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Az állattenyésztéssel kapcsolatos bővebb  
tartalomért keresse fel naponta frissülő hírportálunkat,  

a magyarmezogazdasag.hu-t!

Egy elvadult ausztrál juhról 35 kiló gyapjút  
nyírtak le
Baarack – így nevezték el azt a vadon élő juhot, melyet egy ausztrál 
erdőben találtak megmentői, betegen. Egy állatmenhelyre  
szállították, ahol megszabadították irgalmatlan gyapjától, sőt, azóta 
már be is illeszkedett a többi mentett juh közé.

Így fotózza a gazdaságát, ha kiposztolásra  
szánja a képet
Érdekes útmutató jelent meg az agrarheute.com portálon a közösségi 
médiában aktív gazdálkodóknak arról, hogy mire ügyeljenek, és mi 
az, amit feltétlenül kerüljenek el, ha olyan fotót készítenek, amit meg 
szeretnének osztani.

Milliós bírság járhat az állategészségügyi 
járványvédelmi szabályok megszegéséért
A tavalyi, hatalmas károkat okozó madárinfluenza-járvány  
és az eddigi hatósági ellenőrzések tapasztalatait levonva,  
még nagyobb szigorral folytatódik a hazai baromfitartóknál  
a járványvédelmi szabályok, jogszabályi kötelezettségek  
betartásának vizsgálata.

Érdekességek az állattenyésztés világából
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Beleszippantunk a tavaszi levegőbe, hallgatjuk a madarak 
énekét, elámulunk a gyep üde zöldjén, és bosszankodva néz-
zük, hogy már megint egy újabb halmot épített a kertünkben 
a vakond. Hovatovább szinte pont oda, ahol a minap kiszór-
tuk a sárgarépa- és gyökérmagot, és ahová hamarosan a 
palánták is kikerülhetnek. 

Idén az én palántáim különlegesek. Kiskertem kísérleti 
példányai ők, a múlt évben kedvenccé vált zöldségeink utó-
dai. Történt ugyanis, hogy tavaly éltünk a tápiószelei Nemze-
ti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ kínálta lehetőség-
gel, és az általuk kiajánlott tájfajta zöldségekkel ültettük tele 
a kertünket. Így lett aprócska, de mézédes paradicsomunk, 
különleges babunk és mángoldunk. Megfogadtuk a szakemberek tanácsát is, hogy ami be-
válik, abból fogjunk magot. Tettük ezt, mint egykoron nagyszüleink, akiknek a kertjében a 
zöldségfélékből számtalan ízes fajta és változat volt. Patvarci mángold, szentlőrinckátai 
fejeskáposzta, trizsi zeller, tápiószecsői vöröshagyma, valamint fekete, tojás, óriás, cseresz-
nye, sárga paradicsom… Ám a zöldségek több tízezernyi fajtáját és változatát a nagyüzemi 
zöldségtermesztés szinte teljesen kiszorította. Holott évszázados praktikuma volt a termesz-
tésüknek. Csaknem minden falunak, kisebb tájegységnek megvoltak a saját jól bevált és a 
helyi mikroklímához alkalmazkodott hagyma-, bab-, káposzta-, burgonya-, kukorica- és pa-
radicsomfajtája. De egykoron hihetetlen célszerűség uralta a termesztést a felhasználás 
szempontjából is. Volt olyan zöldség, amelyet azzal a céllal vetettek, hogy a kertből azonnal 
az asztalra, vagy éppen a fazékba kerüljön, míg egy másik előnye az volt, hogy megőrizte a 
zamatát, frissességét a téli hónapokban is. 

Nos, jó hír, hogy ismét honosak lehetnek a kiskertünkben e fajták. Picit több vesződést 
kíván ugyan a génmegőrzőtől a magmintakérés, majd a termésünkből a magfogás, ám le-
het sárgaszínű babunk, vörösszemű kukoricánk, valamint ízre, formára, színre is hihetetlenül 
sokféle paradicsomunk…És persze bizonyos, hogy nem lesz pont olyan, mint egykor a nagyié 
volt… csak nagyon-nagyon hasonló! 

 Beregi-Nagy Edit
főszerkesztő

Kedves Olvasó!

A nagyi paradicsomja verhetetlen, 
de rekonstruálható 

Minden hónapban várjuk olvasóink fotóit.
A fotók témái lehetnek: életképek a gazdaságban, tenyésztett jószág, madárven-
dégek a kertünkben, a természet szépségei, életkép egy gazdaságban, tájkép jó-
szágokkal.
A fotók minimális nagysága: 2 MB (fekvő)
A fotónak tartalmaznia kell képaláírást: ebben fel kell tüntetni a fotó készítőjének  
a nevét, a fotózás dátumát és a fotó témáját!
Beküldési cím: bereginagy.edit@magyarmezogazdasag.hu
A szerkesztőségünk által kiválasztott fotót minden hónapban ezen a helyen mu-
tatjuk be.
A kép címe: Ma született bárányok
A kép készítője: Bense Renáta 
Helyszín: Kiskunfélegyháza
Fotózás dátuma: 2021. 02. 18.

állattenyésztők Magazinja

a hónap fotója
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350 évE a Hortobágyon
Nemes tartás, nyugodt temperamentum és nagy munkabírás jellemzi a „röghöz alakult” szi-
ki nóniuszt, amelynek otthona a hortobágyi puszta, s benne az idén háromszázötven éves 
Mátai Ménes, ám nem mozog idegenként az angol királyi udvarban sem

28
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robotizált istálló 
„A holstein fríz állományunk  
napi átlagtermelése  
a 2014–16-os időszakban  
30 kg/fejt egyed volt.  
2020-ban változtattunk  
a takarmányon, így a termelési  
átlag 32 kg/egyedre nőtt,  
most pedig, 5 hónappal  
a robotos fejés megkezdése  
után 35,5 kg/egyed. 

22

Pásztorkodás és élEt közéPkori 
módra 

Egy túra során fedeztük fel azt a családot, 
akik a természetszeretet, az évszázadokkal

ezelőtti életmód varázsa, na és a pénzszűke 
miatt is a Kismaros feletti Börzsönyligetbe

költöztek. Tizenkét éve laknak itt, szinte  
az Isten háta mögött. Gazdálkodnak:

kecskéket, tyúkokat, méheket, lovakat  
tartanak, kertet művelnek.

drámai ütEmbEn fogy  
a teRMőtalaj 
Ha a jelenlegi ütemben folytatódik 
a talajpusztulás és -használat,  
akkor gyakorlatilag az emberiség  
az elkövetkező 60 év alatt feléli  
a termőtalajt. Mindez már nem 
emberöltőkön túlmutató távlatot 
jelent; a most megszülető  
gyermekeket és napjaink  
huszonéveseit is létbe vágóan  
érintő probléma lesz.
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A Hortobágyi Természetvédelmi és 
Génmegőrző Nonprofit Kft. valamint 
a Magyar Szürke Szarvasmarhát Te-

nyésztők Egyesülete tavaly közös vállalko-
zásba fogott azzal a céllal, hogy megújítsa a 
Hortobágyon legelő, a pusztai táj, a pásztor-
élet, s a helyi hagyományok fenntartásában 
is nagy szerepet játszó itteni magyar szürke 
szarvasmarha-állományt. A feladat tudomá-
nyos hátteréért részben az a nyolcvanas 
évein túl járó Borics Imre felelt, aki évtizedek 
óta részt vesz a fajta megőrzésében előbb a 
Hosszúháti Állami Gazdaság állattenyésztő-
jeként, majd a Hortobágyi Állami Gazdaság 
kérődző ágazatának vezetőjeként. Ő koráb-
ban lapunknak elmondta: azért kezdtek a 
tenyésztési vonalak megújításába, hogy el-
kerüljék az állományban az utóbbi években 
már megjelenő rokontenyésztettséget, és 
továbbra is biztosítsák a megszokott te-
nyésztési színvonalat a Hortobágyon. 

Azt már Medgyesi Gergelytől, a nonpro-
fit kft. ügyvezetőjétől tudjuk, hogy a negy-

ven-ötven évvel ezelőtt mesterségesen le-
vett, s a NÉBIH-nél biztonságos körülmé-
nyek között, lefagyasztva tárolt örökítő-
anyagok öt vonala közül négyet sikerült vé-
gül a Hortobágyon alkalmazniuk. Ezeket a 
vonalakat a hajdani tenyészállatok nevének 
kezdőbetűivel jelölik: a B vonalat Botond, 
az M vonalat Mózes, Mélykút és Miska, a T 
vonalat Túr és Tőzsér míg a V vonalat Ván-
dor spermájából örökítették tovább, így a 
hajdani ősök közül egyedül a C vonal to-
vábbörökítése maradt el – legalábbis egy-
előre. Tavaly hatvankét szűz üszőt válogat-
tak ki erre a célra, a termékenyítés az ese-
tek többségében sikeresnek bizonyult. 
Amikor február elején az anyagulyánál jár-
tunk a Hortobágyon, a már megszületett 
pirók színű kisborjakból mi is tucatnyit lát-
tunk az anyjuk mellett játékosan ugrálni, 
tőgyet szopni, vagy épp a szalmabálák 
mellett megpihenni: a cudar hideg idő és a 
metszően hűvös szél nemcsak a felnőtt ál-
latok, de a kicsik számára sem jelentett 

gondot, ők is hamar megszokták a pusztai 
lét nehezebb körülményeit. 

Máté Csaba gulyás számadó szinte min-
den egyes borjú születésénél jelen volt, de 
miként mondja, „bábáskodni” nem kellett. 
Sőt! A szürke marha a ridegtartás és a ter-
mészete révén kissé sprődebb, vadabb, így 
nem viseli el, ha elléskor az emberek túl kö-
zel mennek hozzá, pláne, ha a kicsinye kö-
zelébe akarnak jutni. A szakember szerint 
ez nem is gond, sőt örülni kell annak, ha 
egy anyajószág ilyen, mert ez egyben azt is 
jelenti, hogy védeni fogja, neveli és gon-
doskodik majd róla. A későbbiekben sem 
árt az óvatosság, az anyák még hosszú ide-
ig bizalmatlanok lesznek, de az alapvető 
szabályokat betartva a gulyások természe-
tesen az etetéskor, gondozáskor maguk is 
bent vannak az istállóban az állatok körül. 
Máté Csabához egyébként 12 alkalmazott 
és öt gulyában a szaporulattal együtt közel 
kétezer szürke marha tartozik, zömmel ő 
gondoskodik a nevelésükről, legeltetésük-
ről, de az állatorvosi kezelésekkel kapcsola-
tos ügyeket s az adminisztrációt is intézi. 
Különleges takarmányt sem a vemhesség 
alatt, sem ellés után nem kapnak az anyák, 
és a borjak számára sincs erre szükség, arra 
azonban egész évben nagyon odafigyel-
nek, hogy minőségi takarmányt kapjanak 
az állatok.

A borjaknak életük első időszakában ar-
ról kell bizonyságot adni, hogy elég erősek, 
és képesek követni az anyjukat a pusztában, 
hiszen előfordul, hogy legeléskor egy nap 
alatt akár húsz kilométert is meg kell tenni-
ük. A továbbtenyészési célú kiválogatás 
egyébként több lépcsőben történik majd, s 
egészen a borjak kétéves koráig tart: a szak-
mai munkát, valamint a bírálatot ezen a té-
ren a Magyar Szürke Szarvasmarhát Te-
nyésztők Egyesülete végzi majd. A nemrégi-
ben megszületett, az évtizedekkel ezelőtti 
vérvonalakat a tenyésztők vágyai szerint to-
vábbörökítő bikaborjak közül így később 
fogják majd kiválasztani azokat a példányo-
kat, amelyek a leginkább megfelelnek a 
szakmai elvárásoknak, s ők lesznek majd 
azok, akik őseik legjobb tulajdonságait, kül-
lemét és jellemét továbbörökítve gondos-
kodnak a hortobágyi szürke marhák eredeti 
génállományának megőrzé séről.

D. J. 

HoRToBÁGy

Megszülettek az első „kísérleti” szürkék
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az elmúlt hetekben láttak napvilágot a Hortobágyon azok a borjak, 
amelyekben az ősök, vagyis az ötven évvel ezelőtt élt szürke marha bikák 
vérvonala éledt újjá. 
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Takarmányozási mesterképzés indul
Szeptemberben a Magyar Agrár- és Élettudo-
mányi Egyetem Campusán, Keszthelyen ta-
karmányozási és takarmánybiztonsági mes-
terképzés indul nappali és levelező formában, 
gyakorlati szakemberek bevonásával.

Az élelmiszeripar fejlesztése
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program (GINOP) keretén belül 5 milliárd Ft 
értékű támogatási csomagot hirdettek meg, 
amely az élelmiszeripari cégek modernizálá-
sát és bővítését, valamint humán erőforrásai-
nak fejlesztését hivatott szolgálni – tájékozta-
tott a Pénzügyminisztérium. A megítélhető 
támogatás összege cégenként 30-500 millió 
Ft lehet. 

Történelmi rekord
Az elmúlt öt év átlagához képest 14%-ot 
meghaladó mértékben nőtt a kukoricater-
melés volumene, elérte a 8,3 millió tonnát. 
Az exportáru-alapanyag mennyisége mint-
egy 2 millió tonnára tehető – tájékoztatott az 
Agrárminisztérium.

Agrár Széchenyi Kártya
Az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel 
eddigi 100 millió forint maximális keretét 200 
millió forintra emelték az idén – ez a pénz-
ügyi eszköz a 3 éves futamidejével kellő biz-
tonságot ad az agrárvállalkozások számára. 
Tavaly az Agrár Széchenyi Kártya Plusz az első 
volt a krízistermékek sorában, ezzel az Agrár-
minisztérium az elsők között reagált a jár-
ványhelyzetre. A tavaly tavasszal indult, 100 
százalék kamattámogatás, kezességi díj- és 
költségtámogatású és 90 százalékra emelt ke-
zességvállalással működő Agrár Széchenyi 
Kártya Plusz iránt várakozáson felüli volt az 
érdeklődés, a 2020 végéig működő konstruk-
cióban mintegy 5100 befogadott ügyletben 
csaknem 97 milliárd forint hitelt helyeztek ki 
– hangsúlyozta az agrárminiszter

Szomorú rekord
Sorozatban négy vágóhíd „vérzett el” a ható-
sági ellenőrzésen. Egy Fejér, egy Hajdú-Bihar, 
egy Vas és egy Pest megyei vágóhídon talál-
tak súlyos higiéniai hiányosságokat a Nemze-
ti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 
szakemberei, az üzemek tevékenységét a ha-
tóság azonnali hatállyal felfüggesztette.

Külkereskedelmi termékforgalom
A KSH adatai szerint a külkereskedelmi ter-
mékforgalom 2018-ban 5520 millió euró, 
2019-ben 4334 millió euró, 2020-ban pedig 
5705 millió euró volt. Tavaly, folyó áron az ex-
port 104 458 millió eurót, az import 98 752 
millió eurót tett ki.

Februártól változtak a műtrágyavásárlás előírásai

állattartó telepek járványvédelmi korszerűsítése

1500 milliárd a gazdáknak

Februártól változtak a műtrágyák vásárlá-
sára vonatkozó előírások, mert hatályba lé-
pett több, a robbanóanyag-prekurzorok 
forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 
európai uniós rendelet – írta a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara (NAK) a honlapján.

