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A kiis16 es a hilvnaratartils ithet5segeit, kii&asait vizsga)tuk Aciatokkal Oita:train&
aalott hasznositasi tipusban, ifriegallapitottuk, bogy megfelelo
a ket faj teljesitmenyet
reprodukei6
gazdascigos termeies nenz lehetseges. SzOltunk arrol, hogy r tartdses takarmanyozas-technoh5gianak egyszeranek, olcsonak kell lennie. igazoituk, bogy a
hzisic; egvedre vonatkortatva nagyobb termelisre kepes, de ehhez tobb terilieter igenyei.
Kaikulacionk sz.erint egysOgnyi legeldteraleten gazdascigi allatfajok hason16
mennyisegii produkturnot thilithatnak
BeszJmoltunk arr61 is, hogy
csatlakozcis riven inegvaitoz6 farnogatdrsi rendszer a
hfistnarlia szaniclia kedvez-

Bevezetes
Aligha vitathatO, bogy az aliati terrnek eloallitasanak ieginkabb koltsdgtakarekos
megoidasa a legeiteteses tartas,13Ar hazankban hagyontanyai leginkabb a szarvasmarha
es a juh legeltetesenek vannak, szamos mss gazdasagi aliatfaj is tarthat6 legelOn. A
fajon I eliil azonban figyelernbe keli venni az egyes koresoportokat, illetve a
hasznositasi iranyokat is. Igy a tejeld szarvasmarha, a jelentosen megnbvekedett
hozamok rniatt, kiszorui a legel8rol.
A csikonevelesben, elviekben szinten kiernelkedo .Wenteseget tulajdonitottak a gyep
kedvez6 hatasanak az edzett feineveles erdekeben. Sajnos, a gyakorlatban ez nem
valosult rneg rnanadektalanul,
A lOtartasban (Obban, hagyornanyok nelkUl megjeIen6 hUslatartastOI azonban csak
extenziv kbrfilmenyek kezott rern8lheti_ink nyerese .get.
A Kaposvari Egyetem Allattudornanyi Karin (es jogelodlein) regota kitmett
jelentOseggel bir a legelteteses aliattartas. Masok rnellett nagy szerepet kaput a
htismarha- 6s a hisiotartas alternativdinak kidolgozasa, folyamatos fejlesztese.
Gyakran felmertil az a kerd6s, hogy iijonnan privatizalt gyepterilletet hogyan
hasznositsanak. A lehetosegek kOzOtt termeszetesen a hOslotartas is szOba Act. A
helyes clontes elofeltdtele az adottsagok (gyep, iliac, drak) alapos rrirlegeIese.
KUlonosen nehez a Writes az utabi evekben, hisien kiszAmithatatian a piac 65 a
tarnogatasok is gyakran változnak.
AZ ELT egy biztonsagosabb agrArpolitikAt fgt . .
A kovetkezokben nehany olyan tapasztalatr61 szarnolunk be, ameIyek a husmarha- es
htislotartas kbzOtti vdiasztasban segItsegiikre lehet,
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Reprodukciti
A tovabbiakhan tenyadatokat kivanunk kazolni, Ezt tartjuk az allattartok szempontjab61
foritos kiindul6 alapnak. A piac es a tamogatasok biztosan vAltoznak. Itt csak a
tendeneiakat lehet eloreje1ezni.
Gyakorlatilag azzaI szamolhatunk, bogy az cgyeduli beveteli forras a valasztott hod&
Rime csik6. Ennek alapvetO feltetele a j6 reprodukciO, Az I. is 2. tabidzatban
hushasznositasii tehenek es kaneak „hizoalapanyag" el roallitasara vonatkozd szaporulati
adatait kiazolitik. A szArnok nem tenyleges faji kiilonbsegeket Wkrbznek. A
szarvasmarha eseteben a tablazat killonbazO genotipusti, a red Angus eseteben e.cly
kival6 reprodukeiora szclektalt, kanadai technologiava1 talon hazai aliotna -nyek
eredmhy6t mutatja be A hils16 populacio a szaporas4 tekinteteben kiindu16 alIornanyt
jclez. Jo! tudjuk, hogy a kismarha-tenyesztesben magyarorszagi atlagban me-g nern
tuclunk i]yen eredmenyeket realizalni. A kezdeti nehersegekkel kUn16, nap..yfoka
heterogenitast mutato haslovaknal pedig az allomany stabilizalasa volt az elsodleEes
cel. A jelenlegi 70% kordli hasznosult si.aporulat onalloan egyik fajban sern hozhat
jOveclelmezoseget_

