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A LEGELTETgS JELENTOSEGE A GENTARTALEKOK
FENNTARTASABAN
Bodo Inire
gentarialekok
i„tartaleknak, anrezervnek nevezzUk azokat rx htizidllat pop tlilici6kat, amelyek a
jelenlegi gazdaszigl hclyzetben item tarthat6lz gazdasagosan, hanem azokat a ittrt6iteti
rrsult Artekei miatt es a tivolabbi jav6 ismeretlen 6rdekei egett tartjuk.
kertlhiek ki, ezert fitmentesanek lenyeges
Ezek Wbbnyire a tee itkiillatfajtik
eteino a tetme'szetszei-C tartar es berme a lege16 is.
Tulajdonkeppen minden hazitillatfajban taltilltatunk ifyen fajtiikat, popnitici6kat
•
ialambt61 a szarvasniartiAig, ezeit at legeI61 ir6nti ig6ny is nagyon sokkle.
A lege16 61thlibios
A Iegeli5 es legeltet6s, mint az egeszsgg fenntart6s6t szolg616 tertitet, akkor is nagy
jelent5segli, ha !INT.' veSSziiic figyelembe a tzipanyagellatashan jzitszott szerepet. A 1eveg6
es a mozgas liatzisa az egerseg're Abstt6en fontos, hiszen a tilt faitak tbbbnyire anri51
nevezetesek, bogy a helyi kortilinenyekb6k jól alkalmazkodnak es az id6jarisnak 6s a
betegsegeknek ellertAilnak.
Kiflondsen el6terbe kert11 a 1egeI6 t iai , piacgazdaSagot 60'6 Orsadalmunkban at
kbltst'gek figyelembuqtelevel. KozgazdziSligi sztiksegszertis6g, hogy a betakarftis
takarnidnyoz5s oles6bb legyen, mint :ha Id116nboz6 munkamtiveletek kintsegei terhelik a
megetetend6 takarnaanyt. Meg nagyobb ennek a stilya, ha a "biotermeres" lehet6segeit
n6IktII folyik a
figyelembe vessztik. Ez azt jeleati, hogy niinden ketnhil ..anyaq
termel6s. A fogyaszt6 azt VArja, hogy egeszsege,s, lairos iiiyagoki61 mentes ttiplidekhoz
jut, a lege16 enleilett Meg gy6gyfiiveket, tehat az eg'iszse'get.tdmogat6 anyagokat is relent_
Ez olyan tema, amit erdemes volna Meg a kUliinbazi5 tertiletekre,tajegysegekre n6zve

res zletesebben is kidolgozni. (V1NCZEFFY 1993).
Fe1vet6dnek legel6hasznEathoz kapcsoleidva bizonyos szakmai kerdesek is. Igy a tell
lege16haszlialat kerdese. Az 6sitortos fdlatok ellett6116kepesS6ger Jehet6ve teszi, bogy Om
is istz1.116 /lake! tartsuk Ret. Ez megoldhat6 az dIlattlut6 telepen jdI almozott "pihen6
domb" laszn'alati'val, de megoldhat6 tell "lege16 kertben" vagy riagykiterjed6s6 legel'on
is. A Hides, hogy glennyi 116.11 tesi az ailomany az adott teralet ftiallorn6.nyiban es
mikeppen biztositunk bozzi • Allatgondoz6t, illetve p6sztort. A kaltseggazdalkodh
szempontkib61 az a kiv6natos, hogy az mina hosszabb ideig legyenek a legeli5n es
mine! nagyobb • logeloiterillet . lljort rendelkezesre eppen a gyepillombyban
sztiksegszerGen kelakez6 kar rOrsekiese vegett. Mindezt nagymertekben befoly5solja at
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talaj min6s6ge is, hiszen egeszen imiskeppen kell annak gondolkoznia, aid hornokos
tertilet birtokosa, taint annak, akinek szikcs Iegel6je van.
A havinkban tenyiszteit hagyornOnyos es gentartalekk6nt nieg6rzott lajok, illetve fajtak
a Ithvetkez6 specialis igenyt tOmasztjiik a 1egeI6vel szembett.
Magyai- sztirkb szurvasibatita
Ez a fajta kifejezetten 1egeI6re sztiletett. Valamikor tElen-ny6ron kizir6lag legelein
tartotttik. Lehet6leg napjainkban sem adnak kiegeszit6 takarmanyt a Iegel6 meII6, nemi
tell takarna6nyr61 azonban ma Infir gondoskodunk az allatok. szamdra (BODO et al. 1996).
