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LEGED5GAZDALKODAS-ALLATTARTAS-ALLATEGESZSEGOGY
Kovacs Fore n c
Fejlatt es sokoidal6 allattenyesztes nelkol elkepzefhotetlen a rakoss6g ogeszseges t6plaikozasa a hosszutevon is fenntarthato mozogozdasagF tevekenyseg folytatasa, a terrneldda biomassza esszerii es erteknEvela hasznositAsa, vrarriirtt a rendelkezesra 6116 munkaero redonab rogMkoz(afAsa (HORN, 1996).
EurOpaban az eliattenyesztes fejrattsago es aranya az osszes niezi5gazdasagi terrnelesen
be101 az adott orszag agrergazdas42 fejlettsegenek j6 melt*. A legnagyobb termelesi erteket e.Vaa[lit6 arszegokban az ailattenyesztesb61 szarmazo tarmekek arenya az agesz agrertormelesen bold - meghaladja a 65-70%-ot, szemben a hazai 216-48%-kal. Ez azt is mutatja,
hogy a magyar alialtenyesztes sz6zadunkban pelda nielypontra ketOrt,
A tOrnegtakarmJnyt fogyaszto 6gazatok eseteben (szarvasmarha, juh) ma a termolesi kapacitgs 20-35%-iit hasznaljuk ki annak, amelyet szkadunkban mar tabbszbr elertank. Szakeges tehM a ker6dza fajok tenyesztesenek szemottevo fejlesztese, amelyre lelletasegOnk
van anie.lk0i, bogy az anattarths kornyezettarbelese magkozalitene szamoS fejlett EU-orszeget.
Adottak teligt a j6 min5sega es versenykepes efelmiszer-afapanyagok termeiesenek fet(eferei.
Legelagazarglikoci4s
A mogvaf5sitas erdakeben megkplonbortetett figyelmet kell forditani a hazai gyeoterulelok
fejlesztesere. A jova szemthra ellogadhatatian az a szernleiet, mely a mezEigazdasagi terbletOnk kdzel 20%-at kitava retieinket 68 legeloinket rendkivel alaosony azinvonaion es hat6sfokkai basznositja. A tudomjnyos es miliszaki fejlesztesi eredmenyak renderkezesre ellnak ahhoz,
hogy ebben az agazatban tartos es nagyarenytil Varies indurhasson al,
A teendok szempontjabol merlegalni szukseges a ktivetkezZiket:
a) A logolo a hosszabb basznos eletiartanuir allatrajok (id, szarvasmarha, juh) egyedei szemara clyan termeszetes es fiziologies kornyezet, amely javitja a szervezet Mel -36116 keposseget, reakciakeszseget, a ezekan keresztal az Allatck tarmeieset.
b) A gyep novenyzetenk Opialaerteke - az egbajTati es taiajadoitsagon kivul - a gyepgazdelkodacls inianzitis6t61, a talajer6 keszlotet6i Il3gg6en alaktii. A iegkedvezabb szempontok
megvalasztaset okonamial tenyezok szabjek meg. Az intenzivitas fuggvenyeben szeikseges
szamba venni az Onttzest is, arnelyre nagyobb a tehe .i5segOnk mint amenryivel
c) Vegi:0, de nem utols6 soTban szemolni 1<ell azzal is, bogy nemcsak a logel5 hat az ott
6ilatolcra, banam az 41Iatok fis nagy halassal varinak a legelore, mint eretterre. SzakszenlIon hasznositassal, frt6zessel terhalt 6Hornanyck legelan vato tartasaval nern az egyedek,
hanern az aifonn6nyolc egeszseiget es termeieset voszelyeztetiCik.