I. tdbitizat
lalonboz6 genotipusii hasmarhik reprodukcios teljesitrnenye
(n = 626)
tv

n

1999
2000
2001
Atlag

165
136
325
208

Elldsi %
R1
F1
i
82 _
100
84
92
93
96,0
86.3

'
RA
93
96
98
95,6.

Mt

:

77..
79
83
79,6

RA = Red Angus
F 1 , Magyartarka x Red Angus
= 75 % Red Angus, 25 % Magyartarka
Mt = Magyartarka

feintagyarazat:

2,

itibidzat

Flidegverii kancik reprodukcios teljesitmenye
Me nevezds
n
VenthesiiIes, 9't
Vetel6s, LI
Holt elles, %
Csikoveszteseg, %
Valasziasi arEiny, %

1992
37
81,1
0
8,1
2,7
70,3

1994
1996
36
40
86,1
90,0
0
. 8,3
8,3__
17,5
10,0
0
69,4
62,5
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2002
1999
30
49
65,3
80
0
0,6
0- 0,4 r 0,9
3,0
0
0,6
6,1
75,8 i 61
57

1998
33
84,8

2003
30
66,7
0
1,2
0,3
53,0
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A tartastechnologia kuleselernei
Mindket agazatban az extenziv tartast tartjuk stem elOtt, ugyanakkor nem feiejthetitik el
lenyeges teendOket, mint a fedeztetes, dies, valasztas. ltt szeretnenk felhivni a figyelmet
az allategeszsagugyi prevenciora is, amely sokszor kenyszerti okokbol hatterbe
szorul.
Ezzel osszefUggesben ken megemliteni, hogy a legeltiberendezeseknek nagyon
egyszerOeknek es olcsOknak kell lenniiik. Egyre inkabb terjed az figynevezett iijzeIandi
kerites, amely tank oszlopokb61, 1car6k1D61 es 3-4 sor fernhuzalbal epul. Ez utobbiban
dItalaban nagyfeszultsega Aram kering. Az itatis javasolt modja a labidas onitato. A
sze. na 6s a szalma eteteset celszera korbala etettikb61 tregolciani. Abrakot a legelOn nem
etetiink. Nagyon fontos azonban, hogy egy masszly vabogatOkarain epitese, amely
emberre es allatra nezve egyarant biztonsAgos, nern balesetveszeiyes. A legelo allatok
ugyanis kevesb6 szoknak az ember kozelsegehez, mint az istaI16zottak. Ennek
kivitelezesere is igea gonclosan tervezett es epitett beteadezest ket1 biz.tosftani. liasznos
lehet meg szelfogO palankok Opitese az allatok kedvezObb komforterzete rniatt.
Borjak es csikok novekedese vilasztasig

Kaposvaron hossz6 evek Ota vizsg4uk a leg-elO allatok utodainak novekedes6t.
kiilon es egyiitt is tartottuk a ket raj egyecleit. A 3. tableizatban 5 zereplO kancakat 6s
teheneket, valarnint ut6daikat ugyanazon a legeI6szakaszon tartottuk. A kiserletet 3
egyrnast koveto 4vben ismetelve megaIlapitottuk, bogy a csikok fejiodese gyorsabb. A
novendekcsikoknak jobb volt a napi stilygyarapoda'sa, mint a horjaknak, s igy Atlagosan
mintegy 20%-kal nagyobb sialyban tudtuk Oket valasztani.
3. hibitizat
Borjak is t sik6k nikvekedese legelteteses tartisban

A vizsgalat
ever

1988

n
11
475
Anyai elbstily kL
Elostily
181
valasztaskor, k
205 napos
176,4
valasztAsi suly, kE_
I eIetnapraiut6
;
860
sti 1 ygy arap oc1 ds,
100 kg anyai
38,3
elOsillyra juto
valasztasi sill ', k
,

