A LO LEGELTETESE
Mih'k Sindor
Bevezeres
A 16 Mete, mindennapi tevekenysege rendkivCill mozgekonysiggal, a
karnyezetevel szembeni szokatlan szenzibilitassal jellemezheta. 14asonla
ti5megO, illetve nagyseg0 domesztikait emlOsallat egyike sem rendelkezik ilyen
tulajdonsagokkal. Ennek ket alapvet6 piliere van, 6gyrnint a rendkiv61 gyors,
kjtart6, harmanikus mozges, tovabba a legkulonfelebb klimatikus fe1tetelekhez
val6 afkalmazkodas. A gyors mozgas kepessege 61enk erzeki tevekenyseget
es kifejezett szenzibil[test igenyel, arninek kOvetkezteben a 16 lOrnyeZetenek
folytonos tOrteneseit kovetni es arra nyomban reagalni keipes.
Hancar ( -I 95 5) szer1nt a 16 8shazaja Eur6patol Alaskan at Arnerikaig mindenut -t
feltetelezheto es tObben kepviselik azt az elvet is, bogy - a vanclormaradakhoz
hasonl6an az evszakrak megfelelien a vegetaci6hoz igazociva 6riasi
sztyeppe. teraleteket szabadon jarhatott be. E feltetelezest egybek mellett
tamogatja, hogy a 16 elviseri a forro es a hideg klimatikus korulmenyeket is. Az
extern klimahoz veld) alkalmazkodesa feltOn6 baraktivitAsa alapjAn
lehetseges, ami komplik6lt h6flazt4rtasavai van kaposolatban. Minden esetre
a lovak - kOlonosen a gyors mozges6 faitak a sthraz, kontinentelis, hatalmas
snyeppteruleteken erzik rnagukat a leglobban.
A lege16 es a 16 viszonya. A lege16 eiettani hatasa
Freud 6ta kazismert, hogy a veieszaielett osztonos tevekenyseg koriatozasa
vagy elnyomasa neuretikus megbetegedesekhez vezet. A 16 agressevitesa,
ivari viselkedasbell zavaral,

rnurkavegzesenek reszbeni vagy teljes
megtegadasa mind osszefuggesbe hozhat6 mozgasdsztOne kieiegitet1ensegevel, A 16 evezredek alatt kialakutt mozgasigenyenek kodatozasa alarivet6en
karts. Ez feltOn6en mutatkozik meg a kitCin6 konstit6c16A egyedeknel.
lvtindezekbal ereci6en a 190118 a 16 szarnara elsOdlegesen eletter, majd fontos
takarmanyforras.
Megerositi e megAllapftast Ocrag (-1 971) okieitese, rniszerint a 16 fizikai
erelyevel, izornzatanak es csontrendszerenek felepiteseve1 in es szalagrendszere teherbir6 kepessegevel e szerveket kiszolge16 szivevel es tOdejevel
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haszncslt. Acelos ina es sza1agja, kerneny pataja a nOvendekkarbah jatekosan rnunkat vegz6 csikanak lesz.
A legelo nyCljtat-ta szabad mozgai alkalnat, a b8s6ges napfenyt, a jó levegOt,
azidOjarAs valtozo hatasat a nOvendek allatok agyszer6en nem ne1kCiliozhetik.
Szabaciban javulnak a csikak biolOgiai tulajdonsagai, ezen keresztul
ageszsegi ailapotuk. A szabad nozgas kalvetkezteben javulnak a szab6lytafan
labvegalakulasok (Csukes, 1952),
Evr61 &re tapasztaljuk, hogy a lagelo (elegendO rnozgas) nelkCJ1 1ielneve1t
icvak a sportba, vagy barmilyen rnunkaba allftas LAM rOvid iclon be1Cilyorsan
kdroscidnak.
A lege16 elOnyeft egyetlen novendekcsik6 sera netkulozhati. Aki csikat akar
nevetni, annak tudnia ke11, hogy arnelyik tenyesztOnek csik6k ,%zamara
alkairnas legelOje vagy csikokertje nincsen, szagenyebb a szegenynet
(Kovacsi Monostori, 1905).
A lag6jabb vizsgalatok azt is Oira bizonyitjak, [logy legator) tartott vernhes
kanc4k allege joval konnyebb istallOzott tarsatket61, sot az tvarzas rendszeresse, a fogamzas nagyobb arAnOva v61ik (Stahlbaum - Houpt, 1989).
A iegefdszakaszok nagysaggnak megvgrasztasa, a regeetes szerwzdse
A nagy menesak rnegszonigis6vel, a 16 tulajdonjoganak evtizeidek Eta tart6
valtozasaval, a legal& felortsevel, a munkarend sajatos Ortelmezestvel a 16
- legeltetese folytonos vattozason ment keresztul.
A merles nagysagnyi 16 (csika) lelantete mar a mite. Faallasi.1 qondoz6
jotenlotet az 1-2, tegfeljebb nOhAny egyed legeltetese nem viseheti el. A
jevdiben a nagy teruletti kifutos lOtartas (paddockban val6 elhelyezes)
jelentheti a csik6 szamara rnegfelelO rnozgasteret es takarmanyforritst. Ha a
tOves krfutak vattoz6 felszinCtek, k016nbsen kedvez6en hatnak a csik6
kivanatos konstitktOjanak kialakulasera.
A csik6 szdrnara biztos(tandd rege16-tert.ifet Osszetett protiMma, midges art
mondhatjuk, bogy
200 kg testtOrnegig
200-400 kg testtOmegig
400-600 kg testtomeg kaott

