A TAD LEGELTETESE

M ihok S gridor

A terrneszetszerd allattaras igenye a baromfitenyesztesben fogalmazodott meg
erdszOr. A szuperintenziv teclinolOgiak ellen itt erneltek eisOkent szot, s
bierermek fogalma fokent a tojasra

es

a killonboz6 bare mfihtisfeIesegekre

vonatkozott. A terrne,szetes tartasmOdok foiyarnatosan felertekelOcitek
baromfitenyesztesben.
A baromfihoz sorolhato aliatok kozill a ltid alkalmas leginkabb a termeszetszenl, s6t lege1.6n va.145 tartasra. EmesztOszervi felepites es milkOdes
tekinteteben elter a tObbi baromfifajtOl. A tkplalelckoncentraci6val szemben

meg tornegtakannany elfogyasztas6ra is kepes• A nyersrostot
minder] barornfifajnat jobban hasznositja, sat igenyli is. Ennek fo magyarizata,

kevesbe igenyes,

hop., energiaforgalmaban az iliO mirsavaknak nagy szerepak van.

Korcsoporrtal fugg6en 4-10 % nprsrostot igenyelnek. (Kiss - Herold - iviihalc,
1981,)
liba Icit6naen tarthato iegelOn, a szdrntalan szorvanygyep i alacsony hozamii
legel o els6sorban vide ha.sznosithato eredmenyesen. E gazdasagiiag is
figyelernre meltO faji sajitossag {Antique Gajardo, 1982) Magyarorszig
szamara oriasi lehet6seget refit a t*rrneszete_s allattartis wren.
Tovabbi indokkerit hozhat6 ire], hogy ezt az allatfajt ha.son16 tome ben es
szakertelemmel sehoi sern tartjak turopaban,
A

A Hid legele,si szok.asai
A had csipkedve legel. Cs6revei a foldig, a bokrosodisi csornapontig kepe,s
lehatolni vagy kiszakitani

a fOvet, Koriatian legeltetes eseten csipkedi a fiatal

hajtAsokat. Ez mar a gyOkibrzs kimenales6hez, a gyep pusztuiasahoz vezet.

gyotntengerre vgitozhat a lege16. A Ievelzetet feltetel nelkai
Jegeii, a magszArat anerint fogya%ztja, hogy milyen habitusll a fa es mennyire
Rovid idi5n belul

rostosodott a szar. A nagyra novu5, dfam szerkezettl szarat nem legeli le, az

elvenult magszarat meg akkor is otthagyja, ha az egeszen rOvid (pl. a sovany
csenkesz rnagszara).
ivlagas filallomanyba nem szivesen rnegv bele, inkabb

kenyszerb81, legfeljebb

unaloinhal ragcsalja es fokent let Ii az ityen gyepniivenyket Letappsas man az
jrasariadO nOven-yek ben6vik a tiprott reteget, ke,s6bb ez korhadni kez(-1, igy
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visszakeral a rermeszet korforgisaba, de a gazdalkodas nezoporatjabM ez nern
megengedheta.
A had legelavel szernbeni igenyenel, legelesi szokasainal meg kell en-ilfteni,

hogy a hagyomanyosan ertekes fi.iveket illerve eg -yeb nevenyeket
egy
viszonylag szlik fenofazisban - vaiogatis Welkin fograszla.
Ide soroIjuk a reti csenkeszt, a red perjet, angol perjet, red kornocsinti sovany
csenkeszt, sziki meszpzsitot, tarackos bilzaftivet, csomos ebitt, a legelo
pillangas novenyeit.
Elkeruli a gyomkenc minOsithet6 fajokat, mint a meddi5- es puharozsnok. Nem
vagy alig legeli a szdres disznOparejt, a feller libatopot, a 16rurnokat, a
baracklevelti keser6filvet, parlagfilivet, a csalant, az ebszek.ftivet
a folios
b-Orkot_ (Ez meg akkor is igy van, ha idol -Ikea sajat kiserleteinkben is