Elicle.verti 16

1-Itis marha

Melne vezes

1988

1989

1990

1
544

9
685

9
685

Ossz_
ili.
dtlag
25
646

469

Ossz.
O
in.
atiag
32
473

213

217

203,4

224

298

306

280,4

184,4

191,1

183,8

192,9

238,0

230,7

222,8

900

932

896

1.207

1.330

L749

1.205

45,3

47,0

43,5

41,5

43,6

44,8

43,4

1990

1989
11 I
475

;
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LegelOterillet
A gyakorlati szakemberek szamara ktilonleges fontossagt 1 a ket faj legeloteritlet-igenye.
A kerdes megvaiaszolisara mocleIlkiserletet vegeztunk (3. Iablazat). A vizsgdlatban a
hiaslovakat es a hilsmarhakat azonos minOsege (szomszeclos) legeldszakaszokon
tartottuk, es a szalcaszok meretet folyamatosan az dllatok ffifogyasztasahoz igazitottuk.
A szhraz idojards miatt a vizsgalat a tervezettnel korA bban zarult. igy csak arts hi.vora
fel a figyelmet, bogy a lovak nagyobb terinetet igenyaInek Iegeleskor, a fajlagos hozam
(vaIasztort boria, illetve csik6 kOzOtti kiilonbseg nem volt lgazan jelentos (4,
tablazaz). A vizsgalatsorozat eredmenyei szerint a ket Allatfaj I ha-ra jutO
eldsalytermelese nem ktilonbozik lenyegesen. Az elterest az anyai testt5megben levti
ktilonbsegek es a ket faj elteri5 emesztesi sajatossAgai magyardzzak.
4. tablzizat
HtIsmarhak es htislovak legelateriilet-igenye es tertiletegysegre vetitett
teljesitmenye extenziv gyepen*
Megnevezds
An ai elosal , kt
VAlasztasi stil , k.
**1 ha gyepteruletre juto
elostlIy-termeles,
* A gyep szenahozarna: 3 t /ha
** Ten takarrnanYsziikseglet

FiCismarb a

Htisio

550
185

700
222

194,9

185,6

Legeldin tarthatO gazdasigi allatfajok fontosabb termelesi parameterei
Az elmalt evek 50rati killonbbzo legeltetett allatfajlokkal osszegyfilt tapasztalatokat
foglaljuk tissze az 5- tablazatban.
Amint lathatO, a husmarha es a fuls16 mellett a hagyortianyosan legelo juh, es az tljabban
domesztikalt es legelOn tartott vadfajok is szerepelna , ebben az osszefoglalisban. Nem
meglepo a nagyobb testa fajok, illetve tipusok nagyobb tertiletigenye. Az erdeklOdoket
azonban legin kabb a hozamok erdeklik. E tekintetben erdemleges ktilijnbseget esupan a
juhfajra taIdltunk. Teraietegysegre vetftve a juhtartis nyfijt naturAlidban kifejezett
szerenyebb hozamot Termeszetesen ez nem kerdoj elezi meg az agazat letjogosultsagat.
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5. teibleizat
10.11OnbirmO ailatfajok es tipusok teij esit tan ye extenziv legelort
(sajat vizsgalataink es szakirodaltni adatok szintezise alapjan)
1-11Ismatha
reMn--,500
kg

FILismarha
II.
tehen=600
kg

1-11.1s16 I.
kanca=500
kg

kanea.700

85-90

75-85

75-85

70-80

80-90

80-90

160-180

190-220

170-190

270-280

35-40

65-70

140-160

170-190

140-160

180-200

200250

200-220

I.