0, 25 ha
0.2-0,4 ha
0.4 0,6 ha degendO lovankOr -it,
-
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Szoptat6 kanoara 0,6-0,7 ha terOletet szarnolhatunk. TObb csik6 egyOttes
tartasa eseten altalaban 5 ha-nyi terilletet szarnolnak 30 csikonkent. Ha ennyi
csik6 nem janne ossze, akkor 2,5-3 ha-ban allapitjak meg a terulet nagysagat,
ahol mar a csiko (16) eleget mczoghat es mod van arra is, hogy bizonyos
rnertekig rotacioba lehessen fogni a paddockot (+layer 1986, Ocsag 1971).
A fOves kifut6kban, nagyobb lege16 szakaszokon mintegy 1,5 meter magas
karamszer6 kerttessel kell vedeni a lovakat, csik6kat az e1koboriAst61,
esetleges baleset okozast61. A keritest el }yell latni szeies kapuvai, amelyet
megfele15 egyszer6, de biztonsagos m6don zarni lehet. Az elektromos kerites
elvileg kitOn6 kararnrendszert kepes szolgahatni, megis rnegallapithato, hogy
nem minden helyzetben kepes ellatni a rnaga vedelmi funkcj6jat. Kozvetlen
utak rnenten, varosok kbrzeteben egyedCili maciszerkent nem megfele16. A
szilard karammai korbevett legelok, nagyobb idterjedesCi fCives kifutak tovabbi
szakaszokra bortasera ellenben nagyon alkali-11as a villanykerftes. Az els6
drOthuzainak 30 cm magassagnal kell kezdidnie es 80-100 cm magassegban
elegend8 a rnasodik huzalsOr. Ezeket szines szalagokkal vagy aluminium
faliacsikkal jeiolni }call, hogy a lovak a haterokat felismerjek.
A szOrosdrat a lovak legeraszakaszainak hatarolasara alkalmatlan.
A legel6 mint takarmanyforras •
A legel6 a 16 sthmara el nem hanyagalhat6 takarmanyforres, egyatal
kedvezo etrendi hatasa, j6 erneszthetOsege, jelent6s feherje Cs asvanyianyag-, karotin-tartalma • kovetkezteben j6 hatas6 az airatok termelesere.
Legeles sera[ a lovak kedv0k szerint valogathatjak es vehetik fel a sz6mukra
szOkseges taplaI6 es hataanyagokat.
A kulonosebb igenybeveteinek ki nem tett lovak a legelon 2 kg zarazanyagnak rnegfelel6 fOrnenhyiseget kepesek feivenni minden 100 kg testtomegre
szArnitva. Ez azt jelenti, hcgy 8-10 MJ emeszthet6 energia J takarmanyszarazanyag kg-tartairn6 legelo elegendo az energlahaztartas biztositasához.
E36 hczam0 legel6n a 16 50 kg kOr011 zoldtakarmanyt elfogyaszt naponta.
Kaszalt zbldtekarmanybol ennel rabbet is elfogyasztana, ez azonban mar nem
engedheto meg, inert igen nagy hoittomeget ienne kkytelen hordozni.
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Nagyon J6 legal& realis veszalye van a tilltaplalasnak is, kabnasen a fehorje
ti.1.11adagolasnak. A nyersfeheirje : ernOsztheto energia viszony a fiatal
novedekben 15 : 1 ig is elmehet, mfg az elOregedett gyepeken mar az 5 : 1
arany ala is csokkenhet.
A hever6menesi kancak illetve osikOk taplaioanyag igenyet maradektalanui
kOpes biztositani az atlagos vagy anhal jobb legelo (szara_zanyagfelvetel a