A rendelet vásárlói nyilatkozat beszer-
zéséhez köti az értékesítést, illetve a tranz-
akciók nyilvántartását és időszakos megőr-
zését is előírja.

Felhívták a gazdálkodók figyelmét, hogy 
a jogszabályváltozással az egyes műtrágyák 

(például az ammónium-nitrát) vásárlására 
vonatkozó szabályozás is módosult. A gya-
korlatban ez azt jelenti, hogy egyrészt a mű-
trágyavásárlásnál a vásárlónak egy nyilatko-
zatot kell kitöltene és leadnia az eladónak, 
továbbá igazolnia kell, hogy mezőgazdasági 
tevékenységet folytat (őstermelő, egyéni vál-
lalkozó, gazdálkodó szervezet). Ezek hiányá-
ban a kereskedésben nem szolgálható ki a 
gazdálkodó, nem vásárolhat és nem is birto-
kolhat bizonyos összetételű műtrágyát és 
műtrágya-alapanyagot – írta az agrárkamara. 

A sertés- és baromfitartók számára 2021. áp-
rilis 26-tól ismételten megnyílik az állattartó 
telepek járványvédelmi korszerűsítésére kiírt 
pályázat – közölte az Agrárminisztérium 
(AM).

Az agrártárca a Vidékfejlesztési program 
keretében hirdette meg 2020 tavaszán a jár-
ványügyi kockázatok által leginkább sújtott, 
és fejlesztésekkel a leghatékonyabban véd-
hető sertés- és baromfitelepek számára a 
„Baromfi és sertéstartó telepek járványvédel-
mi rendszereinek fejlesztése” című pályázato-

kat. Ennek keretében járványvédelemhez 
kapcsolódó állattartó telepi épületek kialakí-
tására, felújítására, illetve az állatbetegségek 
kockázatát csökkentő eszközök, gépek be-
szerzésére volt lehetőség.

A támogatás iránt nagy érdeklődés volt 
tapasztalható, amit jól mutat, hogy az erede-
tileg 2 milliárd forintos keretösszeggel meg-
hirdetett kiírásra immár közel 4 milliárd forint 
támogatást hagyott jóvá az irányító hatóság.

A felhívás részletei a www.palyazat.gov.hu 
oldalon ismerhetők meg – írta az AM.

Mintegy 1500 milliárd forint értékben írnak 
ki pályázatokat a gazdák és az élelmiszeripar 
számára az idén. Áprilistól meghozzák a 
döntéseket a 2020-ban meghirdetett fej-
lesztési pályázatoknál, amelyekkel mintegy 
400 milliárd forintnyi forrást ítélnek oda, eb-
ből a tervek szerint az állattenyésztési ága-

zat számára csaknem 300 milliárd forint, az 
üveg- és hűtőház fejlesztésekre 80 milliárd 
forint juthat. Emellett jelenleg is rendelke-
zésre állnak az öntözési, erdészeti és a me-
zőgazdasági kisüzemeket segítő pályázatok 
– jelentette ki az agrárminiszter az M1 mű-
sorában.



2021. március 5

A tejtermelőknél és a feldolgozóknál egy év 
alatt átlagosan 15-18 százalékkal emelkedtek 
a termelési költségek – közölte a Tej Szakma-
közi Szervezet és Terméktanács. Kiemelték: a 
költségolló szétnyílása már középtávon sem 
fenntartható az ágazat szereplői részére.

A járványhelyzet jelentős mértékben 
megnövelte a higiéniai költségeket az ágazat 
minden szereplőjénél – ismertette legújabb 
felmérésének eredményeit a terméktanács. 

Jelentős költségemelkedést okoz a vá-
sárolt takarmány és a csomagolóanyag 
árakban a forint árfolyamának 9 százalékos 
gyengülése az euróhoz képest, illetve az, 
hogy a gabona, a fehérje- és olajosnövények 
ára többéves csúcsokon jár. 

A magyarországi búza- és kukoricaárak 
25-30 százalékkal emelkedtek, a szójadarát 
szintén közel harmadával drágábban lehe-
tett az országba importálni – jelezték.

Folytatódik  
a Vedd a hazait! – Védd 
a hazait! kampány

a tejágazat költségei 15–18 százalékkal emelkedtek

ismét felbukkant  
Magyarország közelében 
a veszettség
Néhány hónapon belül harmadszor diag-
nosztizált veszettséget a román állategész-
ségügyi szolgálat a magyar határtérségben, 
Szatmár megye területén; tavaly év végén 
egy kutyában és egy szarvasmarhában, az 
idén február 1-jén pedig egy vadon élő ró-
kában mutatták ki az emberre és állatra egy-
aránt veszélyes vírust – közölte a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Az országhatárhoz közeli romániai ese-
tek miatt a Nébih felhívja a hazai állattartók 
figyelmét a veszettség elleni védőoltás 
rendszeres beadatásának fontosságára. 
Magyarországon a kutyák veszettség elleni 
védőoltása kötelező, míg a macskáké erő-
sen ajánlott. Különösen fontos a vadálla-
tokkal gyakrabban, nagyobb eséllyel érint-
kező háziállatok, például a vadász-, koto-
rék- és pásztorebek vakcinázása.

A Nébih kéri, hogy aki a betegségre 
gyanús egyedet észlel vagy elhullott rókát 
talál, jelezze a helyileg illetékes állategész-
ségügyi hatóságnál vagy a Nébih Zöldszá-
mán [+36 (80) 263-244].

Folytatódik az idén is a magyar termékek 
vásárlását ösztönző Vedd a hazait! – Védd a 
hazait! elnevezésű kampány, amelyhez több 
ezer magánszemély és több mint száz vállal-
kozás is csatlakozott – mondta Benedek Esz-
ter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyve-
zetője.

A mozgalom hirdetési kampányaiban 
eddig 23 cég vett részt, és a kampányok ér-
téke elérte a 200 millió forintot.

A kezdeményezést lassan egy éve indí-
tották a közösségi médiában. Először a 
Facebookon egy profilkép-keret beállításá-
val bármely maganszemély virtuálisan is ki-
fejezhette, hogy egyetért a célkitűzéssel, szí-
vesen vásárol magyar terméket, ezzel hoz-
zájárul a magyar munkahelyek megőrzésé-
hez. Ezt követően a gyártók összefogásával 
több televíziós és közterületi kampányban 
buzdítottak a hazai termékek vásárlására.

Az elmúlt egy évben 30 új cég csatlako-
zott a Magyar Termék védjegyrendszerhez, 
így a használók száma már meghaladja a 
180-at.  

A korábbiaknál hatékonyabb és kímélete-
sebb szemestermény-tároló rendszert dol-
gozott ki uniós támogatással a hódmezővá-
sárhelyi Dió 896 Kft. 

A mintegy 662 millió forintból, 364 millió 
forint hazai és uniós állami támogatással 
megvalósult projekt innovatív anyagmozga-
tási, silótöltési és siló-átszellőztetési rend-
szerrel egészíti ki a szemestermény-szárítási 
és -tárolási technológiát.

Az eddig még nem alkalmazott töltési 
technológia szabadesésmentes, így minima-

lizálja a szemtörést, csökkenti a szálló port. A 
továbbfejlesztett átszellőztetési rendszerrel 
homogén nedvesség- és hőmérséklettér 
biztosítható. A kilépő levegő tisztításával 
csökken a környezetterhelés. Az újszerű 
technológiának köszönhetően javult a rend-
szer hatékonysága, üzembiztonsága.

A fejlesztési munkák elvégzéséhez a vál-
lalkozás kiegészítő technológia eszközöket 
vásárolt a gabonatárolóhoz és tisztítógép-
hez, valamint elkészültek a gabonatároló 
siló és tisztítógép alépítményei.

A kormány tavaly tavasszal elindított beru-
há zásösztönzési programja keretében 1430 
beruházás jött létre vagy kezdődött el 2020-
ban Magyarországon – mondta a külgazda-
sági és külügyminiszter a Tamási-Hús Kft. 
beruházásait bejelentő sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter ismertetése szerint az 
osztrák tulajdonú Tamási-Hús Kft. 14 milli-

árd forintnyi beruházásához 3,5 milliárd fo-
rint támogatást adott a kormány, a beruhá-
zással 255 új munkahelyet teremt a cég, és 
létszáma 500 fölé emelkedik. A fejlesztéssel 
az itt előállított, szeletelt bacontermékek 
gyártási kapacitása 120 százalékkal nő, és 
megduplázódik a sült bacontermékek 
gyár tása.

Új szemestermény-tároló rendszer

szijjártó: 1430 beruházást támogatott a kormány 
beruházásösztönzési programja
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A tenyésztők nemzedékei által szelek-
tált egyes helyi juhfajták a többszö-
rös szarvukról voltak ismertek. Külö-

nösen az Alpokban fordul elő az is, hogy 
egyes kecskék spontán fejlesztenek ki to-
vábbi szarvpárt. Ennek a morfológiai fur-
csaságnak a genetikai okai azonban sokáig 
ismeretlenek maradtak. „Ezt a rejtélyt az 
említett állatok genomjának elemzésével 
akartuk megoldani” – magyarázza Aurélien 
Capitan, az Allice (Tenyésztő Szövetkezetek 
Egyesülete) szervezete és a Francia Mező-
gazdasági és Környezetvédelmi Kutatóinté-
zet (INRAE) kutatója, aki Denis Duboule-val, 
a Genfi Egyetem (UNIGE) Genetikai és Evo-
lúciós Tanszéke munkatársával együtt a ta-
nulmány társvezetője.

jól ismert mutáns genom
Számos tenyésztő együttműködésének kö-
szönhetően a genetikusok több, mint 2000 
juh és kecske genomját elemezték, ame-
lyek közül mindössze tízet érintett ez a tu-
lajdonság. Megállapították, hogy mind-
egyiküknek ugyanazon gént érintő mutáci-
ói voltak. „Felfedeztük, hogy a többletszar-

vak megjelenéséért a HOXd1-gén a felelős” 
– mondta Aurélie Hintermann, az UNIGE 
kutatója a legutóbbi nyilatkozatában. Ez a 
gén nem ismeretlen a kutatók előtt, mivel 
ez egy úgynevezett „építészgén”, egyike 

azon 39 génnek, amelyek az embrió fejlő-
dése során felépítik a leendő test tervét. Ju-
hokban és kecskékben a mutációk ugyan 
eltérnek, de mindkét esetben csökken az e 
gén által termelt fehérje mennyisége.

a szarv növekedési zónája 
Ebben a konkrét esetben úgy tűnik, hogy a 
HOXd1-gén működéséhez szükség van a 
fej mindkét oldalán egy olyan körülhatárol-
ható felülethez, ahol a szarvak növeked-
hetnek. Amikor ez a gén mutálódik, ennek 
a felületnek a határai kitágulnak, ami az 
embrionális fejlődés során a szarvkezde-
mények hasadását eredményezi, és végül 

többszörös szarvak növekednek. „Ez egy új 
és nem várt funkció az »építészgén« eseté-
ben, egy olyan funkció, amely valószínűleg 
sajátos módon alakult ki a páros ujjú patás 
kérődzők megjelenésével, lehetővé téve 
számukra, hogy pontosan meghatározzák 
ezeknek a sajátos szerveknek a helyét és 
számát” – zárja Denis Duboule. Az EPFL és 
négy földrész számos kutatóközpontjának 
kutatói járultak hozzá ehhez a kutatáshoz, 
amelyet a Molecular Biology and Evolution 
folyóirat publikált.

Forrás: Animal Tub Sized (ATS) 
Fordította: Toldi Gyula 

Világrekord ár – 262 ezer font egyetlen tehénért
A brit Limousin Cattle Society nevű te-
nyésztőegyesület február közepén árve-
résre bocsátotta a Wilodge Poshspice-
nek hívott, Shropshire-ben nevelt tehe-
nüket, amely minden eddig rekordot 
túlszárnyalva 262 ezer fontért (106 mil-
lió forint) kelt el. Ez az ár a korábbi brit 
és európai rekord dupláját is meghalad-
ta. Az eddig a rekordot a most árvere-
zett tehén anyja, a 2014-ben eladott 
Milbrook Gingerspice tartotta.

ÉRDEKESSÉGEK A NAGyvIlÁGBól

négyszarvú juhok és kecskék rejtélye
Megoldódott a rejtély. egy nemzetközi kutatócsoport, svájci részvétellel  
azonosította a felelős gént, tette közzé 2021. február 16-i sajtó-
közleményében az animal tub sized (ats). ezeknek a négyszarvú,  
úgynevezett „policereknek” nevezett állatok létezéséről szóló tudósítások 
több évszázadra nyúlnak vissza. tudomásunk van arról, hogy 1786-ban  
egy négyszarvú kecskét a franciaországi Bulle-ból Marie antoinette  
francia királyné versailles-i gazdaságába szállítottak, amelyet az akkori  
előírásoknak megfelelően nyilvántartásba is vettek.
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A legutóbb elfogadott módosítás két te-
rületen érinti a termelőket.  Az egyik, 
hogy a törvény az öntözési célú kutak 

létesítését mentesítette az engedélyezés alól. 
A törvényi szabályozás szerint előzetes beje-
lentést követő jóváhagyás után létesíthető 
mezőgazdasági öntözési célú kút, ha a követ-
kező feltételek együttesen teljesülnek:

a) a kutat a vízbázisok, a távlati vízbázi-
sok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló kor-
mányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt 
álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső 
és hidrogeológiai védőidom, védőterület, 
valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igény-
bevétele nélkül, továbbá a hatósági nyilván-
tartásban szereplő talaj- vagy talajvízszeny-
nyezéssel nem érintett területen létesítik,

b) a kút talpmélysége az 50 métert nem 
haladja meg és az első vízzáró réteget nem 
éri el,

c) a kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer 
kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése 
alatt álló területek öntözését szolgálja,

d) a kutat a vízgazdálkodási hatósági 
jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet 
szerint a hatósági nyilvántartásba a létesítő 
előzetesen bejelentette, továbbá a bejelen-
tés jóváhagyását követően a létesítés során 
a víz mennyiségének mérését biztosító digi-
tális kútvízmérővel felszerelte.

Látható a szövegből, hogy a jogalkotó 
nem kívánta általánossá tenni a tulajdon-
képpen egyszerűsített eljárással történő kút-
létesítést, viszont ahol ez nem jár a vízbázis 
rongálásával, valamint nem okozza a talaj és 
talajvíz szennyezését, ott a törvény ezentúl 
egyszerűbb eljárással teszi lehetővé a kifeje-
zetten öntözési célú kút létesítését. Az első 
két feltétel objektív, ami nem minden terüle-
ten érhető el. Tulajdonképpen a szabályozás 
arra ad lehetőséget, hogy ahol a talajvíz ki-
nyerhető, ott kifejezetten öntözési célra azt 
fel lehessen használni.    