eta

Allattartgs
Az thriat es karnyezete kbzott allandoan vaftuz6, egym6sra mind jobben hatO foryamatot erlfink_
1Wnel ertekosebb a tenyeszarlomnyunk, annAl szuksegesebb a kalsei feltetelekra (elhelyezes,
mozgas, szabad levegr3, viz stb.) vafai gondoskodas es ann6I veltozatosabb osszetetel6 es
igenyake.t, Az allattarto szakembernek ismerbioiaglailag teljesebb &Lek() takarmany elegiti
nae kell a tormelesi kOrnyezet brologiai mutatOit, a tormeles elettani #efteteleit es ezok kletegiteOng. mOdjoit (KOVACS, 1990). Mivei heziellataink liossztj evezredeken 6t a legolOn eltek, a
kornyezet, a leoela es az 011at kapcsolafanak ismerete segitseget jelent a gazdas6gos Mat fartdsban,
Az eghapti t4myqzok kOzill a hamerse.klet a lagviltozekonyabb, de nem klegyenlitett sere
a csapadek, saw a lovely!? paratartafma. Ezeket az aflandoan AltozO hatAsokai megszokta a
rege16 navenyzete is, az azon efa 5llatvilag is, Kozismert, hogy (ha minden feltetei kedvaza) az
ttlagos 1 °C evi kozephEimersekletre a gyep 2,5 Vila sz,a, megtennelesere kepas (SPSIDDING,
1971; VINCZEFFY, 1985; LAZENBY, 1988; HOLMES, 1989), ha a „klimindex'' 0.20-0,25
mrni1 ° C. Talan ez a legmegfeleldbb egbajiati ar6ny a Esgetbn letrajOtt eilatoknak is Erdekes
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Tregfigyeles, hogy esos idrEiszak elolti napokon a juhok legelese intenziv (MI.JCSI, 1 993). A
napsugarzes hatesa mindig komplex, vagyis kdOnfele hatasok nem Alaszthatok el egy.
mestitil, Az ultraibolya sugarz6s fokozza a verkepzest es inaktIvalja a bakteriumokat, az infrav+ ras sugerzths to giga az ereket es elenkflf a verkeringast (KOVACS, 1990).
A talajadottsagok a legosszetettebb as legkevesbe ismert teT-meszeti tenyezak. Nam hagyhati5 figyelmen kfviir az 6sv6nyi lartalrna( heforyasolO) alapkOzet amelybi51 a talaj letreptt, seat
a vizhat6s, amely a I6ptalajokat kialak4ofla (STAFANOVITS, 1992). Egyre tobb ieszlet valik
ismertte a talajaat jelerOsegerol, az egyas novenyi fajokhoz kotacla es kOlanlabz6
asvenyianyagokat feltardi talajbaRteriumarai (GYORI, 1984; KATA!, 1993). A talaj szerkezete,
leveg5zottsege (szellazese), a talajviz szintie lenyegesen befolyasorjak a talaj tevekenyseget,
a talajeletet, a nOvenyzet gyakerezesenek melyseget. A kedvezatien adotts6gok a talaj tthroses
szeit8zteteseval, a ktitatt taiajon altalajlazitassal szuntethatak meg (I AG 1988).
Az allat szervezete szoros kapcsoratban van a kornyezettet, azok ingereire a feltetien es feltete1es reflexervel alkairhazkodik. Ez esetben a mellekvesekereg alkalmazkodasi (adaptaci6s)
hormont termel; az erre hasznAlt energia nem terrnela, de a netk0I megszanne a terrreles. Az
eghaitati kuttrbseigekre veto gyaknci reagalis az atIcalmaalcodas (skUrrlatizN6dAs), az kbrnyezethez varo tattbs alkalmazkodas a honosodas; mIndkettanek nagy szerepe van az 61Iattartasban. Az alkalmazkodasra Jo pelda a legelare alapozott husmarhatartas, arnikor az allatok
hideg k6rnyezatben dtirsabb sz6rzetet n5vesztenek, hidegben ,,bund6s" lesz az elIornanyA fenotipus-viltozat a genotipus es a karnyazet hatasainak varianaaiab6t tevadik Ossze.