testtomeg 3 %-a), mfg az er6s munkat veg26 iovaknal a kIzer6lagos legeion
takarmanyozas nem eleg, Ezek kiegOszitO takarmnyozasra szorulnak.
KedvezOtien kihozarni.1,- botanikai osszetetelCi legeli5n vagy el6rehaladott
vegetacios periOdusban elofordulhat, hogy a heven5 menesi kancak
tapialoanyag-szuksegiete nern fedezhet6 a legelon (lasd 1990-1903 evek
csapadakszegeny nyarai fCihozamat).
Legel6n valdi (kizardlagos) takarrnanyozaskor elesen vetodik feI az
asvanylanyag ellatas kOrdese. Kara tavasszal, a legeitet6s megkezdesekor,
vagy elOregedett tallomanynal - ha az raadasul pillangasban szegeny - a
magnozium Os a kaldurn ellatas szilkos, a foszfor ellatast elegendo [ehet,
Laktal6 kancak kalcium szuksegletet a fiatal Iege16 fL1 a legritkabb esetekben
szokta fedezni. Nagy figyelmet erdemel a Ca/P arany, inert a gyakran
eloforciuI6 szCik elemarany csontosociasi zavarokat idezhet elo fatal csikdiknal.
Elvitathatatlan a legeli5 szerepe a vitamin, kuli5nosen a gi karotin ellatasban.
1-1i6nyardif vagy optimalis mi6rtdiker6I 116 kept ad a vemnessegi sz6,zalek.
Lolegelonek legjobban megfeielnek a szaraz, vIzatereszto, lenetoseg szerint
kalCiuMban gazdag talajok. A szaraz, kalciumban gazdag talaj kemony
szerkezetCrve teszi a patat,
Nedves, vizallasos teraleteken ferult, morzsal6ikony lest a pata, rn6r kisebb
asapad6k eseten is megindui a talaj szettaposasa.
FeltC.Inoen jak a doribvideki legelak, ame[yek mar botanikar 5sszetetelCikbal
adociaan is pozitiv megftelestlek (Schmidt, 1993).
Az erdei Iegelak kifogasolhatok a vegetacio csakkent takarmanyerteke miatt,
tovabb az Oriasi rovarinvazio nyugtalanftja az allatokat.
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A 16 vizigenye
A legel6 szakaszon folyton Mon iv6viz rendelkezesre. A patakb6lval6 itatast
meg Angilabar sem javasoljak 1-11vatkozva arra, hogy a patakb61 foleg hornak,
de akar kavics is kerahet a 16 gycrnraba. Magyarorszagon a termeszetes
vizfolyasok rnara sajrios rifkanivovfz minosegCiek.
A 16 optimalls vizellatasara kul5nos gondot kell forditani, inert nincs meg egy
olyan allatfaj, amelynef a viz az egeszsegre es a teljesitokapessegre annyire
nagy hatissal lenne, mint eppen a lanai. Az iv6vfz a beirendszer zavartalan
rnflkacresehez elengedhetetlen, resat vesz az intermedier anyagosereben, a
vtzhaztartas szabalyozisaban.
az ezzel osszefuggo mis
Mar emlitettUk a 16 rendkivCill bOrakt[v[t6sat,
allatfajnal egyszerCien nem lefezo lzzadasi kepesseget. Az izzadassal
szabalyozott hOnaztartas Odais vizveszteseget kopes eloideznl. Eros testa
igenybevetelnel es egyidejuleg magas kornyezeti homersekleten nehany ora
alatt 7 kg/100 kg elatomeg izzadsagot kepas vesziteni al6.
A 16 vizigenyet nem lehet altalanos szabvanyban megadni. FUgg a vesen
kereseOltortend vizvesztesegt61, a be, a bOr, a tOdo, a tOgy vizleadasat61,