A másik lényeges módosítás az ún. kút-
amnesztia. A vízgazdálkodási törvény eddig 

is lehetőséget biztosított arra, hogy akinek 
vízjogi engedély nélkül létesített kútja van, az 
2020. december 31-ig legalizálhassa. Most 
úgy módosult a törvény, hogy a határidőt 
2023. december 31. napjáig meghosszabbí-
tották. Ezt most a koronavírus-járvánnyal in-
dokolták, azaz azzal, hogy a járvány miatt so-
kaknak nem volt lehetősége a vízjogi enge-
délyt megkérni, az ehhez szükséges doku-
mentáció elkészítésére megfelelő szakem-
bert felkérni. Ezen szakembereknek az adott 
kutat meg kellett volna vizsgálniuk, és nyil-
vánvalóan kevés szakember vállalta a járvány 
első időszakában, hogy személyesen keresse 
fel a megrendelőket, ha az nem volt feltétle-
nül nélkülözhetetlen vagy halasztható. Ilyen-
formán természetesen indokolt a határidő el-
halasztása. Ezzel együtt megjegyezzük, a ha-
táridő-hosszabbítás nem most történt meg 
először. Az egyes becslések szerint a több tíz-
ezerre tehető, vízjogi engedély nélkül létesí-

tett kutak tulajdonosainak egy részében az 
újabb, nem is túl rövid időtartamú hosszabbí-
tás azt az érzetet keltheti, hogy felesleges ez-
zel foglalkoznia, és költségeket vállalnia, mert 
az új határidő lejárta előtt majd ismét meg-
hosszabbítják azt. Erre azonban semmilyen 
egyéb jel nem utal, sőt, a vízügyi szakembe-
rek hangsúlyozzák, hogy egyre nagyobb 
gondot jelent majd a nem túl távoli jövőben 
ívóvízhez jutni, ami várhatóan kihat majd az 
ezzel kapcsolatos szabályozásra is, ezért azt 
javasoljuk érintett olvasóinknak, hogy a ha-
táridőn belül tegyék meg a szükséges lépése-
ket a vízjogi engedély megszerzésére. 

Dr. Cenner Tibor

víZGAZDÁlKoDÁSI TÖRvÉNy

Öntözési célú kutak és kútamnesztia

lapunk hasábjain többször foglalkozunk a vízgazdálkodási törvénnyel, 
annak a mezőgazdasági termelőkre gyakorolt hatásaival. Decemberben  
az Országgyűlés ismét módosította a vízgazdálkodásról szóló törvényt,  
így most ismét tájékoztatjuk olvasóinkat a törvénymódosításnak  
a mezőgazdaságot, a termelőket érintő módosításairól.
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A kukoricát a magas keményítőtartalma 
miatt nehéz helyettesíteni, de Ma-
gyarországon van egy eddig kellően 

ki nem használt megoldás, a cirok. Legin-
kább a baromfifajoknál lehet alkalmazni a 
kukorica pótlására, de bizonyos megkötéssel 
a sertésnél is alkalmas lehet, a kérődzőknél 
viszont nem használható. A dolgot az nehe-
zíti, hogy a cirokban tannin, azaz csersav van. 

A hazai takarmányipar viszont nem akar tu-
domást venni arról, hogy a ciroknak már el-
érhetők olyan változatai is, amelyekben vagy 
nagyon kevés van ebből az antinutritív 
anyagból, vagy egyáltalán nem tartalmaz 
ilyet. Pedig az Egyesült Államokban vagy 
Brazíliában a cirok természetes takarmány-
alapanyag, amit folyamatosan használnak is, 
elsősorban a baromfi és sertés takarmányo-

zásában. Különösen azoknak a kistermelők-
nek lenne érdemes elgondolkodni egy ala-
csony tannintartalmú cirok kipróbálásán, 
akik a ta kar mányt maguk állítják elő. 

A cirok mellett szól, hogy jól tűri  a szá-
razságot, ezért még azokban az években is 
értékelhető mennyiségű termést hoz, ami-
kor kevés eső esik, és kevésbé érzékeny a 
különböző gombafertőzésekre is, mint a 
kukorica. Viszont azt is tudni kell, hogy a ci-
rokkal nem lehet ugyanolyan termelési ér-
téket, húsgyarapodást elérni, mint kukori-
cával, de amikor nagyon drága az utóbbi, 
akkor lehet, hogy a kalkuláció végén az jön 
ki, mégis érdemes a cirokkal próbálkozni. 
Talán a madarat öt-hat nappal, vagy a ser-
tést egy-két héttel tovább kell tartani, de az 
olcsóbb alapanyagár miatt még mindig a 
pénzénél lehet az ember. 

trükközés a gabonával
A másik lehetőség a takarmánygabonák 
helyettesítése, például a búza helyett kuko-
ricát, vagy a kukorica helyett búzát, árpát 
használni. Ha ezeket nagy mennyiségben 
alkalmazzák, és intenzív hús- vagy tojáster-
melés a cél, akkor célszerű – de nem köte-
lező – ezekhez nem-keményítő szénhidrá-
tokat, azaz NSP-anyagokat, bontó enzime-
ket adagolni.  Viszont az a kistermelő, aki 
maga állítja elő a takarmányt, nem tud en-
zimet használni, egyrészt azért, mert drága, 
másrészt olyan kis mennyiséget kellene eb-
ből a takarmányhoz keverni, amelyre alkal-
matlanok az általa használt keverőbe-
rendezések. Itt csak egy megoldás van: a 
megfelelő enzimmel kiegészített takar-
mányt meg kell venni a gyártótól. A takar-
mányipar használ ilyen nem-keményítő 
poli sza charidokat bontó enzimeket, és ott 
akár milligrammnyi mennyiséget is megfe-
lelő pontossággal képesek bekeverni. 

Ebből a szempontból a kukoricával van 
a legkevesebb gond, de ha a búzának, ár-
pának az aránya a keveréktakarmányban 
eléri vagy meghaladja a 20 százalékot, ak-
kor nagyon ajánlott ezeknek az enzimek-
nek a használata. Ez alatt a mennyiség alatt 
azonban nem éri meg, mert túl drága lenne 
az eljárás, 20 százalék felett viszont már 
olyan sok a negatív hatás, hogy az enzim 
használata behozza az árát.

Új uTAK A TAKARMÁNyoZÁSBAN

a vállalkozó kedvű gazdáké a jövő

Három kritikus problémával minden állattartó találkozik, ha  
takarmányozásról van szó. az alapanyagok ára – finoman fogalmazva – 
hektikusan változik, ami leginkább azokat sújtja, akik nem maguk állítják 
elő ezeket. Vannak jobb évek, de most éppen meglódultak a gabonaárak  
a világpiacon. kérdés azután az is, hogy folyamatosan hozzá lehet-e jutni 
ezekhez az alapanyagokhoz, de ebből a szempontból szerencsés  
helyzetben vagyunk, mert hazánkban csak nagyon ritkán alakul ki hiány  
a fontosabb alapanyagokból. a harmadik probléma pedig az, hogy  
egy nagyon megdrágult alapanyagot vajon ki lehet-e váltani valami  
mással. egyre több gazdálkodóban merül fel mostanában, hogy, ha  
például elszalad a kukorica ára, akkor van-e alternatív lehetőség.  
ez utóbbi kérdés megválaszolására kértük dr. Mézes Miklós akadémi-
kust, a Magyar agrár- és élettudományi egyetem tanárát, a takarmány-
biztonsági tanszék vezetőjét.
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a sertés és a baromfi nem ehet 
kukacot

Napjainkban a halliszt kiszorult a piacról, 
például azért, mert drága, nehezen elérhe-
tő, nem megfelelő a minősége, és emiatt a 
világon szinte mindenütt átálltak a szója 
használatára. Ez nem rossz megoldás, mert 
ki lehet vele elégíteni az állatok fehérje-
szükségletét, de a szója ára is hektikusan 
változik. A másik probléma, ami leginkább 
a kistermelőket érinti, hogy aki ökológiai 
gazdálkodást folytat, annak garantálnia 
kell, hogy nem használ genetikailag módo-
sított alapanyagot. Van hazai, biztosan nem 
módosított szója, és extrahált dara is ren-
delkezésre áll ugyan, de az jóval többe ke-
rül, mint az import, ami pedig külföldről ér-
kezik, abba szinte biztosan „belenyúltak”. 
Magyarország a szójadara 90 százalékát 
importálja, és a gazdának ki kell számolnia, 
hogy ilyen adottságok mellett megéri-e 
hazai szóját használni. 

Ha kiderül, hogy nem, akkor is van meg-
oldás, mégpedig a csillagfürt, ami hazai 
előállítású fehérjenövény, de sajnos, még 
nem elég népszerű, és csak kis területen 
termesztik. A haltenyésztők már jól ismerik, 
és előszeretettel használják is, mert az állo-
mányuk gyönyörűen fejlődik ettől a nö-
vénytől.

A másik, nálunk egyelőre még távolinak 
tűnő lehetőség a rovar, ami gyorsan és 
nagy mennyiségben előállítható, és jelen-
tős a fehérjetartalma. Az a baj, hogy az Eu-
rópai Unió illetékesei már évek óta nem ta-
lálják a jó megoldást, hiszen néhány hete a 
lisztkukacot emberi fogyasztásra ugyan al-
kalmasnak találták, de ugyanezt nem lehet 
baromfinak vagy sertésnek adni. Az unión 
belül egyelőre csak a hal és a kutya, macska 
– no, meg az ember – fogyaszthatja, vi-
szont a világ sok pontján, például az Egye-

sült Államokban, Latin-Amerikában, Thai-
földön és Kínában állatok százmilliói élnek 
rovarfehérjén.

A harmadik fehérjeforrás a vágóhídi 
hulladék és az abból gyártott készítmények 
lehetnének, de bizonyos engedményektől 
eltekintve még mindig nagyon szigorúak 
az Európai Unió szabályai ezen a területen. 
Például ugyanabból az állatból származó 
hulladékot nem szabad etetni, vagyis ba-
romfinak, illetve sertésnek nem lehet ba-
romfi-, illetve sertéshulladékot adni. A ta-
karmányozással foglalkozó szakembernek 
az a problémája  ezzel a fehérjeforrással, 
hogy  a minősége és a táplálóanyag-tartal-
ma változó, a kisüzemekben viszont nincs 
mód ennek ellenőrzésére.

Újra hasznos lehet a moslék
Mézes Miklós szerint van viszont egy olyan 
lehetőség, amivel akár a kistermelők is él-
hetnek: az ipari melléktermékek. Magyaror-
szágon évente már több mint egymillió ton-
na kukoricából készítenek bioetanolt, és az 
eljárás során 300-320 ezer tonna szárított 
szeszmoslék (DDGS) keletkezik, ami óriási 
mennyiségű fehérjetakarmányt jelent. A 
gond csak az vele, hogy mivel kizárólag ku-
koricából készül, hiányzik belőle néhány 
fontos aminosav, de ezt pótolni lehet. Az 
utóbbi időben megjelent a kukorica mellett 
a búzaalapú szeszmoslék, mert már két ha-
zai üzemben is állítanak elő búzából 
bioetanolt. A keményítőgyártás során is 
évente százezer tonna nagyságrendben ke-
letkezik kukoricaglutén, aminek szintén  ma-
gas a fehérjetartalma. A professzor abban 
reménykedik, hogy az Európai Unió illetéke-
sei rövid időn belül dönteni fognak az 
egyéb, például élelmiszeripari hulladékok 
felhasználásáról is, mert jelenleg ezt a kiváló 
fehérjeforrást több százezer tonnás nagy-
ságrendben kell megsemmisíteni, pedig 

megfelelő technológiával ezeket is be lehet-
ne iktatni az állati termékek előállításába.

Ma az a szabály van érvényben az Európai 
Unióban, hogy az élelmiszeriparból származó 
hulladékot nem szabad felhasználni az állati 
takarmányozásban. A feldolgozó- és a kon-
zerviparban azonban iszonyatos mennyiségű 
melléktermék keletkezik, amit jó esetben 
zöldtrágyaként hasznosítanak, vagyis kiviszik 
a táblára és bedolgozzák, a másik részét pe-
dig elégetik. Ugyanez vonatkozik az áruház-
láncokban keletkező, irdatlan mennyiségű  
élelmiszerre is, aminek már lejárt a minő-
ségmegőrzési időtartama, így emberek már 
nem fogyaszthatják, ezért kénytelenek meg-
semmisíteni. A félelemre az ad okot, hogy va-
lamilyen romlott melléktermék, penész vagy 
baktérium miatt megbetegedhetnek az álla-
tok, sőt  az állati terméket fogyasztó emberek 

is. Ezt azonban megfelelő  technológiával 
meg lehet előzni, és úgy tűnik, hogy ebben a 
kérdésben, vagyis a feldolgozás, a sterilizálás 
témájában a közeljövőben megfelelő szabá-
lyok születhetnek Brüsszelben.

ne menjünk fejjel a falnak!
Megismerve dr. Mézes Miklós tanácsait, öt-
leteit, nem nehéz felismerni, hogy a bátor 
és vállalkozó kedvű kistermelőké a jövő. A 
professzor azt javasolja, hogy ha valaki be-
levágna valami újba, akkor azt először – 
még magához képest is – kicsiben próbálja 
ki. Például az, aki baromfit nevel, és egy le-
telepítésből 50 ezer madara van, rakjon kü-
lön  kétszázat, és először azokkal próbálja 
ki az adott újdonságot. Ha valami gond 
lesz, esetleg nem nőnek megfelelően, vagy 
akár elhullanak az állatok, akkor csak két-
százzal lesz probléma, nem ötvenezerrel. 
„Nem szabad fejjel menni a falnak, ezért a 
lépcsőzetességre kell törekedni” – mutatott 
rá a lényegre az egyetemi tanár, aki azt is 
elárulta, hogy az egyetemen ők is minden 
fejlesztést először kicsiben, laboratóriumi 
méretben próbálnak ki, ráadásul kétszer is, 
és csak utána jöhet az üzemi nagyságrend. 
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A ménesbirtok tavaly 9 318 321 kg tej 
értékesítését tervezte, ezzel szem-
ben 9 579 800 kg tejet értékesített. 

A tervezettnél nagyobb eredmények a 
szakemberek várakozását is felülmúlták és 
egyértelműen a robotos termelőistállók 
beüzemelésével magyarázzák.  

Az új termelőistállókat október 2. és no-
vem ber 15. között, mindössze hat hét alatt 
betelepítették, holott a fejőrobotok gyártói-
nak, illetve az istállók építőinek 20 éves ta-
pasztalatára alapozva erre 6 hónapot ter-
veztek. Ez a gyorsaság pedig egyértelműen 
a helyiek rátermettségének köszönhető. 
Egyrészt a ménesbirtok genetikai téren évek 
óta olyan szaporítóanyagot használ, amely-
lyel a robotos fejésnek megfelelő tőgy bim-
bó állású egyedek születnek. Másrészt a ve-
zetői és dolgozói olyan „mentális” állapot-
ban tartották a régi, az 1980-as években 
épült istállókban is az állományt, hogy a vál-
tás egyáltalán nem okozott náluk stresszt. 

„Teheneink mindjárt a második nap, 
amikor már csak robot fejőkarral fejtünk, 
ugyanannyi tejet adtak egyedenként, mint 
a régi helyükön – jelentette ki Isaszegi Nor-
bert termelési igazgató. Tehát nem tört 
meg a produktivitásuk, a termelésük, és az-
óta pedig több, mint 6%-kal emelkedett az 
első 10 nap alatt.” Azóta, vagyis az első öt 
hónapban ez a termelésnövekedés tovább 
tart, ám Isaszegi Norbert a napi tejtermelé-
si eredmények növekedését korábbról szá-
mítja. 