es

tapasztaltbk a mergezonek tartott foltos Writ& a1s6 leveieinek fogyasztasat
vagy a 'arum csipkedeset) (MihOk - Nagy, 1991.)
A laid szelektiv legelese csakis a gyepen el6fordulo osszes novenyi tarsulisra,
azok kothra vonatkozhat es nem szorftkozhat a pazsitRifelekre. (tvlihOk 989;
Habovstiek, 1987.)
A 16d legelesi szokasait tanti1mAnyoma kiderult , hogy napkozben a deli
6thkban (10-15 Ora kozott) nem szivesen vagy egylltalan nem legel. Minel
rnagasabb a Mmerseldet, annCil inkabb Arisszautasitja a legeIat.
Mindezeket a Itid Iegeitetesenel vegyiik figyelembe, '

A led legeltetesenek szervezese
A h6slibfik tekintelyes reszet Magyarorszagon legelOn nevelik fel. A helytelen
tartasteehnologia kovetkeztehen az a11ornAnyok a rendelkezes re bocsatott
terilletet gyorsan kielik, olyan mertekben degradaljak, hogy iddinkent a
mezogazdasigi szakemberek es a karnyezervedeSk elmelyult vitajat Bgyelhetjiik
meg. A terilletek helyreallitASat neheziti a rnerhetetlenill felhairrkoz6dort
Iddrrigya, amelynek agressziv hatasat jamroz • Paku}ska (1983) rnunkajab61
ismerhetjik meg.
Nylivanvalo, hogy a szabad legeitetes eI5bh vagy utObb a legelO pusztulisahoz
vezet es a gazdasigi karon nil merhetetlen kOrnyezetpusztitast is erecin -k6nyez.
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A fent leirtakat megeIdzendO a 1 .6ddal szigordan szakaszos (akir savos)
legeitetest keil megvalesitani. A tiprasi veszteseg jelenn5s merseldese
erdekthen 20 centimeteres filmaga_ssAg ko l meg kell kezdeni a legeltetest.
ilyen vegerAcios stadiumban a Fu beitartalmi mutat6i (magas feherje %,
jeient6s energia (cukor) kon .centracio, optimalis rosttartalom, kedvezo
svanyianyag-tartalom) nagyon kedvez6ek az egyarega gyomrfl legelo 11:1c1
szarnara. Kesahb ez az arany eltolodik az emeszthetetlen lignin frakcio
irdnyaba. Takarmanyerteke csakken,
A legelo szakaszt 2-5 centimeteres tarlOmagassagig szabad jaratni. Ennel

alacsonyabh tarlajfi legel6n 16d5ffornany tovabbi tartasa a gyep
karosodasihoz veze[. A keno zartsagla gyep a nillegeitetes hatftsara nyitotti
valik a gyornmagvak invaziOja szamara, inert biztositott a feny csitlzasukhoz es
fejiOdeVikhoz.
Az ets6 nOveclek idejen a badak valoszinilleg nem kepesek lelegelni a
tendelkezes re aim himennyiseget, mar csak emiatt is eionyben kell reszesiteni
a szakaszos IegeItetest es a legetteresre nem kerEllt iiihozamot kaszaini vagy
maskeppen hasznositani. A kaszAlasnak a magszirba szOkkenes
elkeraleseben, a nagyobb leveltorneget ado mfisodik n6vedAk rninel elobbi
hasznositasaban van szerepe.
ErcieJdOdesre rarthar szarnot, hogy az egyes szakaszokat mennyi ideig )5rassuk,
vagy mi1yen telepftesi stiraseget engedhetunk meg.
Tekintertei arra, hogy a legel6 fahozamlr a vegetgciO stacliuma. a talaj
rapanyag- es vizefiatot-tsaga, a hOmerseklet nagyban befolyasolja, a Mcksapat
takarmanyfelvetele pedig naprOl-napra dinamikusan vAltozhat (tr6slibak
eseteben killanosen) a felvetett kerdes adatszenlen nem valaszolhat6 meg.
Annyl allattal es annyi icleig legeltessunk egy szakaszt. amig a rarlOmagassag 25 centimeter kaze csOkken, ezt kavetaen pihentessak a szakaszt, amig
ismetelten 15-20 centimeteres nOvedeket nem kapunk.
Az ehhez sztikseges id tapanyag, ho es csapadek kerdese. Ha igy iegettetunk
allomanypusztutassal i a legelO kieiesevel, a itidtragya karosito hatisa -v-al nem
ken szAmoini, mert a nagymertekben feidOs6Jni kepteien.
A szakaszos legeltetes gyakorlAsiban a vinanykerites nagy segitsegre van.
Ehhez az Aliatokat szoktatni kell, arnelynek tegjobh iclopontja a 24 hetes
eletkor vagy a repest kovet6 relative tollaLlan allapot. Nias idopontban
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tabbnyire olyan vastag tollazat fedi es vedi a libat, hogy a hozzaszoktads, az
elektrorrios huzal tisztetben tartasanak teriye kerideses,
Az eredmenyes viilanykaramban tardisnak is rnegvanna.k a feitettlei. A