Doiittlen MMus azonban a lehet6 leghosszabb legeltet6si id6szak. Jo esetben 120-130
tell ialcarmanyortisi nappal sztimolunk csupOn. A lei taarrnbyt is a legel6n kelI
megtermelni, telta a legel6 szakaszolOsa nagyon fontos feladat. Ez esetiinkhen eis6sorban
a pasztorok szinvonalas inutllCajat kfvanja, hiszen az itIlotnany nagy tisze nemzeti pirkok
teraleten szabndon legel. Tenneszetesen a fajta terjeclis6vel a szakaszos,
villanypasziorraI, vagy fix keritessel beosztott legel6k is sztimitasba jannek. Vannak
olyan tehenek, arneIyek hosszti szarvuk szigetel6 Iiatasat kihasznalva item tisztelik a
viIlanypasztort, Ezen a szarvak ki3ze. kifeszfteit dr6ttal, vagy ltinccal ludnak segfteni
gulyasok.
K6lonteges terra a kukoricasziir legeltetese. Ez az 41latok tare val6 fetk6szitese
szempontjOb61 rendkfviil j6 tnegoldi.s, ritadAsul esetenkent Una a taposist6I kes6 6sszel
a Jegei6t. Meg kell azonban oklani az itatast es neherseget jelent a ltbio". triin6sftis
szempontjetb61, ha a kukaricitt vegyszerrel (mtltrdgya, gyomirt6) termeltek.
A biornin6s1t6s egy6bk6nt a tell takarnAnyell6tasban is szigorii kavetelmenyeket
tamaszt. Ezek tniatt nem lehet a Iegelen, illetve az 6sgyepen vegyszer 061kiii terniesztett
szen6t, mint egyik f6 takarmanyforrast elhanyagolni.
Rdelui jail
A raekt ugyancsak • mindig lege35 tilIat volt, ez6rt a magyar sarke szarvasmarhahoz
hasonl6an rendkivill siOros kapesolat ffizi ezt a fajtit az extenth legeItet6shei.
A fajta adottsag6b6l, Bleak rnozgfisfib6.1 kovetkeiik az, hogy nern iniriden johOsz
hajland6 a racket legeltetni.
A tell takarrnOnyell6t6s es a legeltet6si id6szak hossza teldntet6ben a magyar iiiirke6hez
Az epillet nelktili tarts azonban a teli diet& mellett nern
hason16 as helyzet itt
alkahnazItat6 a rack6riil, noha teljesen vadkent va16 tatt6stira is t6rt6rit mar khaki
Cipija
A cigijanak k6t alartfpusOt kiiIiinb5ztetjtik meg.
- Az egyik a hegyi valtOzat, arne1y a KOrpOtok vonulatEiban naindenfeie eltei -jedt, s6t
alfdldi form* is van, atuelyet Itaza"nkban 6shonosk6nt tenyesztenek is a binurtii, Inicskai
..viltozatat cskai cigtijOnak nevezzOk.
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A rn6sik eigija enna nagyobb testa is jobb teje16.
Ennek megfelebSen a k6t alfajta legelo`vei szernben tiimasztott igenye is elter6.
lege161 ig6nyelnek es
plyilvt'inval6,1togy a jelenffs tejmennyis6get terniel6 juhok c k
ezt kfilOrt5sen neheziti rneg az a telly, hogy a fejes miatt a legelietesi id6 rtividtll.
Mitu.letnelieu a Vajdaseigban rem szokas tt legel6t abrakkal kiegesziteni. Szokis viszont a
ia.vtgeselark. ig6nybevdtele. Megjegyzettd6, hogy NazeitIkbatt a eig6i6t tartjuk alflildOn is,
hegyvicleketl is_
A cikta
cikta kifejezetten kisiizertti juh volt. Egeszen elt6ir6 Iegeltet6si-tact6si rendszert
ig6nyelt, ninety ma iniir nernikezik. Elie!yeti jeleiileg nagy ny6 .1ban legel ez. az
is, tehtit a legeiteielsi fek6telei hasonl6ak az e16z6kett&liez.
A mangalica
A seas legeltet6se kimeat a divatb61. (S AB 1993). 116gen a vtilasztott inalacok
stild6ztetese volt szok6s. Erinek az egeszs6ges relnevel6snek nagy szerepe volt abban,
hogy nagyobb tester, eked, 6p 16b6 61latokat lehetett akrir 200 kg 11516 is Itizialni. A fajta
hagyomiinyos 6rAeiriek fen tart s 1 vegett a sfild6zte t6s felajihisa megfontoianc16, meg
akkor is, ha a nehet Zsfrsertes new piaci cikk napjainkban. . . .
A sertes legel6je term6szeteSili roils, mint a k6riidz61(6. Sz6 leitet tarl6r61, killemboz6
.tuocsaras, vizes reteki-61 stb.Si6moini kell azzal, bogy a sertes hir is.