„A holstein fríz állományunk napi átlag-
termelése a 2014–16-os időszakban 30 kg/
fejt egyed volt. 2020-ban a jelenlegi takar-
mányozási partnerünk, a Cargill bevonásá-
val változtattunk a takarmányon, így a ter-
melési átlag 32 kg/fejt egyedre nőtt, most 
pedig, 5 hónappal a robotos fejés megkez-

RoBoTIZÁlT ISTÁlló

a gondos előkészítésnek megvan  
az eredménye

a mezőhegyesi nemzeti Ménesbirtok és tangazdaság zrt. 880 tehenet  
fejő tejtermelő tehenészetének jelentősége túlmutat a gazdaság  
bevételéhez való hozzájáruláson. Fontosak azok a tapasztalatok is,  
amelyeket megoszthatnak a többi gazdálkodóval, legyen szó az állomány 
elő válogatásáról, a tejtermelési adatokról vagy a rendszer finomhangolásáról.
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Tejtermelési adatok a robotos istállóban  
2021 februárjában

Napi tejtermelés egyedenként 35,5 kg
Percenkénti tejleadás 2,4 kg
Fejésenkénti átlag 14,5–15 kg
Fejési forgó 2,4

A teheneket egyedi paramétereik alapján naponta 2-5 alkalommal fejik

A fejési paraméterek ellenőrzése 
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dése után 35,5 kg/fejt egyed. Ez 18%-os 
növekedés a korábbi időszakhoz (2014–
2016), valamint 10 %-os növekedés a 2020 
őszi időszakhoz képest. A robotos fejési ta-
pasztalatok szerint az első év végére  több, 
mint 10 százalékos növekedésre számítha-
tunk. Ez pedig teljesen más adatsor, mint 
amire dr. Ózsvári László professzor kutatá-
sai alapján számítottunk. Az ő prognózisa 
5, 10 és újra 10 százalékos növekedést jelez 
a beszoktatás utáni 3 évben, igaz, ekkora 
állományon még nem vizsgálták a robotos 
fejés hatásait Magyarországon.” 

Jelenleg a két termelőistállóban 8 elkü-
lönített istállónegyedben 8 x 110 tehén él. 
Mindegyik istállónegyedben egy-egy két-
állásos robotbokszban folyik a fejés. Egy-
egy állatot a számítógépes rendszer na-
ponta 2-5 alkalommal enged be a fejőál-
lásba. 5 istállónegyedben többször ellett 
állatok vannak, háromban pedig egyszer 
ellettek. Erre a fajta elkülönítésre a domi-
nan ciasorrend, és a PMR-takarmány elosz-
tása miatt, illetve azért van szükség, hogy 
minden állat „beférjen” a fejőrobotba, 
vagyis megfelelelő ideig tartózkodhasson 
benne ahhoz, hogy megfejhessék.

„Ugyanezért vegyes képességű állatál-
lományokat kell kialakítanunk – magyaráz-
za Isaszegi Norbert. Mondhatjuk nyugod-
tan, hogy az átlagok átlagát is számoljuk 
ahhoz, hogy kiaknázzuk mind az állataink 
genetikai képességeit, mind azt az infor-
mációt, amit a rendszer összegyűjt. Január-
februárban 100 fölött lesz az ellések száma, 
így a robotos istállókban megújítjuk az ál-
lományt. A saját szakembereink együttmű-
ködnek a takarmányos és a technológiát 
szállító partnerünk szakembereivel. A szak-

mai selejtezés eredményeként továbbra is 
paratuberkulózis-mentes marad az állo-
mány, csak a »robotkompatibilis« egyedek 
kerülnek a termelésbe és így várhatóan az 
első laktációs egyedek száma magasabb 
lesz az állományon belül. 2022 tavaszától 
mindezek eredményeként jelentős felfutás-
ra számítunk.”

Az már most látszik, hogy az elletőből a 
termelőistállóba kerülő teheneket pár na-
pig érdemes a „bentlakóktól” elkülöníteni, 
így van idejük beszokni és megerősödni, 
ezzel pedig minimalizálható az elhullás. A 
helyi szakemberek abban is egyetértenek, 
hogy a 8 istállónegyedből hetet az eddig 
elmondottak szerint töltenek fel, de a ne-
hezebben fejlődő állatok számára lesz egy 
„problémás” negyed is, ahol többet lehet 
ezekkel az állatokkal időben foglalkozni 

vagy ebből az istállónegyedből 
kerülnek selejtezésre az álla-
tok.

„A többi istállórészben cé-
lunk, hogy a fejési forgót 2,8 
fölé vigyük és az egyelőre fo-
lyamatosan javuló beltartalmat 
a legmagasabb minőségre 
emeljük – mondja terveikről a 
ménesbirtok termelési igazga-
tója. Ebben a problémás ne-
gyedben viszont azokat az 
egyedeket tarthatjuk, ame-
lyeknél figyelni kell a fejőkely-
hek megfelelő felrakására vagy 
a túlfejésre, hogy elkerülhes-
sük a tőgy gyulladást. Az álla-
tok megfelelő csoportosítása 
mindemellett lehetővé teszi a 
munkaerő optimalizálását is, 
vagyis azt, hogy akár 20 száza-

lékkal kevesebb, de jól képzett istállómes-
ter foglalkozzon az állatokkal.”

A termelési eredmények további javulá-
sát a szarvasmarhatelep további megújulá-
sától is várhatják. 2021 végéig tervezik átad-
ni ugyanis az új borjúnevelőt, a szárazon álló 
tehenek istállóját és az új elletőistállót is. Ez 
utóbbiban is lesz egy fejőboksz, hogy a te-
henek már a termelőistállóba való átköltö-
zés előtt megszokják a rendszert. A beruhá-
zás befejezése pedig egy új szociális, illetve 
oktatóépület elkészülte lesz, ahol 21. századi 
körülmények között tudják oktatni és be-
mutatni a legmodernebb technológiát az itt 
megforduló középiskolásoknak és egyete-
mistáknak, illetve azoknak a gazdálkodók-
nak, akik érdeklődnek a robo tizált istállóban 
folyó automatikus fejés iránt.

Halmos B. Ágnes

2022 tavaszától jelentős felfutás várható

Frissen bekerült egyedek az beszoktatása az „elkülönítőben” 
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Veszélyben van ez az állat Magyar-
országon?
– Nem, nincs veszélyben. A Központi Sta-

tisztikai Hivatal adatai szerint a II. világháború 
óta 3-4 ezer körül mozgott az állomány a '90-
es évekig. Jelenleg az egyesület által nyilván-
tartott egyedek között 900 felnőtt, legalább 
hároméves kanca, 80 tenyészmén, és 400-500 
növendék állat van, de az egyesület nyilván-
tartásán kívül is lehet még vagy ezer szamár. 
Ez a szám már csak lassan fog emelkedni. Je-
lenleg könnyen és jó áron, akár 100 ezer fo-
rint alatt is lehet szamarat vásárolni. Amelyik 
példány viszont jó küllemű, kezes, és a 
lóútlevele is rendben van, jóval többe kerül.

Abból a szempontból sincs változás, 
hogy a szamár csupán hobbiállat? 
– A szamárnak ma már nincs gazdasági je-

lentősége, inkább az a fontos, hogy a magyar 
parlagi szamár fajta is tradicionális, őshonos 
állat, mint a magyar szürke szarvasmarha, a 
rackajuh, vagy a shagya-arab. A magyar állam 
immár 10 éve uniós forrásokat is felhasználva 

támogatja azokat a tenyésztőket, akik a piac-
képes, intenzív fajták helyett ilyeneket tarta-
nak. Ez a támogatás nagymértékben segítette 
a szamártartás terjedését, fejlődését.

Azt mondta az imént, hogy nincs 
gazdasági jelentősége, de a tenyész-
tők mégis abban bíznak, hogy tu-
risztikai haszna lehet a szamárnak. 
– Nem mondanám, hogy ez a legjellem-

zőbb, de sok helyen, tanyán, lovasudvarban, 
állatsimogatóban, vagy akár egy étterem 
melletti karámban is találkozhatunk szamár-
ral. Tehát leginkább azért tartják, mert helyes, 
kedves és jól mutat az udvarban. Mindig ben-
ne volt a köztudatban, mert minden faluban 
volt belőle egy-kettő, és mindig meg is mo-
solyogtatta az embereket. A 2000-es évek vé-
gén a Nemzeti Vágta mintájára szamárvágtát 
is rendeztünk – csacsi szépségversennyel egy-
bekötve – a Balatonlelléhez közeli Rád pusz-
tán. Gyerekek ültek a szamarak hátán, és a 
maguk és a nézők örömére egy kört kellett 
menniük a pályán. Akkoriban népszerű volt 

ez az eseménysorozat, de sajnos néhány év 
után megszűnt.

Régebben a biztos járása és a 
nagy teherbírása miatt használták 
is a szamarat.
– Igen, akinek volt, az dolgozott is vele. 

Ahogy a kecskét a szegény ember tehenének 
tartották, úgy a szamarat a szegény ember lo-
vának. Például vizet hordtak vele a kertésze-
tekben, a nehezen megközelíthető ültetvé-
nyeken, a szőlőben használták, de csak szűk 
körben. Sokkal nagyobb volt a jelentősége a 
mediterrán országokban, ahol évezredeken 
át málhás állatként dolgozott, mert nagyobb 
hasznát vették a hegyes, meredek vidéken, 
mint a lónak. Nála már csak az öszvér bizo-
nyult jobbnak, amelyről azt tartják, hogy a ló 
erejét és a szamár eszét örökölte.

Érdekes, hogy a szamárnak éppen 
az eszét örökölhette, hiszen buta ál-
latnak tartjuk. 

A SZEGÉNy EMBER lovA

nem csökönyös a csacsi, hanem megfontolt

Hazánkban bőséges kínálat van a piacon ebből a kedvességén túl már  
nem sok hasznot hajtó állatból, ezért könnyen hozzá lehet jutni egy-egy  
példányhoz. Bár a szamárhús finom és egészséges, mégis ritkán szerepel  
az étlapon, mert a vendégek egyelőre nem megenni, hanem inkább simogatni 
szeretnék a csacsit. a tartásához különleges tudásra vagy körülményre nincs 
szükség, arra viszont figyelni kell, hogy az ember ne kényeztesse el ezt  
az intelligens négylábút. ernst Mihályt, a Magyarországi szamártenyésztők 
egyesületének elnökét éppen akkor értem el, amikor – évtizedes szokásához 
híven – járta az országot, hogy felmérje a hazai szamárállományt.

Ernst Mihály egyetemi szakdolgozatának 
az volt a címe, hogy A szamár háziasítása 
és elterjedése a Kárpát-medencében, és a 
témával kapcsolatos kutatásba az édes-
apja, Ernst József is bekapcsolódott. A 
diplomamunka utolsó mondata az volt, 
hogy célszerű lenne valamikor egyesület-
be összefogni a magyarországi tenyész-
tőket, amit néhány év múlva meg is tett. 
Az agráregyetem elvégzése után évekig 
lovakkal, lótenyésztéssel foglalkozott, de 
2002-ben Veres Imre – egy akkori na-
gyobb hazai szamárállomány tulajdono-
sa – kezdeményezésével és támogatásá-
val, Rudabányán megalakult a Magyar-
országi Szamártenyésztők Egyesülete.

Ernst Mihály 2008 óta vezeti az egye-
sületet. Maga is szamártartó, és a lóval 
ellentétben, amire mindig sporttársként 
tekint, a szamarat „csak” szereti.
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– Azért gondolják ezt róla, mert nem kö-
veti automatikusan az utasításokat. Óvatos 
és megfontolt, amit csak azok gondolnak 
csökönyösségnek, akik felületesen ismerik. 
Aki szamarat tart, az sosem mond ilyet.

Ha már a tartásról van szó, kezdő-
ként is érdemes foglalkozni a sza-
márral, vagy jó, ha van már valami 
tapasztalata az embernek?
– Nem bonyolult a tartása, de mielőtt be-

lefog az ember, érdemes utánaolvasni és ta-
pasztalt tartótól, tenyésztőtől tanácsot kérni. 
Növényevő állat, tehát az a legjobb, ha a le-
endő gazdának van legelője, ahol elenged-
heti. A szamár biztosan meg fogja találni az 
élelmét, és szépen rendben is tartja azt a 
részt, ahol bóklászhat. Arra viszont figyelni 
kell, hogy télen szénával etetni kell. Valószí-
nűleg az afrikai eredetére utal, hogy szereti a 
meleget, és amikor a rekkenő hőségben a 
többi állat keresi az árnyékot, a szamár kite-
rülve fekszik a porban. Utána ugyanúgy le-
het tisztítani, mint a lovat: vakaróval, kefével. 
Szeretik és igénylik a gondoskodást, amikor 
például elkezdem az egyik szamaramat tisz-
togatni, rögtön odajön a többi is, és egymást 
félrelökve próbálnak a közelembe kerülni.

Úgy tudom, a szamár társas állat, 
és a gazdájának figyelnie kell arra, 
hogy ne tartsa az állatot egyedül. 

– Igen, mint a legtöbb növényevő csor-
daállat, vagyis csoportban érzik magukat 
biztonságban, és így lesz normális a viselke-
désük. 

Mire kell figyelni, amikor az ember 
szamarat vásárol?
– Legtöbben fiatal állatot szeretnének 

vásárolni azért, hogy magukhoz szoktathas-
sák, és ilyenkor leginkább a kutyásokra hi-
vatkoznak. Ez azonban nem igaz a növény-
evő állatokra, amelyek ugyan egy idő után 
megismerik a gazdájukat, de ettől még fel-
nőtt állatokat is nagyon jól lehet adni-venni 
anélkül, hogy rosszat tennénk velük. Időt 
kell adni nekik, csak pár hónapot, és teljesen 
beilleszkednek az új környezetükbe. A kez-
dő állattartóknak mindenképpen felnőtt 
szamarat ajánlok, mert megfigyeléssel az ál-
lattól is lehet tanulni, és azt nehezebb elron-
tani. A vásárláskor fel lehet mérni a felnőtt 
állat tulajdonságait, és a vevő biztos lehet 
abban, hogy az olyan, amilyennek látszik. A 
fiatal állat viszont olyan lesz, amilyennek ne-

veli, és ha nem ért hozzá, akkor könnyen fél-
renevelheti. A lényeg az, hogy egy felnőtt 
szamártól sokat tanulhat a kezdő állattartó. 
A kezdő lovas is tapasztalt lovon tanul lova-
golni.

Hogyan lehet elrontani egy szama-
rat? 
– Leggyakoribb hiba, hogy sokat babus-

gatják, simogatják, különösen a fejét és a 
száját, mert kedves, puha, szőrmók állat. Egy 
30-50 kilós csikó tényleg nagyon kedves tud 
lenni, még akkor is, amikor felágaskodik az 
emberre. De amikor 2-2,5 mázsás korában 
próbálja ugyanezt csinálni, az már nem jó. 
Vagy aranyos, amikor kiskorában 
csipdelődik, de de egy felnőtt szamár hara-
pása már nem az, és szegény nem érti, hogy 

ha egy fél éve még lehetett, akkor most mi-
ért nem engedik. 

Mennyibe kerül egy csikó?
– Változó, 50-80 ezer forint között már 

lehet találni, és érdemes olyan helyről – pél-
dául egyesületi tagtól – vásárolni, ahol jó 
szakmai háttérrel és megfelelő tartási körül-
ményekkel rendelkeznek. Természetesen az 
egyesület is segít a tanácsaival azoknak, akik 
az első lépések megtételén gondolkoznak. 