de

at-tiN is, hogy mennyi vizet vesz fel a takarrnannyol. A felierjebontasi anyagok,
a foloslegesen felvett asvanyi anyagok a vizeletel OrOlnek, amelyben azonban
csak rneghatirozott koncenfraci6ban lehetnek jelsn. Ennek folytan a tjzott
feherje- es asvanyianyag-fogyasztas sok vizelatkivalasztassal es nagy
vizfelv6tellei jar.
A vizelet mennyisege atlagos takarmanyozas es karnyezeti hOmersoklet
eseten - a felvett vizrnennyiseg 40-50 %-a. Eros izzadaskor ez az arany 20 %ra merseklodhet.
A belsarral tavoz6 vizmennyiseg a takarmbhy fajtajafol, emeszthetaseget61 is
fOgg. Miner gyengebben emesztheto a takarmany, annal nagyobb a bets&
mennyisege is a vela 0rOlt viztartalom, a napi vizigeny is, TOrnegtakarmanyokkal atlagban 3,6 kg viz, abradakarrnanyokkal 2,8 kg viz/takarmany
szarazanyag kg kerul feht6telre,
Hasmenes eseten a beleken keresztOI tObb viz Oral. A belsar viztartalrna akar
90 %

ertekre novekedhet. A folyaciekvesztes6g ilyenkor (kOlenosen
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osik6knal) elektrokt hiannyal (Nat, K+) egybekbtOtt verbesi:irOsOdeshez
(keringesi zavarokhoz) vezethet.
A szoptato karica a tejen kereszt01 is tetemes mennyisegO vizet ad le. Napi
10-20 kg-os teltermelesnOl 9-18 liter viz tavozik a szervezetb451.
A kulonbOza okokbal bakovetkez6 vizvesteseget elIensCilyozni kell. A
vizfelvetel mind a plazma ozmazios nyornasAt, mind a plazma volumenet
megvattortatja. Amennyiben a pIazmaczmozisos nyomas 3 % f5le, vagy a
plazmavolumen 6 % ala esik, szomjas lesz a la. Mivel etetes alatt es utan
megemelkedik a plazma ozmozisos nyomasa, ezzel egyidejOleg az
ivovizigeny is nyomban jelentkezik. Fiasonl6 a helyzet erns, izzadsagot kivalt6
munkanal es magas kornyezeti harnersekletn6l is,
Legel6n tartozkod6 lovak 0-5 °C kornyezeti helmersekleten 8 orankant
egyszer, 30-35 CC-on kazel ketszer isznak arankent.
100 kg elotomegre vetftve elfogyaszt
- a csik6
7-10 liter vizet
- alapanyagcserehez a 16 5 [iter
- kOnny0 munkahoz
7 liter
- nab& munkahoz
10-12 liter
- szoptatashoz
8 liter vizet igenyei.
A 16 iv6vizenek frissnek, rriel1ekiz nkkainek, 9-12 cC homersekletilnek keli
lennie. A viz szervesanyag-eredett:1 szennyezddesal bak-teriumos fertozbseknek lehetnek forrasal.
A magas Mg-, K-, Fe-, S-tartalom, tovabloa a nagy sotartalom csokkenti a viz
izletesseget. A 16 nyomban visszautasitja az ilyen vizet, hiszen kifejezetten
erzekeny a vizminasegre.
Az ivavizzel szemben az alAbbi tablazatban megadctt normativek az
iranytadak.
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Az fv6viz minosegi parameterei
(Lewis, 1982)
A vfz ftatasa
Kriteriumok
megfelel

alkaimatian

6-7,5

2, 11

ken hidrogen

ha negativ

ha pozitiv

ammonium

2 mg/I daft

8 mg/I felett

2 g/I alatt

8 g/l felett

pH-ertek

NaCI

ipari eredet6 szennyez15desek

kalcium

500 mg/1

rr agnezium

125 mg/1

kalium

1400 mg/I