Az efter5 genotipusok °Hera k&nYezeti hata'sokra etteraen reag6Inak es g genotipusok rangsora is viiltozik az eiter6 kamyezetben, pl. a ,hattergenotfpus meghatkozott kornyezetben
aktivizaladik*, Ezell is egyre nehezebb az asszhang megtererntese a nagy es nagy
termelokepessegtii allati szervezet es karnyezete kliztitt (DORY, 1989). A rnutaciO norm genetikai valtoz6ssal jar, az induk6lt mut6era hasznosithato az 6liatnemesitesben - ezek a
transgenetikus allatok (DOHY, 1989).
A !vela hreeke
A gyep navenyzete elsokent valaszol a ketrnyezeti hatasokra, kalenbozat megjelenesi forrndi
mindig „naprakesz" gilrapotban vannak az ellanddTan vartozo termeszeti tenyezakkel, azok tartossega kiafakitja a v6Itozatokat, allandosulasa pedlg az okotipusokat. Ez6rt a legelon era 61latok fokozatosan hozzaidomuiflak a fogyasztott gyepnavenyzeten kereszt0I a karnyezeti vatlozesokhoz (V1NC2.EFFY-NAGY, 1994). A gyep navenyzetenek Cb, tale gyegyhatasu, amelyaket az ember evsz6zadok Ole hasznal embed es alfati betegsegek gyOgyitisera (VINICZEFFY,
1992); azok renciszeres fogyasztisa megelazi tobb betegseg kia1akuidsat, illetve a meglevak
gyagyft6s6t. Az allatok ugyanis szivesen fogyasztjek a gyep vegyes novenyzetet, tekintet
hegy cz gyasyllatase, yaw nem. FtigyeIembeverre, homi gyepeinkben cb. 200.
etkezesre, vagy eteiek, italok fzesitesere alkalmas navenyeket talalunk, nem csoda, hogy az
Matok szivesebben legeilk a termeszetes gyepet, mint barrel mast (vlIACZEFFY-NIAGY, 1996).
Ezek Wan 6T-theta' az a megallapit6s, hogy a !age& az 611atok egysegnyi szkazanyaghan
tabb teptaiekot talitrak, mint ugyanannyi szentafaldi takarmanyban. Ennek oka, hogy a vegyes gyep ertekesebb a legkivelobb tisztavetesnel, nagyobb az asv6nylanyag-tartalmo, bakte ricid es fungicid hat6sa rniatt jelentasebb a hiologlai erteke (KOTA-ZSUPOSNE-VINGZEFFY.
1993). Ehhez Ion meg a legetossel jar() mozgas nagyon kedvezo elettani hatasa is (BIRO,
1928; CSUKAS, 1952; 13A131NSZKY-IDER-STEFLEIR, 1991; BEP,I, 1992).
A takarmeny taper teke is lkyeges tenyez6. Ha keves a rost es sok a kemenyita. a tej zsfrtartalrna csinken. De, ha finomre arrik a szthlast vagy a sziferst, akkor is cs6kken a zsiriartalorn,
mart rovidul a ragas ido kevesebb bazikus nyai keretkezik, a bendo pH-ja savany6 lasz. Mar
pedig a lejzsir 44%-ban a takarminy fiiggvenye (BRYDL, 1987). Ezert fenyeges, bogy a takarrnany nyersrost-tartalrna 18-23% iegyen (BRYDO, de minirrialisan ketszer annyi, mint 8
hyersfeherje-tartalom (KOTA, 1979). Ezt igazoIjik KAKUK-SCHMIDT (1988) es SCHMIDT
(1993) adatal is, akik szerint a legjohb reti szenAban a nyersfeherje-nyersrost era nya = 1:1.89
,
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A sok abrak petefeszek-rnCikodesi zavart es meddOseget okoz (HORVATH es NACSEV, 1972)
es optimalis osokkenti a bend6 pH-jat, amely 61 heryett atiagosan 5.1-re vaitozik (KUTAS,
1957). rilekes a nyat mennyisege es szerepe, minthogy a napi nyartermeies - a takarmany
osszetetelerek fuggvenyekent - 50-180 liter ki5zOtt v61tozik. A sok abraktOr es rostszegeny
takannanytor, vararnint a szildzs szerazanyag-tartalmanak novekedeset6I kairos bendoetnesz!,: tes alakul ki.