Akik már ettek, azt mondják, hogy 
finom a szamárhús. Népszerűvé 
válhatnak Magyarországon a sza-
márból készült ételek?
– Közép- és Kelet-Európában nem elter-

jedt szokás a lófélék fogyasztása, inkább a 
Földközi-tenger országaiban van ennek ha-
gyománya. Ha mégis fogyasztják nálunk, ak-
kor elsősorban kolbászba, szalámiba keverik, 
és aki kóstolta már, azt mondja, nagyon jó, 
mert nem zsíros és semleges ízű, jól fűszerez-
hető. Néhány étteremben már van az étla-
pon szamárpörkölt, steak és ragu, és úgy tű-

nik kedvező a fogadtatása. Egyesületi veze-
tőként és tenyésztőként is támogatom a sza-
márhús fogyasztását, mert ez az egyik előre-
mozdítója a minőségi állattenyésztésnek. A 
továbbtenyésztésre alkalmatlan egyedek így 
hasznosíthatók.

A szamártej népszerűbb lett ideha-
za?
– Fogyasztják, de csak szűk körben, mert 

nem egyszerű a szamár fejése, kevés tejet ad, 
ami miatt igen drága. Pedig összetétele alap-
ján a szamártej – és a lótej – közelebb áll az 
anyatejhez, mint a kérődzőké, tehát alkalma-
sabb annak pótlására is. Viszik is azok a szü-
lők, akik rászorulnak, és ki tudják fizetni a 
több ezer forintos literenkénti árat. 

BZS

A szamarat a Nílus felső folyásvidékénél, az 
időszámítás előtti IV. évezredben háziasí-
tották, ebből adódóan sokáig kizárólag Af-
rika északi területén, a Nílus völgyében, va-
lamint a Földközi-tenger partvidékén élő 
népek teherhordó háziállata volt – olvasha-
tó a Magyarországi Szamártenyésztők 
Egyesületének honlapján. Később, mint a 
kereskedők málhás állata, elterjedt az 
Arab-félszigeten, Kis-Ázsiában, majd Euró-
pa mediterrán országaiban. Az időszámítás 
utáni első századokban, elsősorban a Ró-
mai Birodalom terjeszkedésével jutott el 
Európa többi országába.

Magyarországra az 1900-as évek ele-
jén, majd az '50-es években importáltak 
nagyméretű szamárméneket Olaszország-
ból. A cél az volt, hogy egyrészt növeljék a 
hazai szamarak méretét, másrészt a hadse-
reg számára kellett öszvéreket előállítani. 
Azokban az években Mezőhegyesen és Bá-
bolnán folyt szervezett körülmények kö-
zött szamártenyésztés. Az onnan származó 
megfelelő méretű szamárméneket az or-
szág különböző részeire telepítették, fe-
deztetési állomásokra. A program nem 
hozta a várt eredményeket, de sok fontos 
adat maradt fenn, amelyet Ernst József is 
kutatott, feldolgozott.
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Ezen a területen, a Zalai-dombság nyu-
gati részén, a Göcsej peremvidékén a 
gazdálkodók az állattartás mellett so-

kan foglalkoznak szántóföldi növényter-
mesztéssel és kisebb méretekben kertészet-
tel is. A privatizáció következtében mozaikos 
szerkezetű a vidék, alapvetően az apró táb-
laméret a jellemző: erdő, szántó, legelő és 
gyümölcsös váltják egymást. 

„A gazdálkodási formák közül az őster-
melő a leggyakoribb, a munka mellett álla-
tot tartók, illetve kertészkedők körében, de 
akinek már 80-90 hektár szántója van, az 
mellette állatokat is tartva főállású gazdál-
kodóként dolgozik. Közülük januártól sokan 
hozták/hozzák létre őstermelői családi gaz-
daságukat” – mondja a falugazdász.

A rendszerváltás után a termelőszövet-
kezetek megszűnése miatt nagyon sokan 
költöztek a kínálkozó munkahelyek követ-
keztében Körmendre vagy Zalaegerszegre, 
mégis a mezőgazdálkodásnak, mint kiegé-
szítő tevékenységnek van némi megtartó 
ereje is. Sőt, az utóbbi években sok – ahogy 
Zsédely Attila fogalmaz – a „kamikáze” fiatal, 
aki a városból költözik ki, önellátásra ren-
dezkedik be, mezőgazdasági tevékenységbe 

(állattenyésztés, kertészet, növénytermesz-
tés) fog. Ők azok, akik aztán a felesleget a 
termelői piacokon értékesítik.

A környékbeli falvakban egyébként a 
'80-as években kezdett a háztáji termelés 
visszaesni és a 2000-es évekre gyakorlatilag 
meg is szűnt. Azonban pár év múltán ismét 
tojótyúkokat, sertést kezdtek el tartani, és 
gyakorivá váltak a disznóvágások. A felesle-
get pedig eladták, eladják – sokaknak még a 
piacra se kell elmenniük, hisz mindent el-
visznek háztól. Többen pedig a falusi ven-
déglátásba is belevágtak.

„Errefelé nagy egybefüggő erdőségek a 
jellemzőek, így a mezőgazdasági termelők-
nél hatalmas a vadkár – mondja a falugaz-
dász. Vannak ugyan terelővadászatok, ame-
lyekkel szabályozható a vadlétszám, de a 
profitorientáltság a vadgazdálkodás, illetve 
az állományszabályozás rovására megy. En-
nek következményeként a nagyvadállo-
mány rendkívül felszaporodott. Ráadásul – a 
Zalára alapvetően jellemző – települési zárt-
kertes övezetek sok helyen művelés nélkül 
maradtak, elvadult területté váltak és meg-
telepedtek az erdőt alkotó fafajok is. Kedve-
ző élőhelyet teremtett ez is a vadnak. Ezen 

területek vonatkozásában viszont kedvező 
folyamat, hogy szabadságvágyó fiatalok és 
külföldiek is érdeklődnek a vidéki élet, így 
például az állattartás iránt, régi házakat 
vesznek meg, amelyeket felújítanak, az elva-
dult területeket művelésbe fogják és lépés-
ről-lépésre építik fel kistermelői tevékenysé-
güket.”

A zalai falvakba beköltöző fiatalok közt 
nem kevesen az Alföldről és a fővárosból 
vágytak ide, a változatosságot jelentő dom-
bok közé. Sokan a gyerekkori emlékek miatt 
térnek vissza, és természetesen a városban 
születettek között is sokan nosztalgiáznak 
egy-egy falusi ház megvételével. Különösen 
kicsi gyerekekkel gondolják ideálisnak a fa-
lusi környezetet, holott az egyes intézmé-
nyek elérhetősége, például az iskolába járás 
– főleg a kistelepülésekről – igen nehéz. Kö-
rülbelül 50 százalékuk marad meg falun, a 
többiek nem bírják a munkaigényes mező-
gazdasági életformát vagy az említett isko-
láztatási, infrastrukturális gondok miatt tér-
nek vissza a városba. 

A falvak pedig mindent megtesznek: a 
vidékfejlesztési támogatásokat felhasználva 
mindenhol infrastrukturális fejlesztéseket 
hajtottak végre. A gazdálkodók is élnek a le-
hetőségekkel, a falugazdász elmondása sze-
rint az utóbbi időszakban jelentősebb pályá-
zati forrásokat kisüzemek támogatására, te-
lepkorszerűsítésre, speciális kertészeti gé-
pekre, gyümölcsös telepítésére, illetve öntö-
zésre vettek igénybe az itteni gazdálkodók. 
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KISTÉRSÉGEK – ZAlAlÖvŐ

gazdálkodás zalalövőn és térségében
a zalaegerszegi járás nyugati részén 13 település falugazdásza zsédely attila, 
akivel zalalövőn találkoztunk. ő maga is a munka mellett gazdálkodik, mint  
az itt élők jelentős hányada. jellemző, hogy az emberek zalaegerszeg, körmend 
és zalalövő ipari, kereskedelmi és gazdasági üzemeiben dolgoznak, és otthon, 
falun „másodállásban” őstermelőként gazdálkodnak és egészítik ki jövedelmüket. 

Zalalövő térségében az 1-2 hektáros gazdaságoktól a 300-350 ha területű gazdaságokig 
változó a birtokméret. Ennek megfelelően más-más tevékenység, és gazdálkodási forma a 
jellemző.

Zsédely Attila: a kis és közepes üzemek a fa-
lugazdász nélkül nehezen boldogulnának

Milyen mezőgazdasági tevékenységet folytat Zalalövő térségében? 
1-2 ha 20 ha alatt 20-30 ha fölött 100 ha fölött géptulajdonos

zöldségtermesztés 
piaci értékesítésre 
(fóliában is)

10-15 tejelő 
tehén

növénytermesztés 
(gabona, kukorica, 
repce, napraforgó)

húsmarhatartás 
(100-as állomány)

bérszolgáltatás: 
szántóföld, 
szőlő, erdő

bogyósgyümölcs-ter-
mesztés és -feldolgozás 
(ribizli, málna, szeder) 
szörpként, lekvárként 
piaci értékesítésre

(birka) juhtartás
juhtartás 80-90 
hízott bárány, 
illetve anyajuh 

juhtartás 80-90 
hízott bárány, 
illetve anyajuh

 

baromfi-, sertéstartás baromfi-, sertéstartás baromfi-, sertéstartás   
szőlőművelés (szőlőművelés)    
 erdőgazdálkodás erdőgazdálkodás   

őstermelők őstermelők, 
családi gazdaság

őstermelő, 
családi gazdaság, 
vállalkozó

őstermelő, 
családi gazdaság, 
vállakozó

egyéni vállalkozó, 
gazdasági 
társaság
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Jánost épp legelőbővítés közben láto-
gattuk meg. A legelője és az erdő kö-
zött volt egy szederrel és bokrokkal be-

nőtt terület, amit kitisztíttatott. Nem volt 
olcsó, mert a munkát végző gépszörny bér-
leti díja kezelővel együtt óránként bruttó 
kilencvenezer forint, viszont egy óra alatt 
elvégzi azt a munkát, ami saját erőből, cél-
szerszámok nélkül hetekig tartana.

A fiatal gazdálkodó egyébként 2007 óta 
foglalkozik állattartással. Eleinte 60-70 da-
rab kecskéje és rackajuhai voltak, azonban 
eladta az állományt és vett 3 tehenet és há-
rom borjút. Mint mondja, mindig is a szür-
ke marha tetszett neki, csak hát a kiskérő-
dzők olcsóbbak voltak. 

2011 óta viszont már marhák legelnek a 
domboldalon, mára borjakkal együtt har-
mincas az állomány: saját szaporulat, illetve 
vásárolt állatok. Azonban a szürke marha 
állományt tovább nem tudja bővíteni, mert 
a legelőjét körbezárja a falu, egy út és az 
erdő. A fajta beváltja a hozzá fűzött remé-
nyeket: kitűnően hasznosítja a legelőt, és 
télen is a réti széna, illetve lucernaszéna ki-
egészítés elegendő.  

Van a szürke marhák között néhány vö-
röses színű állat – ezek szürke marha és 
limousin keresztezett állatok. Ahogy János 
meséli, 6 éve, az akkori szürke bikája he-
lyett egy limousin tenyészbikát vásárolt a 
szürke tehenei mellé, mert a keresztezett 
borjúk a jobb húskihozatal miatt jobban el-
adhatók. Ő pedig korábban az élő borjakat 
értékesítette. Míg ugyanis egy értékesíthe-
tő szürke borjú 200-300 kilós, addig a ke-
resztezett már eléri a 250-350 kilogrammot 
és a húskihozatala is 50-55%.

Az élő állat és a tőkehús árának összeha-
sonításából arra a következtetésre jutott, 
hogy jobban megéri, ha a borjakat levágat-
ja, de ő maga értékesíti. Ugyanis – ahogy 
egy webáruház kínálatában utánanéztünk - 
a belsőségek kilója általában 1000-2000 fo-
rint között van, az oldalas 2000 forint körül, 
a színhús pedig 3500-nál kezdődik, de még 
a húsos csont kilója is 500 forint. Így ma már 

a zalaszentiváni vágóhídra viszi a borjakat, 
majd otthon feldolgozza az állatot és a tő-
kehúst a háztól értékesíti. Sőt, leállt a keresz-
tezéssel is, mert így, húsként értékesítve a 
szürke marha, mint őshonos prémium ter-
mék sokkal drágábban adható el.

A feldolgozást pedig tovább akarja foly-
tatni, kolbászfélék és egyéb húsáruk készíté-
se és árusítása szerepel a tervei között. Fej-
lesztési terveihez pedig a profitot egyelőre 
visszaforgatja a gazdaságba. 

A legelésző gulya még télen, sáros lege-
lőn is csodás látványt nyújt, hát még nyáron! 
Így természetesen adódott, hogy azoknak az 
állatokat csodáló kirándulóknak, akikre rásö-
tétedik, szállást is kínáljon a gazdaság. János-
nak van egy jurtája és egy kellemes, fűtött 
vendégszobája is – ez a Gulya Vendégház. Az 
ide látogatók számára a látvány a fő attrak-
ció: ki ne élvezné a grillezést vagy szalonna-
sütést háttérben a legelésző gulyával?
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Nehéz a szürke marha árát meghatároz-
ni. A tehén átlagára 250 ezer forint körül 
mozog, de egy törzskönyvezett tenyész-
bika 4-600 ezer forint ugyanúgy lehet, 
mint akár másfél millió. Nem véletlen te-
hát, hogy Kovács János is az üszőborjakat 
megtartva az állományát inkább maga 
szaporította fel. Ahogy mondja, az ár at-
tól is függ, hogy az állat mennyire vad. 
Egy nehezen kezelhető állatért volt, hogy 
mindössze ötvenezret kértek, a tulajdo-
nos annyira szabadulni akart tőle. János 
egyébként épp ezt csodálja a fajtában: a 
magyar szürke szarvasmarha okos, élet-
revaló és vad. Ha ismeretlen közelít hoz-
zá, védi az életét és védelmezi a társait.

ZAlAlÖvŐ 

gulya – gazdaság és szálláshely 

2020 óta kistermelő. gyerekkori kedvenceivel, szürke marhákkal foglalkozik: 
tenyészti őket, turistáknak mutatja meg kedvenceit, a borjak húsát  
tőkehúsként értékesíti és távlati tervei között a hús további feldolgozása 
szerepel. ő kovács jános Balázs, a zalalövői gulya Vendégház tulajdonosa.

5 éves bika a családjával

Ahogy látszik ez a gép legeltetésre alkalmas-
sá teszi a tüskés bozótot
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A családi gazdaság nem tojástermelő-
ként indult. Először keltetőjük volt, 
azonban a nemes fajtáknak, a bocs-

korosnak, a kopasznyakúnak nem volt piaca. 
Így fordult az egyébként akkor a nemzetközi 
fuvarozásban kamionsofőrként dolgozó csa-
ládfő figyelme a baromfitartás, pontosab-
ban már akkor is a tojástermelés felé. Ennek 
ellenére 2015-ben az akkor GYES-en lévő, 
diplomás ápoló feleség végezte el az 
aranykalászosgazda-tanfo lya mot, s lett elő-
ször őstermelő majd egyéni vállalkozó. 

150 ketreces tartású tojótyúkkal kezd-
tek. Az állomány azután a kereslet növeke-
désével párhuzamosan évről évre nőtt, 
mára közel 600 Tetra SL tyúkot tartanak. 
Ennél tovább azonban nem tervezik növel-
ni az állományt, mert, bár több tojást is el 
tudnának adni, ennél a létszámnál még 
nem kellett nagyobb beruházást végrehaj-
taniuk, mindent önerőből, támogatás 
igény bevétele nélkül építettek. 