-

legfontosabb, hogy az aramkimaradasokat meg ken akadalyozni (a vezetekek
arameliatottsigat ich5r6I-id8re ellenOrizni ken) } mert a hid hamar eszreveszi
ezt es visszael a helyzettel.
A vezetekek alatti keskeny savot rendszeresen kaszalni kell a testeles
megakadalyozasa erdekeben.
Reia.tive kis teraletre nem szabad a libat beszoritani, mert eiegenclo
.korujinenyie reagji ya
zavaro
mazgAsteruiet hijan a legkisebb
kersztainyod hur,Mgetlniaobyvzekpn
dram alatt van e vagy seal.
A vezetekeket legaidbb 4 sorban kell feiszereini, az alsat 20 centirneterre
talajt61, a tohhir 20-30 centimeteres tavo!sagonkent. Amikor a_z allatok az
elektromos keritest megszoktak, ker sop vezeteket a_kar kOzonseges ineg re
cserelherUnk.
BiztosabbA teszi a technologidt, ha a legelon kiaIakitott nagy szakaszokat fix
keritessel vesszfik koriii (50 centimeter magassagil ideiglenes drotketitessei).
(WiihOk - Nagy, 1991.)
A•szigortian savos legeitetest illetve azt, hogy az egyszer m a r leiegelt terilietre
csak annak iijrasariadzasa utin menien vissza a Iliad, iCigy valasithatjuk meg
egyszerlen, ha elal vinanykerites vezeti, haw' villanykerites kiseri a.z dflatokar.
A savos legeltetesr61 egyebek mellert Constantini Panella (1981) munkAjiban
Is olva5hatunk.

Kiegeszitd, takarmanyozas a Iegel6n
A magyarorszagi kJima es legelOkulttira mellett a ludak kizarola.gosan Eivel
torten 6 takarmanyozasa nem o1dhatO meg.
Figyelembe kell venni a fafi sajatsdgokat is, nevezetesen, bogy a Kid megiscsak
egyuregd von-ird baroratlfaj, arnefrik abraktakarmAny nelkin nem mrthara. Az
fillatok kora es termelese is meghatarozza a legelafe : thraktakarmany (tap)
viszonyt. Minel fiatalabb az Hat, annaI nagyobb arinyci abraktakarmanyra van
szilksege. felvett tapanyag mintegy 40 %-at tegye Id a nap'
tiaplaloanyag szUksegletnek.
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Az illatok Altai fogyasztott famennyiseg szamos ten -yez6 fOg ► venye.
Befoiyasolja mindenek elott az Aillat kara, a vegetiaeio sticlium a, aZ
elfogyasztott abraktakarmany niennyisege, de a kali5nbOz6 fronthatasok is,
Zsenge filbi5I 300-400 gramet szintithat -unk naponta a 84.0 hews
novedekeknel. A kiilenbazo tenyezok altal befDlyisolt napi IegelOnl fogyasztis
300-600 gram szeisoertekkel ji:51 becolhet6.
Intenziv abraktakarrnanyoz6s kaltinosen inclokolt a tepeseket kevetaen. A toll
lijratermel6se tetemes energiit von el a szervezett61, amit abrak formajaban
kell pOtolni, (A tollfeMcles kapcsAn utalrii kell a rnegndvekedett kentartalt -nti
arninOsav igenyte is.)
KUIOnOsen fontos a legele5 rnelletti abraktakarmanyozas a htlsiibak ert6kesitese
elotti 3-4 hften. Ennek elmula.sztasa az elotOmeg eimaradis mellect a
rninOseget is rontja a hianyos izrnoltsig es a feltetlen kivinatos zslrfelrakodas
eimaradIsa kovetkeztEben.
A itidesapator a ke ra esti orakan keli abrakolni. Napkazbeni etetskor az -