nitret

2500 mgil

nItrit

0,5 mgil felett

vas

3 mg/1 felett

ken

250 mgil felett
ha negativ

streptococcus

ha negativ

salmonella

ha negativ

Az alkalmatiansag
&MIN

bakteriumos tevekenyseg,
szervesanyag lebontes
II

felszlni vizekt5I
szennyezi5dés

szerves aryagokkal
szennyezi5des

fekaliaval valo
szennyez6des

A lovak, csikok viselkedese a legell5n
Legerohasznalatnai (hasznosftasnal) arm kell tOrekedni, hogy a nagy termes
meliett a legeltetesi szezoriban folyamatosan alljon rendelkezesre jó
min sego, azonos osszeteteki takarmany. Tekintettel alO legelesi szokasaira
hogy mindig a Iegizletesebb fuveket legeli Le, azoknak is rendre a hegyet
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csipkedi, bogy a kevesbe izleteseket otthagyja, hogy rnindebb61 aci6d6ar
nagy tprasi veszteseg - a marh6r61 alkalmazott porcios lege1tetes nagyon is
kivanatos lenne. A kicsi legeloterDletet azonban a lovak nem re$zesltik
elanyben, inert ahogyan targyattuk, a 16nak a lagelo nem csak (rem e1sosorban) takarmanyforrás, harem eletter, mozgaster. Minei
temperarnenturnosabb a 16, antral ragyobb szaksege van mozg4sra. E
tekintetbert hatarozott k(116nbseg van a rnelegver6 i6ts a ridegverCi lovak
kozatt.
A Ira a szelekt[v legeles rnellett jellenzo, hogy az ajkak, a fogak az egeszen
aprO ft eket is kepesek megfogni es 1eszakftani. Eg6szen a bokrosodasi
csorn6pontig leraghatjak a szArrukra izietes gyepet, arninek kovetheztoben a
nOveny regeneral6d6 kepessege romlik. A kevesbe fzletes navenyeket ezze!
szenben korbelegelik, s azok eiterjedesenek kedveznek.
Ez a kep )61 latszik a csak lovak 6.1ta1 legelt terOleteken. Sajat negfigyeieseink
(Tiszaadony) ezt kit-6roen tarroszatjak ala. A reti perjes toltakat olyannyira
koparra ragtok, hogy mar erOteljesen rnagjelent a pasztortaska, a korpafo es
fellaihetok voltak a tOskes gyorrolc,
A tarackcs tippant nerr attek, rigrn sziveseri, keryszerb& fogyasztotthk.
Tabbnyire otthagytak a cs111agpazsitot T erasers tartalekoltak a cm-nos ebirt es
a rnagyar rozsnokot. A legelOn extrem 1eragott zonakat figyeItark mag i
elviragzot,fscelkgyomaftriv.
Ezt a kifellodest tAmogga a 16 arninativ viselkeclese, arnikor a belsarat es a
vizeletet meghatarczott terOleteken urffl. Ezeken a helyeken vegetaci6
sarjadzasa egyaltalan nem megfele18, E tekintetben viselkeclesi kOlarbsegek
figyelhetok nag a kancak Waive nenek (hereitek) kozdt -t.
Arnig a herOltek, nenek a belsarat es vizeletet szCik kiterjedes0 terOleten
rakjak le, addig a kanoak mindig a terOlat szelere Ciritenek, nOve1ve annak
Mule tot.
A boisarrakasra el6nyben reszesitett terfiletet csokkenteni lehet, ha
renclszeresen asszegAtiOk a belsarat a legeloral Ezzel elejet ve4szuk a
bulefoitok kepzi5d6aenaH is, arnelyeket ib egottaian nern legal le. Ennek
megateizesere Jo rnOcfszer a tregya taskes boronacvai -tdr-teno szetapr6z-gsa.