A nagyobb állomány fajlagos tartási 
költségei is növekednének, különösen a ta-
karmányozásé. A kukoricát ugyanis saját, 
10 hektáros területükön termelik, mellé 
szóját és meszet vásárolnak, nagyobb állo-
mányhoz pedig a kukorica egy részét is vá-

sárolniuk kellene. A takarmányt egyébként 
maguk keverik – egyszerre egy hétre előre.

A növekedés ellen szól az is, hogy ha 
több a tojás, azzal esetleg piacra kellene 
járni, amit a család nem vállal. Ennél az ál-
lományméretnél még meg tudják teremte-

ni az egyensúlyt a munka, a gazdálkodás és 
a családi élet között. 

A madarak naposcsibeként január végén, 
február elején érkeznek a gazdaságba, 
Altingerék helyben nevelik fel őket, egy sze-
zont tojnak, majd június elején van a váltás, 
amikor az 5 hónapos állomány már S mére-
tű tojást tojik. A másfél éves öreg tyúkok ér-
tékesítésével sincs gondjuk: amit ők maguk, 
illetve a família nem vág le, azt a háztól az 
ismerősök elviszik. 

Ezekkel a tojásokkal egyébként csak a 
környéken találkozni. Altingerék látják el az 
iskolát, éttermeket friss tojással, ahol köte-
lező a fertőtlenítés, így ők maguk nem kell, 
hogy bármi módon előkészítsék azokat az 
eladásra. Ezért is kedvelik a ketreces tartást, 
ugyanis a tojás tisztább, mint szabad tartás 
esetén, és kevesebb a törött, a használha-
tatlan is. 

Az állomány természetesen folyamatos 
állatorvosi kontroll alatt van, háromhavon-
ta esnek át szalmonellaellenőrzésen, így a 
háztól vitt tojás is teljesen biztonságos (a 

háziasszony döntheti el, hogy csak meg-
mossa, vagy hipós vízben fertőtleníti). Az 
ára régi törzsvásárlóknak a tojás nagyságá-
tól függetlenül 40 forint, a többieknek idén 
pár forintot emeltek – bár szerintünk a ve-
vőknek még így is megéri.

ZAlAlÖvŐ

tojás helyi használatra

az altinger családban Péter, a férj őstermelő, Marianna, a feleség  
egyéni vállalkozó. ahogy zalalövőn a legtöbben, ők is munka mellett,  
másodállásban dolgoznak a mezőgazdaságban. a házuk udvarában  
„működő” tojástermelő gazdaságukban a nagymama van otthon egész 
nap az állatokkal – ahogy mondja, szeret az tyúkok körül lenni.
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Saját keverésű takarmány a titka a jó minőségű tojásnak

Háztól hordva mindig friss – édességekhez, sütéshez is kiváló
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Cseresnyés Jenő kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal 30 éve, 10 éve pedig 
folyamatosan juhászkodik. „Szere-

tem csinálni. Amikor belekezdtem, azt hit-
tem, talán nullára kijövök, de aztán kiszá-
molva a költségeket és a bevételeket kide-
rült, hogy a támogatások és a bárányárak 
adta jövedelem tisztes megélhetést bizto-
sít.”

Cseresnyés Jenő juhászdinasztiából 
szár mazik, így azt gondolhatnánk, egyenes 
útja vezetett ide. Ám ez nem így volt. Olaj-
ipari végzettséget szerzett és csak valami-
kor huszonévesen kezdett érdeklődni a 
gazdálkodás iránt. Mezőgazdasági pályafu-
tását a helyi tsz borjúszállítójajént kezdte, 
mellette kezdett állatokkal foglalkozni, az-
tán mivel már a nagyapjának is birkái vol-
tak, ő maga is juhtartásba fogott. 

„Nyolcvankét anyám van, magyar meri-
nó, lacaune és Ile de France vegyesen, vala-

mint egy Ile de France kosom. Ezek a fajták 
jó bárányokat adnak, a kereskedő pedig ezt 
veszi meg. A magyar merinót azért kedve-
lem, mert kétévente három bárányt ad és 
nagyon jó anya. Emellett a francia fajtákkal 
nagyon jó utódokat eredményez még ak-
kor is, ha meg akarom tartani tenyészállat-
nak.” A kos egyébként állandóan a jerkék 
között van, az állatok pedig „a fű hegyére” 
december-januárban ellenek. Ahogy a ju-
hász meséli, nincsenek modern istállói, ám 
a régi hodályban is jól élnek, mert szem 
előtt tartja a mondást: az éhes állat fázik. 

A szaporulatot a herendi Angusker Kft.-
nek értékesíti, amellyel korrekt viszonyt 
alakítottak ki. Évente 70-80, legfeljebb 100 
20-27 kg súlyú bárányt ad el, illetve szokott 
jerkéket is értékesíteni. „A selejt birkát egy 
közeli vágóhídnak adom el. A gyapjú ma-
napság ráfizetés, de egészségügyi okokból 
muszáj a birkát megnyírni. Tavaly a nyírás 

negyvenezerbe került és tízezerért adtam 
el ugyanannak a cégnek, amely felvásárolja 
a bárányaimat is.”

Cseresnyés Jenő mind a szénát, mind a 
szemesterményt vásárolja az állatainak, de 
ami a fő, minden nap legeltet. Kibérelt egy 
kimerült kavicsbányát, bekerítette és meg-
teszik azt a napi 10 kilométert, amit az öre-
gek szerint egy nyájnak meg kell tennie.

S ha már az öregeknél tartunk, Cseres-
nyés Jenő szerint a juhászmesterséget csak 
részben lehet megtanulni, de idővel az em-
ber mindenbe belejön. Ő maga egy csomó 
dolgot a gyakorlatban az öregektől, juhá-
szoktól és állatorvosoktól tanult meg. Ők 
mondták, hogy mivel a juhász ismeri leg-
jobban az állatait, ő tudja azokat a legjob-
ban meggyógyítani, vagy éppen megellet-
ni is. 

Ahogy arról már szó volt, Cseresnyés 
Jenő számára a juhtenyésztés tisztes meg-
élhetést biztosít. „Fiataloknak is melegen 
ajánlom, akár egy családi háznál 10-20 bir-
kával is érdemes elkezdeni, különösen, ha 
van legelőterület.” – mondja a juhász. Na-
pokra elmenni ugyan nem lehet, ám a le-
geltetés, illetve e nyugalmas életvitel mel-
lett jut idő olvasásra, így lehet valaki a 
gyógynövények szakértője ugyanúgy, mint 
Mikszáth műveinek jó ismerője – ahogy 
Cseresnyés Jenő.

Halmos B. Ágnes

ZAlAlÖvŐ

tisztes megélhetést biztosító juhászat 
a te birkádba te nyúlj bele! ezt a tanácsot is megfogadta Cseresnyés 
jenő, aki annak ellenére, hogy juhászdinasztiából származik, nem  
a felmenőitől tanulta meg a szakmát. Csak a húszas éveinek végén került 
a mezőgazdaság közelébe, viszont azóta a szakma nagy öregjeitől  
megtanult mindent, amit csak lehetett, legyen szó szaporodásbiológiáról, 
takarmányozásról vagy épp a problémás ellésről.

Magyar merinó anya aznap született bárányával

Cseresnyés Jenő juhász és irodalmár
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A nandu dél-amerikai erdős területeken 
élő futómadár, ahol előny a kisebb 
test. Ezt az adottságot leszámítva ép-

pen olyan, mintha egy kis strucc lenne, a bel-
ső felépítése és a bélműködése is megegye-
zik a nagyobb rokonéval. Van szárnya, de re-
pülni nem tud. Annyira aranyos, kecses ma-
dár, hogy aki eljön a farmra emucsibét venni, 
és meglátja a nandut, abból is visz néhányat. 
A legkelendőbb, és így a legdrágább a fehér 
fajta, ami nem albínó, hanem színváltozat. 

A nandu úgy tartható, mint a tyúk, és 
ami meglepő, hogy, bár sokkal nagyobb an-
nál, mégis tenyésztője tapasztalata szerint 
ugyan annyit eszik. Legelő állat, általában fü-
vön él, de a felsőlajosi farmon már mindent 
kicsipegettek gyökerestül, úgyhogy nyáron 
friss, szecskázott lucernát, télen pedig még 
ledarált káposztaféléket is kapnak. A sze-
mestakarmányt: búzát, kukoricát, árpát, dur-

vára törve kell adni nekik, mert a rövid bél-
rendszerük miatt csak így tudják megemész-
teni. 

száraztészta nandutojásból
Könnyen meg lehet szeretni a nandut, mert 
kezes, nincs szaga, kevés gond van vele, és 
egyszerű tartani.  „Eladjuk a csirkéket, tehát a 
szaporulat hozza a hasznot” – mondja Bog-
dán Jenő, majd még egy jövedelmező dol-
got említ. Amelyik tojásból nem kel ki csirke, 
azt kifúrják, és eladják külföldre, ahol dísztár-
gyakat készítenek belőle. Tavaly a nanduk 
nagyon sokat tojtak, és hogy semmi ne men-
jen veszendőbe, belefogtak egy új tevékeny-
ségbe: száraztésztát kezdtek gyártani a to-
jásból. „Isteni finom” – teszi hozzá a házigaz-
da. Egyébként egyetlen tojásból akár négy 

EGZoTIKuS ÁllATFARM 

a láma hobbi, a nandu üzlet

Februári számunkban bemutattuk Bogdán jenő őstermelőt, aki a Bács- 
kiskun megyei Felsőlajoson 12 holdon tenyészt állatokat. a farm legnépesebb 
fajtája az ausztrál emu, amelyből 250 felnőtt él egy 10 holdas erdőben.  
De ezek mellett van bőven látnivaló náluk, hiszen a karámokban 25 dél- 
amerikai nandu lakik, kilenc láma van ugyanarról a kontinensről, és ha 
ez még nem lenne elég, akkor több fajta gyógygomba is terem a gazdaság 
erre kialakított helyiségeiben. egyébként Bogdán jenő tényleg szívesen lát 
mindenkit, nemcsak a vásárlókat, hanem a nézelődőket is. talán azért, mert 
tapasztalata szerint szinte senki nem megy el tőle üres kézzel.
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Bogdán gazda lánya, Bianka a kecske-
méti Neumann János Egyetem Kerté-
szeti és Vidékfejlesztési Karára jár, ahol 
idén kapja meg a diplomáját, és vidék-
fejlesztési agrármérnök lesz belőle. 
Nagy változás nem lesz az életében, 
mert már most is sokat dolgozik a csalá-
di gazdaságban, és később is ezt szeret-
né folytatni. Azt reméli, hogy még az ő 
gyerekei is ezeket a lámákat, emukat és 
nandukat fogják simogatni.
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éhes ember számára elegendő rántotta is 
készülhetne.

Fantasztikus a húsa, mégis  
díszállat
Egy nanducsibe 30 ezer forintba kerül, a fe-
hér még ennél is drágább, 35 ezer forint. El-
lentétben az emuval, amit hizlalnak és levág-
nak, a nandut, amelyből egyelőre nagyon 
kevés szaladgál idehaza, díszállatként, hob-
biból tartják. Kérdés, hogy ez meddig ma-
radhat így, hiszen a húsa fantasztikus, akik 
kóstolták, azt mondják, hogy leginkább a la-
zacéra emlékeztet. Bogdán gazda tapaszta-
latból beszél, mert, bár sosem akart nandut 
vágni, egyszer mégis meg kellett tennie, a 
madara ugyanis eltörte a lábát. Fájó szívvel, 
de elfogyasztották az egyik kedvencüket. 

– Van emu, van nandu, de miért nincs 
strucc?

– A képesítésem és az engedélyem meg-
van hozzá, de nem mertem belefogni, mert 
a strucc veszélyes állat. Tudja, találkoztam 
már erős emberekkel, akik ugyan levágták a 
madarat, de közben két bordájuk eltört. Pár-
zási időszakban nem célszerű bemenni hoz-
zájuk, és mindenféle fondorlattal kell ellopni 
tőlük a tojást. Pedig még a karámot is meg-
építettem a struccnak, de az utolsó pillanat-
ban meggondoltam magam, és inkább nan-
du került oda. 

– Nincs strucc Afrikából, viszont van láma 
Dél-Amerikából. Ez az emlős elég távol áll a 
madaraktól.

– Így van, de képzelje, volt már, aki össze-
tévesztette őket. Egy család eljött megnézni 
a farmot, és miután találkoztak a csibékkel, 
láttak egy lámát is. „Úristen! Ilyen nagyra nő 
ez a kis emucsirke?” – kiáltott fel az idős 
hölgy. Mondta is a veje, hogy „mama, ne hü-
lyéskedj már, az egyiknek két lába van, a má-

siknak meg négy”. Egyébként azért téveszt-
hette össze a néni a két állatot, mert a kicsi 
emunak olyan a tolla, mintha szőr lenne. 

Bobo, akiért négy birkát adtak
„Kicsi volt még a lányom, amikor kitalálta, 
hogy nagyon szeretne egy lámát. Mondtam, 
hogy nekünk ugyan nem lesz, erre a kezem-
be nyomta a Petőfi Népét, amiben valaki azt 
írta, hogy lámát cserélne birkára. Na, így lett 
a miénk Bobo, akiért négy birkát adtunk” – 
idézte fel a kezdeteket Bogdán Jenő. A lét-
szám azóta felduzzadt kilencre, és lassan el-
érik a maximumot. A láma 30-40 évig él, és 
mivel őket sem vágják, előbb-utóbb el kell 
adni vagy ajándékozni közülük néhányat. 
„Pedig nagyon szeretjük őket, csendben van-

nak, senkit nem bántanak, nagyon igénytele-
nek, és ők a hátsó udvar karbantartói.” 

Amikor éppen nem legelnek, akkor szé-
nát kapnak az állatok, abrakot sosem, mert 
nem igénylik. „A ridegtartást kedvelik, és sze-
rencsére nem kell gyógyszereznünk őket, így 
állatorvosra csak akkor volt szükség, amikor 
Bobo mérgező bogyót, ebszőlőt evett. A fe-
hér Kajla még csak pár hónapos, és azért 
kapta ezt a nevet, mert a születésekor meg-
sérült az egyik füle, ami azóta is lóg.” Matyi 
viszont már felnőtt állat, akiért emuszalámit 
adtak cserébe Bog dá nék. A gazda állítja,  
hogy a lámái jólneveltek, és csak egymást 
köpködik, meg azt, aki cukkolja őket. Ezt 
gyorsan megcáfolta az egyik állat, aki pár 
perccel később – látszólag ok nélkül – leköp-
te Biankát. 

Bocskay Zsolt
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„gyógygomba” közkivánatra
Körbejárva a Bogdán farmot, a sokadik 
furcsaság után az ember már meg sem 
lepődik az újabb és újabb szokatlan dol-
gon. Az egyik kis épületben gombát ta-
láltunk, pontosabban az abból készült 
száraz őrleményt, a növényt ugyanis 
nemrég takarították be és dolgozták fel. 
„Volt egy nagyon kedves ismerősöm, aki 
tíz évvel ezelőtt beteg lett. Ő kérte, 
hogy szerezzek neki ganodermát, mert 
úgy hallotta, az segíthet. Találtam, az is-
merősöm pedig meggyógyult, így hát 
elhatároztam, hogy ilyet fogok termelni. 
Ma viszont már nemcsak Gano rema 
lucidum, vagyis pecsétviaszgomba te-
rem nálunk, hanem van bokros sün-
gombánk is, amit nyersen lehet fogyasz-
tani, de rántva és levesnek is nagyon fi-
nom. Állítólag ennek is van gyógyhatá-
sa.”

