ,
arniezlth un.
Az altattenyesztesben a Iegel6 *an rontos, [logy aklnek nincs rnegfelela mennyisegEi legelOje, az ne is foglalkozzon alratteny6sztesseT. ❑ RESDNER (1927)•teljes hatarozotts5ggal
logy az allati egeszseghez es szepseghc...z, s ezzel egyutt a minaegf termeleshez az ut
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a Jo legeldn M vezet. A naofelyt, a legek5t, egeszsegas takarmanyt es roleg szabadsagot jelerlt
az alltnak szemben az istafloJal, amely nyaron az allat bertdine. Nem veletlen, bogy EurOpaba.: -.
ott legszebbek az oflatok, ahc a legeltetes „divatozik",
Az allatteny6sztes alapja a legelo r moil* DOPJ JER (1912). Nam veletlen, bogy a vflAg te.
nyesz6liatokat Svajobal veskol, aloof legtermeszetesebb a tartasrnod es a szarvasrnarha
legefon tart6sba! nyeri a kimerithetetlen oserejet
CSUlaS (1952) rnegallapitja. Fogy a legelo es legelletes seoiti az anyagcseret, etrefi2:
hatasa jó, a legeiMi valtozatos aminosav-osszeteteie a taitarinelasre eranyes, 6svary, ir l anyap
ban es vitarnInban gazdag. Legelteteses tehentartasnai a al sOrOsodlk, izesedik, a vaj
es kevesebb a t6gylaka bakterium.

A fegielo mint fakarmany es tartesnidd
A iegalo kacivezo novenytarsulasa a kerodzdik tegkedvelto...bb, legtermeszetszerabb tak8rril,
nya. A frissen lelegelt fii yegelgoiOsviz-lartaima a tapanyagok nagy reszet oldott allapctbar ,
r jOT hasznosulnak.

teralmz.x_oknyerszth

A legeMs soran, tovabbe a kerodzessel egyat jara rageskor termei6dO nagy tre.nnyiseg•
nyai r 1,ralamint a zaidra bazikus anyagai keil6en pufferolj6k a szenhidrtokbol keletkez6 say .?.•
kai. Az optimaTis rejtOdesi stadiumban lelegeit fEj nyersrost-tartairna biztositek arra, logy a ben
doben kedvezo aranYban kepz5dji5n ecetsav es proplorisav a tej zsirtartalmanak szntezisehez.
A legel5 five vegyes osszetetelenel fogva vitaminokban gazdag r vartozatos amiriosav garnU
raja kufontisen a tejtennelesre hat kedvezaen. Szarazatiyag tartalma 1egaitetesre alkalmas
korben hasznositva tapialobb es bkplogiafiag 6rtekesebb (CSUKAS, 1952). A gyep teijes
arteket erneite ki VINCZEFFY (1995), 9ki szerint a fegalon kialsi<ult allatokreszere a 'age
loki a legideMsabb takarminy, arrefy sok izanyagot Os gyOgyita alkaloidal is tartalynaz.
A friss f i karctintartaima novelle a szervezet

kepasseget, kedvezi5 1 -rat-Asi.3 a

szervek normalis runkciajinak fenntart5sara, a terrnekenyulesra. A napreny, az ultraibolya
oarzes hatesara az allatok bOreben keletkez8 D-vitamin fontos szerapet jatszik az iisvAny
anyagok forgalmanak szabalyozasaban. Ugyancsak az uitraibolya sugarzas aktIvizarja az

2r)

zirneket, javitja a varkepet, serkenti a beisd elvalasztasu rnfrigyek tevekanyseget, Az [nten:/:•
vebb legzes, a ben dokontrakciak gyorsulasa, az immunbiolOgial reakciokepesseg javu 16 "
a jobb szaporodokepesseg iranyAban is.
A napsugar 250-260 nm hullarnhosszCi sugaral baktericid hatasuknhi fogva allatageszsel
Ogyileg is kecivezaek. A poros istallb egyreszt nem engedi at a sucilarzest, a por zavarja a ieciukat, s faiOleten szamtalan bakterium tapad. A nyugodt

kornyezet csokken',i

stresszt, hiszerr az istaliazott aiiat a kOrnyazelhben lev6 gepek as emberek zajatal folyamatc•
sate 60-80 dB z;...jszintnek van Rake r amely csetenkent megha!adhatja a 100 dEl-t fs, ami
ttlil a stresszliatason egyab karosodest is okolnat (KOVACS, 1990).
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A fejet6 fehermir legeitere