212

Mivel a [di eroteljesen valogatva es egyeniotlen magassagban legal, a
riatrahagyott takarmany (legelo TO) hasznositasara legjobb maidszer a
marhaval tOrten6 utolegeltetes. Tc5bb helyen alkaimazzak a ket allatlaj
egyiciejil koz6s Fegelteteset. A lo-juh tarsitas nem ajaniatos, mart a juh app oly
melyen kepeslegerni mint aló, s ezzer a parcsftessal pelt tevesztunk.
A ki.:J1CinbOz6 madon legettetett szakaszokon sem mellozheto az otthagyott
maradek lekaszaiasa. Ha mindezt magerleles eft tesszuk, mersekelp a
gyomosodest es a 115 altal nem kedvelt feifelek eldrenyomuiesat. A lariat
lenetaleg 5 centimeter rnagasra nagyjuk, hogy a noveny gyors sarjadasnak
indulhasson. Ket legeltetes kozOtt 3 5 het mindenkeppen &Non rendelkezesre
-

az Crjrasariadzasra. (Aszalycs ev(ek) a trendet termeszetesen felborithatjek).
Meg ezen intezkedesek ellenere is romlik annak a Legelonek a minosege,
amelyet eveken at loyal hasznositanak. Ennek aka a loyak szelektiv
legeleseben keresendo (a kevesbe ertekes faveket nem nagyon legeii, ezert
azok terhodftesa sokkal gyorsabb, mint a folyton "agyonregott" faveke),
tovabba abban, Nagy riles allatfajhoz kepest osszenascrathatatlanui tobbet
mozegnak a gyepen, vagyis a gyep kipusztulasanak eselye a taiajtaposas
miatt is hatvanyozottabb (Der, et at 1993).
2-3 eves icvak altali hasznalat utan feitetlena indokolt - a novenyellornany
regeneraci6ja erdekeben - a legelonek legarabb 1 evig rnarhaval torteno
hasznositesa. Ets6eves gyepesitost levaC semmilyen k6n:ilmenyek
kazatt se fegeltessErnk.
Az eiter6 }core csikerk a legelot kull5nbazakeppen hasznosftjak. A valasztott
csikO a legelot meg nem tudja )61 hasznositani, rnegis jarassuk a legelOn.
Nagyan fontos, hogy mar ekkor hozzeszokjon a legeleshez. Amelyik ask6
valasztott korban nem tanult meg legelni, art eves korban a legal& j61
hasznesita tersai elverik, fejlt5deseben visszamarad. Ezent61 fontos a
valasztott csikOnak az arlancf6 jatek, a mozgas, a kielegfte "D"-vitamin eilatas,
ameiyik mind-mind csak elOny6re varik.
Regi megfigyeies, hOgy ha kizaraiag a legelon szerzi taplaekat a csikO, az
eves es keteves rnelegverei evjeratck fegdese es kondiciaja kazott nagy az
elteres. A keteves csiko fejli5dese es kondiciala kozepes minaseg0 iegelan is
kielegit6', rriig az eves melegver6 csikak ilyeri feitetelek mellett csak
sinylodnek, fejloclesukben visazamaradhatnak (Monostori, 1960).
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Az eves meleg-vere csik6 alegelan sokat jatszik, sckat bo[ong. Az eveseknek
a legeTo csak Atszatar es nem annyire takarrnAnyforist mint mozgas]
alkalmat nyult. Az, hogy az erasebb melegvera csika a le, elan nyugodtabb,
tobbet legal, jobban gyarapszik, osszefaggesben van a kiaLakult
rarigsorral is (Hayasaka, 1987). Mindegyik evjaratnal forios elv, bogy a csiko
abrakolatianui rnenjen a legefore, mert akkor tobbet legel
A csika, a 16 legelahasznositesaban, tegeldifi3 felvetelebFn hatarozott napszaki
ingaciczasok tgyelhetok meg.
(1983). FOggetienC.11 a
A csik6 legelesenek kift aktiv periOdusat irja le - 6CS
helytal es el6gge Eggetien01 az idojarast61, az egyik 'Iajnali 4 oratal kb. 1/2 8
&Ng terjed. Ilyenkor ritka a boklAszo, fekvi5 csilc) A masik fo periodust
delutan 16 6rat61 21 oraig jeloli meg. Ennek a szalc:sznak legaktfvabb resze
este 20 ora tajban talalhato. Viszonylag keveset a mimes ejjel. Nagy a
pihenesi id& 1 aratol hainali 4 Oraig. A delelotti, eV% inaktiv periodus 8 aratal
16 6r6ig tart. Elyerkor hua helyet keresnek az vedeiemre szoru[nak a
Iegyekt6l, egyeb rovaroktOl.
A fa legeiesi periadusok kisebb szakaszokra banthatak, mint ahogy Kruel •
(1984) utan azt Mayer (1986) niegadja,
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E kisebb porziokban torteni5 takarmanyielvetel nyilvanvala osszef-Ciggesben all
a [6 specigis emesztaapparatusival, Az alLat tomegehez viszonyitett kicsiny
gyomorterfogat miatt egyszerre csak }caves takarmanyt tud felvenni.
Egyebkent is a sokszori kisadagb takarrn6nyielvetel jelenti korrekt takarmanyozasat.
A legeltetesi rendet colszerZ a fentiekhez igazitani.
Az egymas iranti viselkedest befolyasolja a teruletnagysa.g illetve a
csikas:IrCiseg es az asszeszokottsag.
Ha elegenda nagy a lege18, ha nem zsufolt a telepites, akkor az
elelemirigyseg nern jelentkezik. Mindegyik egged nyugodtan legelhet i a
merles szetterOl. A hierarchikus rangsor kialakitas akkor lesz kifejezett, ha
veszelyeztetve erzik a legelat vagy a pihena, szenazahelyet, esetleg az
[tatr5valyuhoz nern fernek hozza.
A dorninancia viszony felborulasat eredmenyezL ha gyakran helyezDnk (Jj
egyedeket a menesbe. flyenkor az Osszeszokott egyedek egyartesen zarjak•ki
a ji5vevenyt. A jovevenyt ert aliand6 stressz hatasok a fejlodeset is visszavetik.
LehetOseg szerint ritkan zavarjuk meg egy csoport bakes harmoni*t. Ha
elircarOlheteden, egyszerre tabb egyedet tegyank egy megallapodott tarsaseghoz.

A 16legela higieniai kovetelmenyei
A legelOn vain tartasnak kOtsegtelenal vanrak allategeszsegagyi
vonatkozasai, sot esetleg kockizatai. ilyan lehet a magas nitrat vagy
arnidtartalrn6 takarmany, mOrgeztli nOOnyek, a takarmany keveredese
peszticidekkel, m6tragyavai n esetleg nehezfemekkel mint az flora, moliblden,