A Intisik fontos "Iege.1'6", amely 6 series, a mangalica tartasiiban, lifziabisfiban
szainittisba On, a inakkoltatiis.
A tnakk 40s:it-a - 614164 - a testzsirok, illetve szalonna 15gyabb Icsz i miveI
telf(etteii zsirsavak aanya ativekszik. Ezt a 4161koz6stan tud6sai oziil sokan
eg6szs6gesebbilek tartja a inegszokott zsirsavbsszet6ieina.
Territszetesen a legeltet6,s szakszer6 megoldisa az "parboil megszokott norrnidis
ntitukaid611 t6 is doigoz6 pisztorokat tetelez rel. VOISIN (196B) szerint ugyan telt6n
csak 8 6/a 1tosszai. legel, a nyAri gyakorlat szerint azonbait ez reggel 4 Cs este 8 6ra
kozLiLti id& jeleiit je.ienttls pilienti'vet A fort 6 nyari dabett netts hajEanc16 legelni az Anat.
Bid= • aikalmink-odni csak. a regi tfpusii p6sztor tud, ezt a modern munkaid6
.1diveielm6nyeivel egyeztetni neat leltet. Marpedig az ilyen "kintilt616" kantisz (gulytts,
juhtisz) urn InAr riacasligszintba megy. K6r. Az egykori igazi pasztorokat levaltotta a
leteiget6 eniberek" (V1NCZEFFY 1996).
•Lettet at inotidani, !Logy a fiagyeinanyos kiUtiiImenyek kbziitt a legeiGn lionapokig kint
615 pzIsZtOr eiete tent fete meg a inai &et kiivetelmenyeinek 6s 6rteline.s embert61 limn is
varilatjak, hogy igy eijen. Nagy illahinossdgban ez igaz is. Nern fogad11at6 ei azoitbart az,
!logy a rendszeres teIevizi6 116ies magasabb rendi Metet jelent, mint a termeszetben 616,

so

es illiatainak minder rezdill6s6t tOk6letesen ismer6 pisztor ekte. Leliet, bogy ez
ut6bbilloz vags' nagyon csek6ly, vagy nagyon nagy intellingeneitira van szakseg.
A Iovnk es a legeI6Kern igenye1 reszleies targyakist a osik6k, illetve hever6 menes Iegeltetese, Mszen Id
lellet niondani, bogy a 161artshoz, a csik6nevelishcz a tnozggst is lebet6ve tev6
(MIHOK 1993). Kern vetetlen, hogy a
gzEiks6gszenlen liozzeitartozik, fajtliti51
legiijabb takann6nyozzistani tankbnyvilnk ciralapiiin is legel5 anyakandiat lAtunk
(SCI-1MIDT 1995). A nevezetes francia 16takarrnCtnyozasi szakert6, W.MARTINROSSET (1990) fria, !logy a lege16 a 16 5z6m6ra teljes, kieg6szit6s rtelkilli
takatmliayforris. Ezert csupin felsoroioni itt azokat 1-efajaat, atnelyeket EtagyomAnyos
fdjiakent tartynk ;11a Magyarorszton: 116niusz, furioso-north star, gidran, kisberi f61ver,
!ipicai, shagya crab, murakbzi.
A barontri es a legeI6#
A bz,.. tonifiakat fdEata- ban nem Iegelietjak, mi6ta a v6ndoroitatis kiiilent a divatb6L A regi,
Ilagyomanos Iajtak esereben s7.5filitAsbn _On azonban a kifut6s, illetve tanyai
baronifitattis. Ebbcn az esetben nem csak a f6, ',anvil a kulonboz6 rovarfaesegek
szercpc is nagy Mae, atne1yek Allalifeh6rje-forrasUnt jOhetnek szlimitaslia. Els6sorban to
gas min5s6ge mutatja a lege15 Ek15sos hat'iszit ebben az esetben.
Kiiion tema a liha es a igel6 ifisszhangjanak a k6rdese. Ketsegtelen, bob , a regi tiphs6
kisIetsz5mti iodros tothl ttic1 eikepzelheff a lege161kon, mfg a nagy 3egetteteS6t-

ne.n1 engechel meg a !ege!6t. khneI6 debrce=i gazdzik a rralliban. A Iibapasztor leSnyk&
szt-:.1 -cp6r61 tern 6szetesen ugyancsak lehetne elmakedni.
az ttslionos Allorntinyok, Ontartatelok, 611ahinoSabban szolva a
sszefoglalva
genetikai diverzi16s, sokt6ieseg fenntart6sibthi a lege16 neIktilazhetetleti sierepei tolt be.
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