■

A t)azai ar aaibringnY tbrneairakarm6rly szeks.6gletenek biztositasa szempontjabOt meghat6rczo
gyep. A juh6libminy deot6 Tesz6nek tápleloanyag-igenyet a gyep es
a lege!i5 biztositja, a
Wrdtart6sban is n.611(firoh.s.t.9Xon takarnAnyforr6s es egyUttai tartastechnolOgia. Egyre tobbet
hailhatunk c4stlsorban kf)ifoldi peid6k alapja'n a 5ertesek legefteteserof, hazenkban pedig 6jra
navirendre kerCIlt a iovak, helve a vadon galok (gim, dknszarvas) iegertease,
A szarvasmafhaer.y6s.)_les sz az 6gazat, aho! hatterbe szoruit a gyep, mint takarmdnyforr.68, pedig a tehenallomeny 10 %-At kitev6 htlismarha gyeptarOlet es regeltetes nelk0i ekepzelhatatien, a kettashasznositasu eTiomany (15 %) pedig, arneyiknek nagy resze (90 Ite) hAztti
ga7das6gokban talarhate, szinien kapcsoiodik a regeldhaz.
A tejhasznositAs6 AllorrAnyokban (75 %) az 08z8k 6s a szarazonalli5 tehenek, ahol csak lehet, szinten regelein tal6Fhata%, igy a [sget6s s -4ernpentjaboi kierneiten h6tranyos halyzetben a
Hhasznositas0 termero tehenek van i nak.
Az u(abbi evtizedekben a iejg5 szarvasmarhaknil a !egartetest ugyanis fokozatosan letv6riotta az istiitozott, sz6F -A6r61d1 sz6;ms- 68 ti5megtakarrnanyra alapozott al1'attart6s. Jeliemz6
lea a fairagas hozamok hf#jszo!asa, azpaFs2erii, esetenkent termeszetellenes tarts
A niiivekv6 fogyasztAs es a cs6kkenES Hatietsz6n1 indokolta a fajTagos ter -males novereset, a

.f-t6si 4s takarmanyozasi technolOgia viszont indokolatlanul left er egyre ink gib a szarvasrnar8z.i.rnara rnegszokoito}, A szakositait taheneszeti telepeken a nem termeszetszen1 taites
Aliornenysziniten jeientkeztek a problemek, az anyagcsere-forgalmi zavarok, a nried..6g es a ti5gybetegsegek, ameiyek aredrnenyekent r6vid a hasznos elettartam es magas a
gyogyszerfelhasznalgs.
Annak, Bogy a kejel6 tehen legeltetese a hagyomAnyok es a jó tapasztalatok enenere Magyarorszagon csak eivetva fordo! Oa, Mibb cka ismaretes.
A korszar6 teheneszeti te;epek tervezesenC 65 epitesertel nem volt elsi5dlegas szempont a
kOzeisege, hiszen az akkorlban jeirernza monadiet6s takannanyozas nem igenyeite a
+aei(fr telepekn6! a iegelo kozekeget, Nagyon sok teheneszati telep kerOrt igy cyan tavolsAgra
Teger6t61, bogy a napl irdhajta€ gondot okozott. A hazai legeloter0letekre jeMerriz6 a tagolts6g,
a legerok egy resze meretenél fogva sera alkalmas nagyobb letszarnu (300-1. ❑ 00 tehen)
E-.,. heneszeti telep Alliarn6nyM tOrnegtaRarrnknyal. lvtivel a hazai szarvasmarha'keny6szt6sben ez a koncentraci6 elegge altaranos, a legelok egy resze igy tegfeijebb
esszert!egelOkent" hasznosighat, streiy a rnozgas, az egeszseges allattadas szembontjabd
5f5ny08., de mint takarmanyforras alig jOhet szamitAsba.
A iegOetes

kifon6s2, logy a leg216 nem kepes az intenziven tejela
igaz. hog y az alhanyagoil, exteriziv gyepek erre alkairnatlanok,

hGktbcak

bogy a r,-.ngfe.ielo tarn :3

de

gyap arkalmas a ragas szinten
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termalo tehen tapanyagigenyet fs kietegFteni. fntenziv teje1861Tomany reszere csak olyan gyepterulatek johletnek szarnit6sba, ahol haktaronkenti szenaterrnes legalabb 5-8 tonna. Meresek
szerint ez

22

a terrnes r allot egy telnott szarvasmarha at Ords nett6 legetesi alatt 50 kg

zoldrOvet kepes Ielegelni (VINCZEFFY. 1985). Ezt a felvehet6 rnennyisegat optimalis esethen
50-50 n12 -en megtalelja es a terUlet noveleseve[ csokken annak a val6szinGsege, hogy a randelkezesre ido alatt kepes felvenni a szakseges rnennyiseget. Mel a kOlOnbOzdi intenzttAs6 gyepek nem minden nOvedeke biztosit kelIO ii:ittrrneget, Igen elten5 a legaltetes1 napok sztma. Meg•10 tonnaTha szenatermes is csak 3-4 honapig biztositja a legettSt a teja15 tehaneknek
es 15 Lonna/ha ternAs az a szint, ahol mar a teljes vegettoioban biztositott legeltetessal a tomegtakami6ny szOkseglet (VINCZEFFY, 1969).
Ha viszont ez a fdterrnes rendelkezesre all a teljes vegeracl6 id6szakaban, akkor az else
novedek tobb, mint 50 %-a kaszaiva hasznosithate es csak a 4_ ribvadeknel ken:A