Megnevezes

FkisI6 II.
kg

Dam-

Omszarvas3

vad

ha legelon
t'ant.2,%.6
I

ariyaallatidb

Valasztott
utodok
aran a, %
Valaszi6si
sill r, k
1
ha jute)
dlosialyterrneles, k

90110

6090

J

Piaci helyzet
A inislotartas biitonsagat nagymertekben neheziti a szervezetlen piae. Sent a
pecsenyecsikara, son a vagOlOra nines folyamatosan hazai keresiet, illetve csak
esetlegesen_ Selejt lovat, is nehez eladni. Az ailatok &into tobbsege kbzvetitokon
keresztill exportrt kerul. Bar az exportdrak ingadozoak, altalaban a vagiimarha arak
kOzeleben mozognak• A termera, 16tartOk ki vannok teve a feIvasarlOk alacsony
arainak az export6rok monopolhelyzete folytan,
TobbszOr felmertill a szandek egy eraesita szovetkezet letesitdsere, de nehez az
erdekeltekkel egyersegre jutni. Az indul6 kezdernenyezesek hamar zatonyra futnak,
Tervezttnk egy, a szarvasmarhahoz hasonlOan milikodo intervenciOs telepet is, de sajnos
ez a masik Allatfajban sem valtotta be a remenyeket, Ninesenek e terUleten igazi jo
szervezok, akik fe lvalIalnak az ilyen jellega munkat, Egy 5rdogi !Or alakult hi. A
potencialis partner csak u kotne szerzOdest, ha garantainank a folyamatos szallitast, a
pad& pedi% bittos iliac i ahar tke,m mtukek te..tvatc‘k
kancaikat, mert f6inek =61, bogy a csikot nern tudjak ertekesiteni. Megoidast
jelenthetne, ha lentle Magyarorszagon export lOvagohid. Rovid ideig miikodott ugyan
egy, de az beat A sportlovasok sokaig ellenerzessel viseltettek egy ilyen
keidemenyez6ssel szemben, de ma mar tobben beIAtjak, bogy a „tenyeszselejtek"
problemaja is kezelhetab lerme ezaltal.
Ossze, szalnunk kell az erintett
Bar a kutatas es pi cpolitika nem kirnondottan
agazatok javedeimezOseget &into v6rhato tendenciarel is. Ezek nem kevesse erintik a
jelenlegi es jovend6 vailalkozokat.
Mindenekelott le ell szogezniink egy tenyt: a jelenlegi EU csatiakozas a hnsrnarha
tartisat helyezi eli5trbe.
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A tertiletalapa tamogatas minden foldet birtoklo es muvelo gazdara vonatkozik, aki a
feItdteleket teljesfti. Ez a legelore is igaz. Eddig tart azonban csak az „esely-egyent5seg"
a Esrnarha- 6s a hiislotartok kozott. Mfg a htishasztal tehenek utan 40.000 Ft, addig a
hTishasztul kancak utan csupan 10.000 Ft a tamogatas.
A Magyar Hidegverti LOtenyesztO Orszagos Egyestilet neveben meg evekkel ezelott
kertuk, hogy a hazai hidegverii loallornany fejlesztese erdekeben a flshaszni3 kancak
tartasat is tAmogassak. Sajnos, a tamogatas mdrteke nem nott, hareem csokkent.
Termeszetesen az gilattart6k sok macs teren is palyazhatnak anyagi forrasokra, A Co
eseten a kornyezet- es tajv6delmi tamogatisok einyeresere tQnik realis esely.
Kovetkeztetesek
A htismarha- es a hiislOtaras gyepteriilet nelkiil elkepzelhetetlen. Mindket agazat
extenziv viszonyok kozott lehet jovedelmezii, Tatiasi technolOgiajukban nagy a
hasonlosag. A legeltetest es a legeloberendezesek meztervezeset, kivitelezeset nagy
odafigyeWssel kell vegezni.
A j6 reprodukci6 alapfeltetel. A csupan 70% kortili hasznosult szaporulat az
erecIrnenyesseget vesz61yezteti, A haremszerii parorta,tas eredmenyes Iehet koruItekint3
apaallat kivalasztasaval.
Egy allatra vetitve a hi:Isla, terilletegysegre a InIsrnarha eredmenyesebb. Az elobbi
kulonbseg 20-25, az utObbi 15-20%-ra teheto. Tagabb osszefligg6sbert vizsgalva a tdbbi
legelo allatfajt a juh kivetelevel hasonio tertiletegysegre vetitett produkciii varhato taiiik
is.
A gazdalkodas eredmCnyesseget nagymertekben befolyasolja a szervezettseg es a
tamoaatasok. Az EU csatlakozassal utobbi rernelhetaen kiszamithatObba valik.

Szerzok: Dr, Stetler Jozsef egyetemi tanar
Dr. Makray Sandor egyetemi docens
Kaposvari Egyetem, 7400 Kaposvar, Guba S. u. 40.
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