6.IIatok ravarnak az abrakra es keveset legelnek. Kalonosen hatrknyos ha
reggel kapnak abrakot vagy keverektakarmanyt a lihak es ezaltai j011akottan
kerillnek ki a legelore.
Kedvezd a Rifeihasznllas es javttja az
legelOn rnaradhatnak_ Kes6

elotomcget, ha az allatok ejszakara is a

este, hajnaiban ugyanis szivesebben legel a Hid

mint napkOzben.
Az abrak Idjurtatasa rendkival egyszeril [notion megoldhata, Vekony csikban a
legelOre kell szOrni, igy minders Oat kenyelmesen hozzafer es vorsan,

maradektalanuf felszedik azt.
Torzsluclak eseten, foleg a toiltermele.s idejen a legeltete,s szervelese

elter

a hlislibdketi51, illetve a novendeldibgetol. Ezeknel az allatoknal a szigora savos
legeitetes kiviteiezese nehezkesebb ilietve mell6zhetki.
ugyanis rendszeresen vissza kell jirniuk az

A

torzsitzdaknak

istalloba eppen a tojasrakas miatt

foleg

eletter legyen es misodsorban

takarminyfords, Napkozben a libak

teljesen eiterillve foglali4k el a

is. A tojOilbaknak a 1ege16
rendetkezestikre

boesitoti terilletet, Ilyen milli ben lavul a parzaSaktivitls,

kedvez6bb a hierrarehia vlszony es a boseges terrneszetes vitaininellkU is miatt
a toilsok termeketlystgi szazal6ka jobb a zirttardsbol szarmazokenil.
A lege145 szakaszokar ennek .1 gye3ernbe vetelevel kell csatiakortatni az
istállokhoz.
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A legeion vali5 eredrnenyes Ilidtardisnak alapvet6 feltetele az Miatok ivavizzel

_vale folyarnatos eilatisa. Az ivir5viz biztositasa csakis a legelaszakaszon
tOrtenhet, annak naponkenti helyvaltortatisaval. Ha nem szervz -Eik
legeitetest es a lad egy felhajtOilton kenytelen a szanasheiyere ivovizert
visszajarni, egyreszt teljesen dinkreteszi a legeiot (arni a felhajto ut mQnten a
kovetkez6 evre gyomtengerre rnasreszt folyton szornjas iud nem legel
es foleg nem gyarapszik. Nein korrekt ivovizeilltisban reszesitett legelon
tartott iudak ertekesiteskor elotornege 15-20 szazalekkal is az elvarhate szint
alatt marad.
Az eredmenyes tojasterme1es erdekeben a tOrzsluclak ivf vi ellatasa killOnleges
fontos.saggaibiri
'forzsludak ilietve 8 het feletti hUslibak napi ivavizigenye 0,8-1 liter. Ez
vaitozik a hOmersekiet, a fogyasztott takarmany minasege, mennyisege, az
allatok kdra szerint.
A lUd hajlamos 92 ivaviz kiftird6sere,

ehhez tarsul meg a InCiszakiIag

kifogasolhato itato berendezes, a legeloszakaszokon tocsogok keletkeznek. Ez
az allategeszsegugyi veszelyen t61 az adott helyen a gyep kipusztulasahoz
vezet. Ezert itatahelyet naponta, ketnaponta ck-vedeniii valtortarni kell.