A ganoderma taplógomba, és na-
gyon lassan, nagyjából fél év alatt érik 
be, amikor is elkezdi szórni a spóráját. 
Ilyenkor leszedik, 40 fokon, lassan szárít-
ják, hogy megmaradjanak a tápanya-
gok. „Nincs webshopunk, ha valaki ven-
ne belőle, annak ide kell jönnie, vagy te-
lefonál, esetleg e-mailt ír, mi meg már 
őröljük és csomagoljuk is a gyógy-
gombát” – avatott be a vállalkozás üz-
letpolitikájába a családfő. Egy zacskó-
ban 30 gramm gombapor van, ami egy 
hónapra elég, és 6 ezer forintba kerül, 
tehát a táplálék kiegészítő kilója 200 
ezer forint. Aki koncentráltabb ható-
anyagot akar, annak ecsettel szednek 
spórát a gomba tetejéről, amelynek akár 
hétszeres is lehet a germániumtartalma, 
ami nagyon erős antioxidáns.  

A lámatenyésztés Bianka gyermekkori álma volt, édesapja a juhait cserélte el értük
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Az ötlettől a megvalósításig öt év telt 
el, ám a Brusonban felépített juhho-
dály napjainkban a juhtenyésztési 

technológia élvonalába tartozik. 

a helyszín megválasztása
Az 50 méter hosszúságú, 30 méter széles-
ségű faépület lenyűgöző látványt nyújt. Az 
építmény a hegy oldalában elhelyezkedve, 
hatalmas meredek területet foglal el. Jean-
Luc Deslarzes szívesen beszél a beruházás-
ról. „70 hektár gyepet művelünk, amelynek 
negyede nem gépesíthető legelő, így 
egyetlen parcellát alkotva hasznosítjuk. 
Úgy döntöttünk, hogy erre a legelőre he-
lyezzük a juhhodályunkat, hogy ne kelljen 
naponta kétszer áthajtanunk a falun a nyá-
jat”. Apa és fia elképzelését és annak meg-
valósítását kedvezően fogadták a falubeli-
ek. Egyetlen magánszemély sem emelt ki-
fogást terveikkel szemben. „Csak a helyi te-
rületek védelméért felelős kantoni 
albi zottság kérte a projekt módosítását” – 
fűzte hozzá a gazda. Kezdetben a terveink 

nem tartalmaztak semmilyen kiegészítő 
épületet a fejőház és azon helyiségek fö-
lött, amelyet később sajtüzemként használ-
tunk, és ma is használunk. A hatóság arra 
kért minket, hogy egyetlen tömbben épít-
sük fel a hodályt a szénapadlás szintjéig. 

Ezt a kérés teljesítve egy nagy épületegyüt-
tes valósult meg”.

A zökkenőmentes, gyors és kényelmes 
fejési folyamat biztosítása érdekében a 
Deslarzes család egy 42 férőhelyes rotációs 
fejőberendezést telepített a fejőházba. A fe-
jés alatt a fejőkarusszelen, az etetőtálcán 
biztosítják az abrakot a juhoknak. A TF100-
as kollektor és az integrált, automata fejőke-
hely-felhelyező biztosítja az optimális fejést. 
„Nagyon sok ötletet merítettünk abból, amit 
a dél-franciaországi Roquefort régióban, a 
Roquefort sajt bölcsőjében, korszerű juhfar-
mok látogatása során tapasztaltunk. A juh-
tejtermelés ott nagyon népszerű” – magya-
rázta Jean-Luc Deslarzes. 

a munkaidő optimalizálása
Deslarzes, a hodály belső berendezéseit, 
munkaeszközeit a napi munkaidő minima-
lizálása érdekében választotta ki. A 42 férő-
helyes fejőkarusszel lehetővé tette, hogy 
két ember egy óra alatt fejje le az anyaju-
hokat. „Igazán öröm az új rotációs fejőház-
ban dolgozni” – mesélte Jean-Luc 
Deslarzes. A fejés során az anyajuhoknak 
úgynevezett csalogatóabrakot adnak és a 
fejés befejeztével az anyák önállóan hagy-
ják el a fejő ka russzelt.

A tömegtakarmányt szállítószalagok se-
gítségével juttatják a jászlakba. Az abrakot 
pedig a magasban, síneken futó gépi kiosz-
tók öntik ki. A basco-béarnaise anyajuho-

juHÁSZ IS KEll A NyÁj MEllÉ

tejelő juhászat alapítása svájcban

svájc hegyvidéki területén, jean-luc és emile Deslarzes gazdálkodók  
biojuhtejet állítanak elő. júniustól októberig a hegyi legelőket járja  
a 600 egyedes Basco-béarnaise fajtájú anyajuhállományuk, de télen  
gondoskodni kell számukra fedett helyről. apa és fia elkötelezett az állatok 
jóléte iránt, így elhatározták, hogy új és korszerű juhhodályt építenek. 
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kat a Pireneusokból származó rusztikus faj-
tát – úgynevezett pihenődombokon tart-
ják, amelyek felületét háromhetenként 
szalmával frissítik. A hodályt három etető-
szalaggal tervezték meg úgy, hogy az lehe-
tővé tegye a csoportok termelési szint sze-
rinti szétválasztását a laktáció során, a napi 
tejtermelés növekedésének, avagy csökke-
nésének megfelelően.

a juhok jóléte
Az állatjólét szem előtt tartásával, a hodály-
ban három ventilátorral biztosítják az opti-
mális hőmérsékletet. Ennek előnye, hogy a 
juhok nincsenek huzatban, miközben felfris-
sül a levegő. A kifutót az épület oldalán, szi-
lárd talajon alakították ki. Az anyajuhállo-
mányt bevonták a szabadtartási programba 
(Regular Outdoor Outings; SRPA). A kifutó-
ról az esővíz összegyűjtéséhez a gazdáknak 
egy nagyobb víztárolót kellett kiépíteniük. 
„A ciszterna a 120 m3-es űrtartalommal kis-
sé túlméretezett lett” – mutatta Jean-Luc 
Deslarzes. A trágyahalomból a trágyalevet 
és az esővizet is össze kellett gyűjteniük, 
amelyet végül is szintén ugyanabba a táro-
lóba vezettek be. Az 1100 méter tengerszint 
feletti magasságban, a minőségi tömegta-
karmány, azaz a széna előállításához a ho-
dály padlásterének hővisszanyerő képessé-
gét hasznosították. Nevezetesen, a még szá-
rításra váró széna továbbszárítására alakítot-
ták ki. A három szakaszra osztott padlástér 
mintegy 4000 m3 széna és sarjúfű szárításá-
ra, tárolására alkalmas.

Magas építési költség
A korszerű berendezések, a hodály magas 
fokú gépesítése, a sok földmunka, a bekö-
tőút építése, a vízellátás, és az állam által 
kért módosítások kivitelezése összességé-
ben magas költségeket jelentettek. „A régi-
ónkban, az úgynevezett III. hegyvidéki öve-
zetben, egy tejelő szarvasmarha-állomány 
működtetésének építési költségei 25-
30 000 CHF/számosállat (500 kg) között 
vannak (1 CHF≈330 HUF, 2021. 02. hó). 
Ezeket az árakat a fejőjuhászatunkban saj-
nos mi is elértük” – jegyezte meg Jean-Luc 
Deslarzes. Összehasonlításként: az Agro-
sco pe (Svájci Mezőgazdasági Szemle) 2015 
építési költségek statisztikája szerint juhho-
dályok esetében a svájci átlag mindössze 
11 500 CHF/számosállat volt.

svájc juhtejtermeléséről
Svájc juhállománya 2019-ben 422 000 
egyedet számlált. Ebből csupán 15 000 

anyajuhot (3,5%) fejtek, biogazdálkodás-
ban pedig 11 000 tejelő anyajuhot tartot-
tak. Az ökológiai tejelő juhok száma 20 év 
alatt több mint négyszeresére nőtt, és az 
ökológiai juhok aránya is jelentősen emel-
kedett. Míg 2000-ben a juhtartók 35%-a, 
2019-re 73%-a volt biogazdálkodó. Húsz 
év alatt 15 ökológiai gazdaság tűnt el, to-
vábbá több mint 200, hagyományos gaz-
dálkodó helyzete romlott. Ez a hatalmas 
csökkenés a hagyományos juhágazatban a 
magyarázata annak, hogy 2014-től miért 
kerültek többségbe az ökológiai gazdasá-
gok. Jelenleg Svájcban 125 biogazda ter-
mel juhtejet. 2019-ben a tejelő juhgazdasá-
gok 55%-a ökológiai volt. A biojuhtej ter-
melése a Prealps-térségben koncentráló-
dik. A legtöbb ökológiai tejelő juh St. 
Gallen, Thurgau, Graubünden, Bern és Lu-
zern kantonokban található. 

Jelentősen nőtt az egy ökológiai gazda-
ságra jutó tejelő anyajuhok átlagos száma. 
Míg 2017-ben gazdaságonként 17 tejelő 
juhot számlált egy átlagos állomány, ez a 
szám 2019-re 85-re növekedett. A svájci 

Agristat szerint 2019-ben 6500 tonna juh-
tejet állítottak elő. Ez az ország teljes tejter-
melésének 0,4%-át teszi ki. Meg kell azon-
ban jegyezni, hogy 1500 tonnát nem érté-
kesítettek a feldolgozóiparnak, hanem ott-
hon, házilag dolgozták fel, illetve fogyasz-
tották el, avagy a bárányok nevelésére 
fordították. Az összesen 6500 tonnából 
4700 tonnát (72,3%) képviselt a biojuhtej. A 
juhtejből elsősorban sajtot, fogyasztói tejet 
és joghurtot készítettek. A legelterjedtebb 
tejelő juhfajták Svájcban a Lacaune és a 
Kelet-Fríz. A laktációs tejtermelés anyán-
ként átlagosan évi 450 kg körül alakul.

Piaci helyzet
A biojuhtejtermékek kiskereskedelmi forgalma 
az elmúlt évek bővülése után stagnál, viszont a 
juhsajt iránti kereslet tovább növekedik. 2019-
ben 203 tonna ökológiai juhsajtot állítottak 
elő Svájcban. Ez az ökológiai feldolgozás 53%-
os arányát jelenti. Az országból juhtejterméke-
ket is exportálnak, amelynek nagysága is fo-
lyamatosan növekszik. Az árak változatlanok. 
A termelők 2,80-3,00 CHF/juhtej kg (930- 
1000 Ft/kg) közötti összeget kapnak, amely 
termelői ár télen lényegesen magasabb, mint 
nyáron. A kiskereskedelemben a fogyasztó  
0,5 liter juhtejért 2,95 CHF-t (990 Ft) fizet.

Ha őrizetlen a juhnyáj, nincs  
támogatás
A svájci állatvédelemi hatóság megfosztja a 
támogatásoktól azokat a gazdálkodókat, akik 
nem őrzik az állományukat a hegyi legelőkön. 
Elvárják a juhászoktól, hogy a nyarat évente a 
legelőkön töltő mintegy 230 000 juh jobb 
egészségügyi és tartási körülményeket élvez-

zen. Ugyanezen hatóság megállapítása sze-
rint a hegyvidéki legelőkön tartott és legelte-
tett juhok több mint a fele teljesen felügyelet 
nélkül van. Egy tanulmány szerint évente 
4000 egyed pusztul el, amelyből csupán 200 
juhot pusztítanak el a farkasok. A ragadozók 
áldozatai szinte mindig az őrizetlen állomá-
nyokból kerülnek ki. A többi veszteség zuha-
násokból, betegségekből, villámlásból, föld-
csuszamlásokból, kóbor kutyák támadásaiból 
származnak, de sok jószág pusztulását a kerí-
tések szögesdrótjai okozzák.

Toldi Gyula PhD
Szent István Egyetem, Kaposvári Campus
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Így, egy túra során fedeztük fel azt a csalá-
dot, akik a természetszeretet, az évszáza-
dokkal ezelőtti életmód varázsa, na és a 

pénzszűke miatt is a Kismaros feletti Bör-
zsönyligetbe költöztek. Tizenkét éve laknak 
itt, szinte az Isten háta mögött. Gazdálkod-
nak: kecskéket, tyúkokat, méheket, lovakat 
tartanak, kertet művelnek. Kút vagy vezeté-
kes ivóvíz nincs a portán. A másfél kilométer-
re lévő nyomóskútról hordják a vizet. Fürdő-
szoba és WC sincs a házukban, és radiátorok 
helyett egy téglából épített kemence adja a 
meleget. A főzés eszköze a sparhelt, a kávét 
kézzel darálják egy csodaszép szerkezettel, a 
polcokon régies formakincsű bögrék, tálak, 
edények sorakoznak. Érkezésünkkor a gyere-
kek egy nagy asztal körül könyvek fölé hajol-
va ültek. A legkisebb, mintha anatómiát ta-
nulna, az emberi testet tanulmányozta egy 
biológiaatlaszból. Ő Boróka, aki mindössze 7 
éves, ám már most is határozottan állítja, or-
vos lesz belőle. Vele szemben ül Bese. Mátyás 
király apródját képzeljük ilyennek, mint a sző-
ke 10 éves kisfiút, aki buzgón színez valamit. 
Az ablak mellett a legnagyobb gyermek Bo-

tond épp a történelmet tanulja. S mily vélet-
len! A reneszánsz kor van éppen soron. Ők a 
Sáfár család csemetéi, akik három éve ma-
gántanulók. Korábban bejártak a faluba az is-
kolába, ám az érkezésük reggelente igen bi-
zonytalan volt. A hazaút se kisgyereknek való, 
legalább nyolc kilométer az erdőn keresztül 
gyalog – télen sötétben. Persze a szülők vin-
nék őket autóval is, ám a család öreg terepjá-
rója időnként megmakacsolja magát, de 
olyan is van, amikor az üzemanyagra nem 
futja. Ráadásként az se ritka, ha egy hatalmas 
fatörzs dől az útra, vagy éppen a jegesedés 
miatt járhatatlan. 

középkorra hajazó kísérleti  
életmód
A 21. század európai kényelméhez szokott 
emberek számára különcnek tűnő életmód 
egyfajta kísérlet is a család részéről. A közép-
kor világát szeretnék megidézni, már ameny-
nyire lehet a mai körülmények között. Sáfrány 
Benedek mestersége is kötődik e korhoz, hi-
szen rekonstruált középkori viseleteket készít: 

ruhát, lábbelit, öveket, tokokat, szíjakat, tarso-
lyokat, tarisznyákat. A család ruháinak egy ré-
szét is maga varja, igaz nem kézzel, hanem 
egy régi, lábbal hajtós Singer varrógéppel. 
Mindezek mellett míves történelmi fanyerge-
ket is készít, amelyek között még olyan is volt, 
amely a magyar államfő ajándékaként a ja-
pán császári udvarba került. Benedek a szíj-
gyártó és nyeregkészítő mesterséget az Esély 
Alapítvány Iskolájában tanulta, a cipészetet, 
könyvkötészetet, bőrcserzést, ostorfonást pe-
dig már korábban elsajátította egy juhász pa-
rasztembertől, akinél évekig dolgozott. 