2

teqes te-

rmer legerretes re. Ezt az arinyt Orlapitia meg V1NCZEFFY (t991), aki szerfnt intenzfv gyepakne
a termer 50 %-a legelterve, 30 °o-a szilazskent. 20 %-a pedig szenakent hasznosithpte_
TariairkisericOrrk erecimenyei
Tartamkiserlerank sorAn ket uzemben hasontitortuk Ossze a lagelofuvet israllOban (zero tegeltetes) es a legelan fogyaszte tejel6 tehenek terrnateset, Veletlenszen:i kivalasztassai vizsgatuk
a tehenek verplazmAjAnak karantartalmat, amply meghataroz6 a fogarnzokepesseg szerripontjAbiol, Az A-vitamin proviraminjai, kOli5ntisen a I3-karotin, a terrneszetszerii tastes, a %gettotes koralmenyei k6zOtt b5segesen arlhak a szarvasmarha rendefkezesere. A verplaznia karetin koncentraclOja rendkivill tag hatirok kOzdtt vattozik, erteke 0,01B-36 prnolilis !abet. Ha a WI
es nyAri takarmAnyozas afatfi karotintadalrnat nasonlItjuk assze, akkor egyerteltnti, hogy a nytri
takarnrAnyozAs idejen a ver karotintartalma tobbszOrOse a telihez vlszonyitva. A nyart takarmanyoz6s Matt a verplazma karotin tartalmaban nem mutatkozott elteres. Ekkor m[ndket comport
takarmanyadagjaban meghataroza a legalorii, s amint az varhatO volt, a relvetel m64a nem
befolyAsolta a karotin ellAtoitsegot. Ha a termekenyitesi indexer vizsgaljuk i akkor kiden:11, hogy
a legalricsoport szignTikansan jobb eredrnenyt ert el. A tapasztalt alteriesek igazolni latszanak,
hogy a karotin eilAtas mallett, arnely mindket csoporrnAl azonosnak tekInthetb% agyeb tenyezdk
is hozz6j6ru1tak a jobb termekenyuleshez. A legal5n tartOzkodas, a napfeny, a nyugodt korryezet es a tobb rnozgas, a szakirodalommal megegyez6en kisorlatankben is pozitiv hatast gyakorolt az ivari eletre. Az eredmenyesebb termekenyGles egy6tral azt is falenti, hogy a lege145
inky ket dies kdzatti icieje is et8nytisebben alakuTt. Termeszetasan 6.000 kg feletti tejtermelesnei nem varhard el es nem is szerencses az even beitili Ujraelies, di4 a 380-390 nail opt ^a11s lenne. Kiserietunkben a lege115 MatoknAl meg az ialszakos lagalein tartozkodas is megter45
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ere
- difiennyel 01. Nilindket Ozemben szignifikinsan 12, ilfetve 13 nappal rOvithift a ket efies ko-

zotti.id5, arni iger figyeternremelta.
143 a leg65 as a z5Idruvet istAlloban fogyeszio csoportbal a termelesOket befejezett egyede k tejternefeset, mint erettefjesitrneny - t liascniitorn Ossza, az eredroeny arakul6sAban a ket
e ms IctrzOtti ide es a selejtezesi kor is szerepet jatszik. A hosszabb hasznos elettartem

bszo-

iut ertekben, a nividebb ket elles ktzotti Ida pedFg az eves tejtermelesen keresztUl jelent eronyt
az +letterjesitmenynef, arnely tejtermel6sben 16bb mint 10 %-os javula . st eredmenyezett (BEIR!
et at, 1995),

A hiegvallOzott rogyasztas, a tejtermeIes hazal es eurapal helyzete napjainkban meg ink6bb eTalerhe helyezi a kOrtsegtakarekosabb es termeszetszerObb tartasi, lakarmanyozasi
technolOgrat. A idldhaszn6latban bekovetkezett tulajdonosi Alta's, a racion6iisabb ternetesszerkezet is indolcoria, !logy az eddig meltatlanul mell5z5tt gyepterCilet elfoglalja az of niegglet6
helyet a tejel6 szarvasmarha tartasi, takarrriSnyoz6si tecknolOgij6baii.
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