A itidiegel6k Apo162i munkai
A Mid legeitetese tObb veszelyt refit tragaban mint az egyeb anatfajok. Ezert

kiilonos figyelmet kell forditani a gyep apolasi munkair-a. Sajnos ezeknek az
apoiasi munkaknak nines hagyom4 nya a iCiddal hasznositort Iegelokon.
Legeitetes ellenere meg ken Orizal a gvepek kulturallapotat, sot arra ken
torekedni, hogy a gyep takarmanyozasi erteke jav -uljon, exert rends'eresen
vegzett apoiasi rnunkgra van szilks,eg.
Az aliando szakaszhatirok javitisa, vizailisok megsziintet6se vagy biztonsigos
kirekeszt6se, a legelore nem val6 anyagok, eszkortik eltivolitasa szak.segesse
teszik a tavaszi gyepszemlet. A tavaszi munkAk kaze ken sorolni az avar
fellazitasat, a vakondrarasok elsimitisat. A gyep tavaszi fogasolasa el nem
hanya,gothar6 minimum feladat, Inert a talaj levegOsebbe tetelevel a fia
sarjadzasat elosegitjuk.
A legelOszakasz vAlast kaivetOen a gazol6 kiszalisokat el kell vegezni, bogy 32
-

idOben vepert legeli5vatt5s rnellett a gyomok magerleieset megakadalyozzuk.
Vannak heIyek a Jegelan, ahol a f(i kiritkulisa szinte elkerUlhetetien. A
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kifutakban, a felhajtOutak nyomvonalin, az etet6 es imtalhelyeknei szlmitani
keJl acre. Ezek a kieIt foltok, vonulatok eroteljesebben kitettek a
gyomosodasnak. A marapi-hoInapra vala el dg eikerUlendO gondoskodnunk kell
eze k n ek a foltoknak a2 fijratelepiteser6l. Ezt koltsegtakarekosan, gyors
feilikiesil, a Iudak altai is szivesen fogya.sztott EifeIekkel kell megoldani. Iiyen
fehet az angol perje, amelyik kiserletekben a taPosast, ragist, tiprast,
6i rasa riadzast ilietaen a legjobban viz_sgazot -f,
A gyepek dszi betefelesekor a talaj tare s4 hasogatasa lazit az avaron,
foirokban talaihato nagyobb mennyisega trAgyat vekonyitja es megnyitia a ev

foiyarnOn eisszetOmOdlott talajt a teli csac adek es a levego szamara, (Nagy,
1993) A2 eddigi gyakorlatted elceroen nem tarvenyszera a legelok helyre nem
hozhav5 tankretetele, sot a technologia betarrisaval ertekesebb, jobb
gyep alakul ki.
B erie le ieskor nem mulaszthato el a i ege Oteriliet fertotlenitese. A kedvez6
allategSZSegii 5r"'
7 fenntartasa erdekeben ef re hihetetientil nagy szfikseg van.
Lehet6Seg szerint esOs napokon 40-50 kg/h•a adagban vasszulfatot kell kiszorni