Alialegrbszs6gtigy
: AtiategeszsegOgyi szempontb61 igen fontos a legel6n 615 arlatok es El legato mint kornyezet
egymasra hat'asa, iMe7akciia, Az, egywasca hateis fOsmoresinek az Matok egeszsegvedelme, a preveroi6, A felismeres hiAnya ugyanis nem egy-egy 6Ifatot i harem 611ornthnyokat
erint. Jo peida erre a !egelbre atapozott h6smarhatart4s, amelynek hazel kudarca a takarmanyozas szakszennensegevel rnagyarazhato. A kiszaradt !ege16kain elo, takarmanypottasban
nem reszesuro, iersaroit teheneomany ales IAN ivarzasa, az energia- es feheriehlany miatt
elmaradt, az esetiegesan ivarzo ariatok nem termekenyUltek es az egesz technologia felborult,
mivel a kavetkezo eflesek mar nem a tiara tavaszi honapokra estek. harem egesz evre sz15radtak, A szaporodasi mutatOknak tehat jelzeserlekU van,

144,isra keit Ogyeini akkor, ha a szarvasmarhakat r juhoket rendszeresen meitrAgy6zatti t6panyagban gazdag legelakon tartjuk. liyenkor a legelOre !mites els5 heteiben a tegeltatesi
tetania (KItetenia) agomanybetegseggel talaikozhatunk, meryben a beteg ailatok akar 20-30%a is elpusztulhat. Az esetszam az idOjaras feggvenyekent is veitozik, attaraban a tartOsart nedyes, es6s evek, az On. ,,tetanias' &yak. A kerformat a verplazma nnagneziumtartaimanak a
megfogyasa okozza. A gazdag, buja legei6kon csokken ugyanis a lage16 novenyzetenek szarazanyag-, nyersrost-, s vela egyatt a riagneziunitartairna is. A betegseg elofordulaske a
keliumtartaimO rriCitragyak gyakori kiszar6sa utan is szernolni kell.
Egyebkent nitrogentartairnu m5tragyek hasznerata ut6n mergezes is elofordulhat, ha az
aflatokat 2 kiszOras titan azonnal a legelOre hajtjek. £z megeitizhet6, ha akkor legeltetnek,
amikor a kiszOrt so szemcsei az OntOzes vagy a csapadek hatasera feioidodtak es a navenyzeten mar rem lathatOk.
Kuroners figyelmet erdetref a legeT6 higtragyaval val6 Ontazese, rninthogy a berme rev6
fert6z6 egensekkel es nehezfernekkel a higtragya folyarriatosan terhelheti a novenyzetet. A
hFgtragyaba ker06 bakteriumok, vfrusok es egyeb mikroorganizmusok rnermyisege, egymashoz valo aranya az ellatok egeszegi eitapotenak megreiel5en alakul_ A hIgtragya szakszerHen
felhasznalasa eseten a vilagviszonylatban is mind nagyobb g ❑ ndot Jelento salmonellosis
fenntartaset es terjaszteset segithati el6, amety hurnan-egeszsegUgyi szempontboi is veszelyt
rejt magthban.
A higtragya legeI6n vaPO foIyarratos elheyezese eseten a nehezfemek lerakOdasera is
goridolni kell, Eleifordult pl. rezrnergezes olyan juhAllomanyban i ahol magas reztartalmU higtragyeval Ontortek. A rezet a sertesek takarmanyaban has naltek kiegeszitakent,
A tegelteteses 6ilattnrlas dinamikusan vnitozik, keresve a kornyezet es az Mat egymasra hatgsgnak eddig meg rel nem tart elemeit.
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