rez, fluor. Okvetlenul ide 1ceEl sorolni a paralitalervakat i a parazita peteket.
A takarmanyvartas is okozhat nem varhato bajt, erneszttisi zavarokat. A
ma gas szerazanyagtartalmti, feherieszegeny takarranyrat a magas
viz-tartalmO, rostban szegeny, fenerjegazdag korai legelare val6 atteres okorta
zavar rnegnyilv6nulhat kOlikaban, vizszen hasmenesben, ebb61 credo
asv6nyianyag hianyban, sat - fileg poniknal - patairha gyulladasban.
Szamolni kell azzal a pszichikai terhelessel, amely az uj takarrnanyhoz es 6j
tarsakhoz val6 alkalmazkodasban nyilvanul meg. Eppen ennek megelozesere
ne a legel6 1'6 legyen tavasszal az also zaildtakarmanya a csik6nak, lanak,
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Fokozatosan szcktassuk a zoldr4z, hogy mire kikerCil, gyarapodni is kepes
legyen. A gazdag feherjetartairt0 novedeket keverjuk szenaval vagy
egyszerOen szalrnaval. Ha lehets6ges, kezdelben rnindoesze nehany Orara
engedjOk legelare a lovakat. Ha igy jarunk el, mire legel8re kera a csikO mar
gyarapodni is kepes, a talzott feherjeterhelessel }era kavetkezmanyektal is
megezabadulhatunk. Tartsuk szern elot-t, hogy iegelon minder fenofazisban,
de tavasszal okvetierul legyen j6 rninoseg6 szalma vagy (nem peneszes, nem
ports) gyenge min'asegO retiszena. amivel a lo, a csik6 szarazanyag
szuksegletet beallitani kepes. Ha igy jarunk el, a lovak nem ragjak a karamfat.
nem szedik le az amyekot ad6 fa k kerget.
A legelon 616 allatra a parazitak, fergek, eloskodOk rn[ndig nagyobb veszelyt
jelentenek, mint istallazott tarsaikra, A legel5 okszeill apolasa, az
itatohelyeken a tocsogok megsZfintetese, a tragyaosomOk szetboronalthsa,
kuldonbsen Osszegyiljtese, a legelest koveti5 30 nap ki5rali pihentetes a
parazitafertozottseg csakkertes6nek vagy megszOntetesenek hatekony
eszkoze. LegelOn lariat lovaknai oktaberben, novemberben ei keil vegezni a
feregte[enitest, maid 2-3 havonta rendszeresen ismotelni keli.
Alkalmankent, foleg a csikoknal kifejezett f aldevest lehet megfigyelni. Ennek
oka kOzali eh5fordulhat a /1;31616w -wag Nan)) vagly durva a.,.svanylanyaci fCa,
Na, Fe stb.) zavar. Egyes esetekben mindossze utanzasral, rossz szokasr6
van szo, A felldeves kiDionitisen veszelyes lehet poros kararnokban vagy
honokos talaju legelOkOn a nagyrnennyisegii homoklelvatel miatt.
A loiegelok jellemzase, botanikai 6sszetetele
A lovak szamara legjobb legelok az osgyeoek. Az 6sgyepeken 100 fbibt-ti
navenyfai is elafordul. Ezek dury felosztas szerint lehetnek firfelek, herefelek
es ketszikii novenyek.
A f'Llfelek adjak a lolegelo legnagyobb tomaget, ennelfogva meghatarozzak a
takarrnany rnini5segot. Ertekuk sZerirt lehetnek JO takarmanyertekCek, az &bat
Altai Open elfogyasztok es gyene minosegO'ek.
A fC.ifelek kazott kOlonbseget teszOnk szallOvek es allfuvek kozatt. A
szalfOveknek novekadesi formala es hossz6 viragzata miatt relative kevesebb
a leveiaranya, ellenben az aljfavek tobb levellei es kisebb szarral
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rendelkeznek, Azon tul, bogy az alt es szalfaveknek elt4r6 a fejladesi ritmusa
kUlonbseg van kOzat-tuk roattartalomban es erneszthete nyersfeherjeben is. a
szalkivek rovid ideig alkalmasak legeltetesre, gyorsan ti.linovik a legeltetesi
ftlrnagass6got. RapogOs szaruk miatt a lovak nagyon kedvelik, s a
keverekekben ezen ta is hasznosak, mart gyorsabb fejlodesuk reven elaszor
szolgaltatnak t6pralaanyagot a lonak, maid ezt kovetoen az anvek johetnek
szamitasba.
A pillangas viragCr navenyek nem adnak ugyan nagy tameget, de igen magas
az erneszthetdseguk, gazdagok feherjeben es a Ca:P aranyuk Ls egeszen
kit6ho a to szamara. Nitrogen tragyazAsra visszaszorulnak, A feherhere
nagyon eiterjedhet i ha nem tragyazunk ti.:11siigosan,
A gyermeklanctu a mocsari OA*, ut[11:1, reti imola, szAzszorszep,

ILidhur

eLofordulhatnak retjeinken. Ezeket a la erogyasztja, de nem tartoznak kedvett
takarmanyal koze. Takarmanyenekuk . egyebkent is alaosony es csOkkentik a
lege16 hozarnat, sot olykor izietesseget is.
A pazsitfuveknek, piLliang6soknak egyeb, nem gyomertekLI nOvenyeknek az
egym6shoz v]szonyftott aranya lalegelokan fugg a hasznositasi formAtal, a
legeltetesi (kaszalasi) modt61, de 'a klimat61, tApanyagellatottsag szIntjet61, a
csapadekial is.
A lovak altar] kizaralagos haszn6lat6 legelokon az izletes fejfelek
visszaszorurasanak a 16 lege16si madj6b61 adocloan nagy az eselye.
Kovetkezeskent azok a tUvek, amelyek a talajkOzelben navesztenek nagy
veget6oias fe101etat, nagy fenyigenytlek, a tipikus Jalegelokon rnegnovekedett
eselLyel terjednek el,
A 16 es marha valtakoz6 legeltetesevel a nbvenyi populaci6 sokfelesege
megarizheto, mive1 mindka ailatfai m6sfele fOveket legal, es mas-rnas legelesi
rn&lja is van. Ha a 161egelo hozama csokken, a kisebb terrneshozarn6
novonyi flora elterjedese rniatt okvetlenCil indokott a felarvetes.
A 161egela legiobb navenyeL koze tartozik a
Phleurn pratense
Dactylis glomerate
Bromus inermis
Poe, pratensis
Festuca rubra eurubra