a felszabadulr1egeMre. (Rousselot, 1974.)
70A--.2.141 e ct

ge\ibrl a t'irtaknali. rrieee)elb te0 -inthbgiava) tszakaszos,

korlatOzott idejd legeltetes, apolasi munkik kovetkezetes eivegzese) mar egy
ev marl is jelentosen javithato volt a legel6 mineSsege, a popuIaci6 botanikai
Osszetreie.
A zOmeben sovany csenkesz, red pe rje, reti ecsetpgzsit, tarackos tippan
Osszetetela gyepen visszaszorult a sovany csenkesz, feIteineien megnOtt a reti
pe rj e Allorrianya.
A f6populaci0ra a red perje, a rtti ecsetp52it, tarackos tippan, angol perje, es
kisebb mertekben a sovany csenkesz lett jellemz6. Nyar kOzepet6I megjeient a
szArvaskerep is. Ez utabbi, Tx3vabbg a faan o vlany trdezold szine, a gyepen soha
nem tapasztalt faiimeg a Ifidtragya tap anyaghatisara is felhivja a figyeimet.
9A) .)
Wrkt,‘/c
Tapasz ta]ataink, a kutatftsi eredrnenyek a t mutatjak, hogy a hagyomanyos
Iegeltefesi maddal szemben a I -6d adagolt legeitetese, a gyep apoIksi munkaival
kiegesirve mind gazdasagi, mind ktp rnyeze riedelrni szetnpontboielfogadhato.
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osszefogialgs
A termeszetszerili allattartAs igenye el5Szbr a baronfitenyesztesben fo-

ga1maz6dott meg. A baromfik korti1 leginkebb a 16c1 alkalmas legel6n vale)

uarudsra. A szdmta1an sz6rvanygyep, a kis hozamli legel6 eredmenyesen hasznosithato a laddal.
A 10d csipkedve legel, szereti a fOtOvek vastagabb reszet (a bokrosocsom6c), ezert a tar16 5 cm magass&garial rnielott hajtsuk at a legel6
Lljabb szakaszgra. Villanykarammal j61 legeltechet5. Eleinte 4 vezetek szeks4ge, megszogds utan 2 vezetek madzagra is kiserelhet45. A 20 cm kordli
faragassagot kedveli a legjobban; a magasabb ftivet letapossa, a 15 cm-n41
alacsonyabb ii nem el6giti ki a 16d legelesi iOnyet. Az Ojabb szakaszt adjuk napiemente el5tt (ha az gillomAny 4jjel- is a legel6n tart6zkodik), vagy
kora reggel (ha ejszakitra tet5 ala hajtjuk).
Az abrakot vekony csikba sz6rjuk a legel6re, a 16dak maradektalanul
folszedik. Lgnyeges az iv6viz is, Az itat6 helyet riaponta vA1tortassuk,•
pocsolyasodik az italto valyi kdruiyeke.
A legelo munkai kdzUl emlitest erdemel a fert5tienites es a talaj szel145ztetgse. 5ssze1, a ilidak betelelese utAn vasszulfettal fertatlenicja a
legelat, majd nyitott tArcsAval megszuntetjuk a taposiisb61 szArmaz6 t6mbrodest, bogy a talaj fogadja be vesztesegmentesen az oszi.t6li csapadekot.
Tavasszal els5sorban a VakondtailSok elsimit4sa jelenti as 6polest.
A 10dak legeltet6se elettanilag el5nybs•, az Urillekkel visszakerUl a

Lapyanag jelent5s resze es fokozatosan diisul a.gyep ndvenyzete.Fentiek miRtt
a Eidak legeltetgse mind gazdasggi, mind kbrnyezetv4delmi szempontba javasolhat6.
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GOOSE GRAZING
SAndor Mih6k
Summary
Natural keeping was first introduced in poultry production. Of poultry the goose is best suited for extensive keeping. Grass patches, low
quality pastures can be well utilized for goose grazing.
Geese. prefer 20 cm high sward.; they will stares down the grass highet
than this and the grass shorter than 15 cm will not satisfy their grazing
requirements.. New grazing plots should be rationed before sunset if the
birds areon the grass over the night) or early morning (if they are sheltered for the night).
Corn should he distributed for them in stripes on the grass. Care
should be taken of their drinking water. The drinking place should be
changed from day to day or else the land around the thrcught will tor:into a puddle.
Of grazingland operation; desinfecting and soil aeratiomare of importance.
Pastures should be desinfected with ferrosulphate in autumn, after the
geese are wintered. Then., the surface has to to be disced to remedy compaction so the soil will be able to take up water from autumn and winter
precipitation. In spring, mole hills will present a problem bD the farmer.
The droppings of grazing geese compensalmfbr removed nutrients and
provide a healthy grass growth.This suggests that goose grazing is advantageous both for the economy and the environment.
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