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LEGELTETSES HOSMARHAJARTAS HEGYVIDEKEN

Kerteszistvan

A hegykaz Allattartasi rendszeret reszletesebben csak a XIX_ szezad niAsoclik
feletolismerjak, amikor a talcarrndnyoz6sban, regeltatesben az extenziv elernak
is relrelhetok. A 1.alterjes allattades jellemz5je, bogy az ailatokat a legato tartja

of, de az istatlE5z6 difdtterwftzies sear tetret ;nag legela nefkii?, ahova kora tavaszt(51 kesti oszig a haszonvetel fornAiatol es rriertek6t81 fijggaen kihajtjak az
Ailatokat.
A X1X.-XX. Sz6zadi hegykozi 61Iattartesban ket atapvet6 legeTtetesi rendszert

kOlorthOztatank rh6q.

A reps teherleket es a borjakat naponta kljara csordaban

legaltetiek. Az igavon6 okroket es a newendek marh6kat az 1940-es evekig a

fejos tehenek csordajdt61kCilan a fain korOli erdokben, lege15k5n vagy tavolabbi
helysegekben bereft legel5k6n gulyaban, irletve tulajcIcinosok csaladtagjef egyenien es csoportosan Orizve legeltettek.
HazAnkban a szakosodO trattenyesztes meghirdetesa utAn a volt Sziksz61
Alfaml qazdasag kiemeltpn d legelleteses Nsmarha4art4sra alppoz -ta tey0-„
kenyseget, igy 1100 htjstehen ós 500 novendekmarha takamiimyell6t6s6t gyepr51 ketlett biztoSitaa A javederrnezo gyepre alapozoit husmarha-tartest a GOdt.3115i Agrartuclornanyi Egyetem gyepgazdAlkodassal foglatkozo kutatol, tanAral
nagymertekben elosegjtettek. Mize! 4700 ha terEileten OntOzetien kor0Imenyek
kozott alakult kl a korszere kornyezetkirnel6 gyapgazdalkoas es mintegy 220240 napos legeltetesi Idoszakban teijes mertekben gyepre alapozokt takarrnany.
&Was_ A korszertien klalakitott gyepterateteken a hihmarhin tulmen6en nagy
lelsz6m6 juh6szatot is tartott a gazdas5g, malynek likarrn6nyellatasa szinten
gyepre es gyepboi nyert takarmany•a volt alapozva.
A volt Sziksz_l__AOarniGazOasAg szakernbprei idelben felismertek, bogy a
gyepgazd"pdasban Ori6si tartalekok rejlenak; a keradzi5k gyepre aIvozott
takarrnanyelletdsen41 az asszes takermenyszUks6gletenak 90-95%-et legelarar

nyeriek.
Tobb evlizedes tapasztalataink szerint a volgyi roteken a jó vizelietAs kovetkezteben rnegfeleI6 tApanyag-gazcWkoci6s eseten az also noved4k torrneset
nagymertekben Iehet nOvelni (evi tarmes 60-55%), mig jOliusban es augusztus-
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ban lejt6s terfiletekrol levonulo ailatellomany renere a vOlgyi tereletek mosodik
n6vedeke kiv616 legeloftivet biztosit.
A gazdaaig tertiletein, de tObb szOvetkezet terureten is vegzett nagylizemi
kiserletek eradmonyait figyeiembe %/eve megtaliapithata, hogy 1 kg f hatoanyagtal 100 kg zOld terrnestObblat ni5veked6sere biztonsegosan !abet izerratar0.1- erm&szetes, bogy a IA hataaoyag loszier s 4A1 rliCATAgyikiKal tlszerfl
kiegesziteni 1:0,38:0,45 aranynak megfeletaen. Nagyon fontosnak tarpuk a tapanyag idoben# kljuttataset, amely elsOsorban tarmes-rneghaterozO szerepet jetszik.
A volt Szikszof Al!am] Gazdas6g gyeptet:pletein,.. de__ a joguteid _Abapji
Charolats fit-nal a hOsmarhaval hasznositott legeldtarOletek 05-zelandi fix karamrenclszerrel vannak kiepitve es a rendszer sagitsegevel vary a ramtalanttasAval
iranyfts6k a legato ifillalosoportok elhelyezeset, Amennythen a szakasira kbeiyezatt AilatallornAny nem tudja a megtermelt gyepet hasznositani r Crgy a szakasz viilanykaram kdzbeiktatesaval nagyon egyszerijen kisebb egysegekra
bonthatel.
A legeiteteses himmarlia-tartesnal nagyon fontos, hogy a hegyvideki gyepek
61lateitarto-kepesseget Ismerjak. A legeleik taterheleset felt6tien el kell kerulni,
Tried az Ora telapit.ds csak nagy leiltsegget vatosithato meg. Mar az egyszenli
parasxiember is tudta, hogy augusztusban as szeptemberben takamnanykiegeszitesral kell gondoskodni, ezert a hazhoz csatiakoz6 kertbe1i csalernedet
termelt es ennek etet6sevel tudta a tejtermelest megfelelo szinten tartani a legkritikusebb szaraz ideiszakban is.
Az elrmilt Ovtizedekben szerzett tapasztalatok orgy a nagyuzernek reszere.
mint a parasztl gazdasegoknak biztonsagosan 6tadhatei es a gyepre alepozott
ki5myezetklmeld gazcfasagos takarmanytermesztes megvalOsithatel.
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