reti komOcsin
csomos eb[r
magyar rozsnok
cell pole
vorbscsenkesz
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Festuca rubra faiax
Festuca arundinacea
PuocinelEia distans
Lauri perenne
Agrostis alba
Trifolium repens
Carum carvi
Cynosurue cristatus
Lotus corniculatus
Medicago falcata
Vicia angustifolia
Pca trivialis
Trisetum flavescens
Trifolium pratense
Lathyrus pratensis
Festuca pratensis

voroscsenkesz (falax)
nadkepci csenkesz
sziki meszpazsit
angol perje
tarackos tippan
feher here
komeny
cincor
szarvaskerep
s Arkerep Eu Ce rna
keskeny[eveiCt bukkany
sovany perje
aranyzab

vOrOshere
reti lednek
reti csenkesz

Kismertek6 elterjeclesak eseten vartozatosabba teszik a legelat, tsar erteket
nem nOvelik, sat terrnOsmennyiseget csOkkenthetik az alabbi afcirdulti
nov6nyekl
Taraxacurn officinale

gyermeklancfp

Leontodon autumnalis
Achillea miliifolium
PimpineLla major
Plantago lanceolata
Sanquisorba officinalis

Oszi oroszianfog
cickafark
nagy katori5
utif6, landzsas utiftl]
verfa
mezei soska

Rumex acetosa
Sanquisorba minor
Caucus carota
Lathyrus tuberosus

csabaira
vadmurok
mogyoros I e dnek
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osszefoglalgs

A lovat a gyors, kitart6, harmonikus mozgOls 4s az eghajlath()z valid
azonnali alkalmazkodAs jellemzi. A 16 nagy mozgasigenye evezredek soran
alakult ki. EzerL a legel6 a 16 szAmgra el8dlegese'l letter, tad fon03S takarm4nyforr4s.
A lovak terUletiOnye 0,1 ha 1egel5 100 kg 416tftegenkent. Szoptat6
kancgra 0,5-0,7 ha-t szAmitunk. A filves kifut6t 1,5 m magas, &Tonga's
karemmal keritjuk (ezen beall k6thuzalos vilLanykarim lehet).
A legeI5 j6 takarmdnyforraa a 16nak. FafEgyaszt6sa 2 kg sz.a./I00
kg aftdmeg. J6 legel5n e1fogyurt a kifejlett 16 50 kg flivet is naponta.
A. heverom6nesi kancAk 4s csikok tapanyagige'nyelt bizto,si:tja a kOzepes

lege15, eras munkahoz kiegeszit5 szuks6ges. Figyelmet erdemel a Ca/P ar6ny,
nehogy csontosoasi zavar alakuljon ki a csik6kni1. A 16 melyen legel;
szereti a kiss kemeny szAr6, ropogas Rivet. A hidegveria csik6 a kbzepes
lge16n is j61 fejl6dik, ugyanott a melegver0 csik6 csak mega. Lege1enkebben legelnek reggel 4-8 es escefel 16-21 bra Wzdtt. A lovaknak legjobb a vizet étereszt6, kem6ny, m4szben gazdag talaju LegeI5, kUldndsen,
ha dombos.
Az

iv6viz all jorl mindig a rendelkez4sUkre. Vizfogyasztisuk.3,6 kg/1

kg tUmegtakarmAny sz m a., illetve 2,8 kg/ 1 kg abrak. Ngs megfoga1mazesban
7 1 viz/100 kg el5tomeg.
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HORSE GRAZING
Sindor Mih6k
Summary
The horse ist fast, persistent and haLmonic in its movements and has
excellent qualities for promt adaptation to the climate. Pastures provide
a living space for them primarily and also a source of food. The space
requirement of the horse is 0.1 ha grazingland per 100 kg live weight.
Nursing mares need 0,5-0.7 ha. The grass paddock is enclosed with a 1.5 m
high fence of round timber (a two-wire electric fence can also be installed
inside).
Pastures supply the horse with plenty of food. Its grass consumption
is 2 kg DM/100 kg live weight. It will consume as much as 50 kg of grass
. a day on good quality pastures. Idle mares and foals will do well on medium quality grass but hard working horses need supplementation. Care
should be taken of right Ca/P proportions to avoid bone formation irregularities in foals. The horse grazes deep: it prefers hard, crispy grass,
• Cold blooded foals will do well on medium quality grass,where hot blooded
horses will suffer. Their best grazing hours are 4-8 a.m and 16-21 p.m.
Horses prefer grass grown on water permeable, hard soils rich in lime,
especially if the terrain is hilly.
Drinking water should never be in short supply. Their water requirement is: 3.6 kg /1 kg bulk fodder D.M or 2.8 kg l kg grain fodder;in other
words: 7 liters/100 kg live weight.
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