Sáfárné Szabó Viktória érkezésünkkor ép-
pen gyömbéres, diós, mogyorós, mazsolás, 
zabpelyhes süteményt készít, ám örömmel 
mutatja meg a kicsi konyhája mögötti műhe-
lyét is. Viki a pécsi egyetemen szobrászként 
végzett, de előtte kitanulta a fazekasmester-
séget is. Őt is a középkor bűvölte el. Középko-
ri mintára rózsaablakos falicsempét, edénye-
ket, kupákat és bögréket készít, valamint köz-
téri szobrokat alkot. Ez utóbbiak közül van, 
amit a házaspár együtt készít. Álma, hogy a 
gyermekeit megformázza pásztorként, amely 
az ő esetükben valós életkép lenne szobrokba 

A BÖRZSÖNy lANKÁIN

Pásztorkodás és élet középkori módra

a Börzsöny lenyűgöző lankái között, a Hosszúbérc és a szélesrét között 
három gyermek kísér egy kisebb kecskenyájat. Ruhájuk zöldes színű posztó, 
vállukon tarisznya, oldalukon tarsoly. Majd feltűnik egy magas férfiember 
is, akinek ruhája a gyerekekéhez hasonló, a lábán piros bocskor, a fején 
süveg van. Hosszú boton tarisznyát visz, és komótosan a nyáj után  
ballag. Megpillantva őket, s a távolban legelésző aranyszínű paripákat,  
kissé zavarba jön a túrázó, mert nem tudja, egy filmforgatás helyszínére 
vagy éppen a középkorba érkezett. 
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Így készül a hordásra szánt lábbeli, amelynek 
mintájául a 14. századból feltárt Budavári 
kútlelet cipői szolgálnak
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öntve. Viki előszeretettel tart gyerekeknek fa-
zekas foglalkozásokat is, ám napjainkban ez 
szünetel. 

Miként keveredett ide, az isten 
háta mögé a család? 
A házaspár korábban egy budapesti szoba-
konyhás lakásban, majd egy barátjuk vidéki 
nyaralójában élt. Az első gyermekük születé-
se előtt egy barátjuk hívta fel a figyelmüket a 
Kismaros feletti üdülőterület szélén álló eladó 
házra. Mint mondják, egy napot túráztak a 
környéken, míg meglelték a portát, ám meg-
érte a fáradtságot. Azonnal beleszerettek a 
tájba, az erdőbe és a házba, ahonnan csodás 
panoráma nyílik a hegyekre és a szokolyai 
templom tornyára. A nagyobb élettérnek vi-
szont ára volt. Hat évig éltek elektromos 
áram nélkül. Az első időkben ezt nem is bán-
ták, mondván a középkorban se világítottak 
villannyal.  Ám a harmadik gyermek megszü-
letése, és a sok pelenkamosás okán végül be-
vezettették az áramot. Ez utóbbival egyéb-
ként szerencséjük volt, mert napjainkban is 
van még e területen számos nyaraló, amely-
nél a villanyvezetékre való csatlakozás még 
csak álom.  

Miként is telnek a hétköznapok? 
Reggel begyújtanak, kávéznak, átgondolják a 
napi tennivalót, majd felébresztik a gyereke-
ket. Ezt követően együtt reggelizik a család 
és kezdődik a munka. A gyerekek tanulnak: 
egyszerre matekoznak, vagy tanulják a törté-
nelmet, magyart, de mindannyian mást, a sa-
ját korosztályuknak megfelelőt. Az édesany-
juk a tankönyvek segítségével tanítja őket, 
míg édesapjuk históriákkal színesíti a tan-
anyagot. Az angol nyelvet is a szülők tanítják, 
szerencsére néhány hónapig Angliában is él-

tek, így megbirkóznak a feladattal. Míg a 
gyerekek tanulnak elkészül az ebéd. Délután 
folytatódik a tanulás, és szülők is tudnak a sa-
ját munkájukon dolgozni. Tavasztól őszig a 
gyerekek sokat vannak kint a szabadban, a 
hegyen. Pásztorkodnak, őrzik a kecskéket, de 
viszik a könyveiket is a tarisznyában. Tanul-
nak, kikérdezik egymást, közösen gyakorol-
nak. S miu tán hazatérnek számot adnak a tu-
dásukról. 

Boróka, Bese és Botond érezhetően ki-
egyensúlyozott, boldog gyermekek. Kíváncsi-
ak, okosak, figyelmesek, és ragyog a szemük, 
amikor a kincseiket mutatják. Botond a tarso-
lyára nagyon büszke. Édesapja készítette neki 
a születésnapjára. Állandóan magánál hordja, 
s minden fontos dolgot – a szerszámkészlet-
től az étkészletig – ebben tart. Még íjászgyű-
rű is lapul benne, az íj pedig fent az emeleti 
kuckójában van. Bese tarsolya is igazán szép, 
egyedi mestermunka, ez is az édesapja 
ügyességét dicséri. Ceruza, pénz, papír, diák-
igazolvány, tű és cérna is van benne. Ez utób-

biak igen hasznosak, hiszen a gyerekek öt-
éves koruktól a ruháik varrásában is részt 
vesznek. Boróka kuckója az emeleten – épp-
úgy, mint a fiúké – pokróccal van leválasztva 
a közös tértől. Az ő kincsei között számos 
anatómiaatlasz, biológiakönyv található. Sőt 
a rajzolós füzetében szinte kizárólag csak 
csontváz és emberi test látható, amit gondo-
san megrajzolt és kiszínezett.  A kisleány lát-
hatóan nagyon készül az orvosi hivatásra, sőt 
már most is doktorkodna, álma, hogy legyen 
orvosi köpenye és elsősegély-felszerelése. 

A család együtt is sokat járja az erdőt. 
Vadnövényeket, ehető bogyókat gyűjtenek, 
ahogy fogalmaznak, kincseit a természetnek. 
A kecskéket fejik, így az év egy részében van 
sajt és kecsketej is. A tyúkok tojást adnak, a 
méhektől pedig az idén várják először a mé-
zet. Benedek állítja, a veteményes növényei, 
köztük a paradicsom is azért terem szépen 
nyáron, mert ő még beszél is a növényekhez. 
A házigazda azt is elárulja, hogy a középkori 
élet iránti érdeklődés a természet és a lovak 
szeretetével kezdődött. Ötévesen ült először 
lóhátra, és felnőttként dolgozott lovászként 
is. 38 éves volt, amikor saját lova lett. Ez a ló 
legel kint a mezőn, aranyszínű Kazahsztánból 
származó zsábi fajta. Nem túl szelíd jószág, 
nem igazán tűri meg az embert a hátán, ho-
lott eredetileg a gyerekeket akarta iskolába 
hordani lóval. Ez azonban nem csak a ló ma-
kacssága miatt, hanem az autóforgalom ve-
szélyei okán se valósult meg.

A Sáfár család jövőbeli tervei között sze-
repel, hogy Vikinek legyen egy magastüzű 
elektromos kemencéje, amelyben elkészül-
hetnek a mai kor igényeinek megfelelő ter-
mékek is. Benedekre pedig nyáron nagy 
munka vár, át kell raknia a kemencét, mert a 
téglák illesztéseinél begyújtásnál és napköz-
ben is most már eléggé füstöl. 

Meggyesi Mónika – Beregi-Nagy EditA korongozás és az alkotás öröme sok év óta változatlan

A napi tanulást örömmel végzik a Sáfár gyerekek
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sertéspiac
A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) a 2. 
héten a malacvásárokról adásvételi árakat 
nem közölt. A 3. héten Ruzsán a 15 kg-os vá-
lasztott malacok eladási ára 12-15 ezer Ft, a 
15-25 kg-os hízóalapanyagé 16-18 ezer Ft 
volt. A 4. héten a PÁIR adatokat nem közölt. 
Az 5. héten Kisteleken a malac minimumár 
12 ezer Ft, a maximumár pedig 18 ezer Ft 
volt. Ugyanekkor Vésztőn 16 ezer Ft volt az 
átlagár. 

A vágósertés-piacon a felvásárolt alap-
anyag kilogrammonkénti termelői átlagára az 
első heti 348,5 Ft-ról az 5. hétre 342 Ft-os 
mélypontra süllyedt, ami 30,9%-kal (153,1 Ft) 
elmaradt az előző évitől. A kereskedés az első 
heti 53 ezer darabról az 5. hétre 58,6 ezerre 
nőtt és 11,5%-kal meghaladta a 2020 évit. 

A KSH adatai szerint 2020-ban a vágóser-
tés termelői átlagára (malac és süldő nélkül) 
440 Ft/kg volt, 0,9%-kal alacsonyabb, mint 
egy évvel előtte. Decemberben kilónként 357 
Ft volt a felvásárlási ár, 37 Ft-tal kevesebb, 
mint novemberben, 2019-cel összevetve 
drasztikus, 182 Ft volt az árcsökkenés. Decem-
berben 324 ezer darabra csökkent, ennek el-
lenére az előző évhez viszonyítva 14 ezer 
egyeddel nagyobb lett a forgalom. Az elmúlt 
évben a 2019. évinél 0,5%-kal kevesebb, 3719 
ezer darab 434 708 tonna vágósertést értéke-
sítettek. Az átlagsúly 116,9 kg volt.

Az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit 
Kft. (AKI) adatai szerint az 5. héten a hazai 
termelésből származó vágósertések élőtö-
megre vetített termelői átlagára 58 602 

egyed esetében 342 Ft volt, ami kilónként 
153,1 Ft-tal elmaradt a tavalyitól és 2,8 Ft-tal 
alulmúlta az előző heti vételárat. Ekkor a ha-
sított meleg súlyra vetített ár 56 725 db S/
EUROP minősítésű vágósertés esetében: 431 
Ft/kg és 373 Ft/kg között változott. A legjobb 
három minőségi kategóriába sorolt alap-
anyag megoszlása: S minőség: 49,2%, E min.: 
45,2%, U min.: 5,1%, összesen 99,5%. Egy hét 
alatt 2182 egyeddel több volt a feldolgozók 
által átvett vágóalapanyag mennyisége, ezál-
tal 2020-hoz viszonyítva 6028 darabbal nőtt 
a felvásárlás. 

Vágómarha-piac
Decemberben novemberhez képest csökkent 
a felvásárlási ár és a forgalom is, de mindkettő 
meghaladta a 2019 évit. A KSH adatai szerint 
a termelői átlagár (borjú nélkül) 2020-ban 
427 Ft/kg volt, 5,1%-kal magasabb, mint egy 

évvel korábban. A tizenkettedik havi egy kilo-
gramm élőtömegre vetített eladási ár 429 Ft/
kg volt, amely 38 Ft-tal felülmúlta az előző 
évit, de így is 11 Ft-tal elmaradt a novemberi 
vételártól. 

Egy év alatt 3422 db-ról 3947 db-ra élén-
kült a kereskedés, ami 585 darabbal alulmúlta 
a november havi mennyiséget. Január-dec-
ember hónapokban 47 462 darab 23 900 
tonna súlyú vágómarhát forgalmaztak. Az ér-
tékesített vágóállatok létszáma mérsékelten, 

2,6%-kal, össztömege viszont erőteljesen, 
6,2%-kal nőtt.

tejpiac
Decemberben novemberhez viszonyítva ki-
lónként 7 Ft-tal 116 Ft-ra erősödött az adás-
vételi átlagár. A korábbi áremelkedés folyta-
tódott. A 11. hónappal összevetve 8403 ton-
nával, 2019-hez képest pedig 470 tonnával 
136 509 tonnára emelkedett a feldolgozók-
nak értékesített tejmennyiség, ami ez elmúlt 
félévben a legnagyobb volumen volt. A nyers 
tej zsírtartalma 3,8%, a fehérjekoncentrációja 
pedig 3,3% volt, vagyis szinten maradt.

A KSH adatai szerint 2020-ban a termelői 
átlagár 4,1%-kal 107 Ft-ra drágult. A felvásár-
lás 1 617 929 tonna, az árbevétel 173 milliárd 
Ft volt. Január-december között 2019. évhez 
képest 38 182 tonnával nőtt a forgalom. 

Januárban tovább mérséklődött a tej- és a 
tejtermékek drágulása. A sajtok 0,5%-kal, a 
tejtermékek 1,4%-kal került többe. Ugyanak-
kor a folyadéktejért 0,2%-kal, a vajért 2,2%-
kal fizettek kevesebbet a vásárlók, mint egy 
évvel ezelőtt.  

Az AKI adatai szerint a decemberben az 
értékesített nyerstej 96,1%-a extra minőségű 
volt. Az osztályon kívüli (OK) alapanyag a 

2019. XII. havi 845 tonnával, az egy hónappal 
korábbi 1301 tonnával szemben, 2364 tonná-
ra nőtt. Az extra tejért 110 Ft-ot, az OK minő-
ségűért 104,5 Ft-ot fizettek a felvásárlók, 2 Ft-
tal, illetve 9,1 Ft-tal többet, mint egy évvel ko-
rábban. Novemberhez képest az OK tej ára 
3,7 Ft-tal, az extráé 1 Ft-tal erősödött.   

Decemberben a tejkivitel (tagállami kiszál-
lítás és export) az előző évi 9808 tonnáról és a 
november hónapi 10 373 tonnáról 13 520 
tonnára emelkedett. Az exportár 107 Ft volt, 
ami 2019-hez képest 3 Ft-tal, novemberhez 
képest 11 Ft-tal olcsóbb lett. Így a kiszállított 
tej felvásárlási átlagára kilónként 3,1 Ft-tal 
alulmúlta a belpiacit. 

Az AKI közlése szerint az Európa Unióban 
novemberben a nyerstej kilónkénti átlagára 

AZ ABRAKFoGyASZTó ÁGAZAToKAT SÚjTjA A GABoNA ÁREMElKEDÉSE

a gabona drágulása begyűrűzik  
a termelői- és a fogyasztói árakba is 
a központi statisztikai Hivatal (ksH) gyorstájékoztatója szerint az előző 
évhez képest 2020-ban az agrártermékek termelőiár-szintje 7,4%-kal  
nőtt. ezen belül a növénytermesztési és a kertészeti termékek átlagára  
11,1%-kal, az élő állatoké és az állati termékeké pedig 1,2%-kal  
emelkedett. a mezőgazdasági termékek ráfordítási ára 0,9%-kal,  
a takarmányoké 2,1%-kal drágult.  

Az E minőségű vágósertés egy kg hasított hideg súlyra vetített átlagára

48. hét 49. hét 50. hét 51. hét 52. hét 53. hét 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét
EU átlag 468 463 450 458 463 466 458 460 459 459
Magyarország 455 459 457 455 456 456 451 448 451 448
Forrás: AKI

R3 minőségű fiatal bika vágóhídi belépési ára hasított hideg súlyra, kg-ra vetítve az EU tagországaiban
48. hét 49. hét 50. hét 51. hét 52. hét 53. hét 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét

EU átlag 1285 1284 1285 1288 1332 1332 1314 1317 1310 1321
Forrás: AKI



2021. március 25

€

127,5 Ft-nak megfelelő euró volt, ami októ-
berhez képest 0,5 Ft-tal, 2019-hez viszonyítva 
2 Ft-tal drágult. A 10. havi és a megelőző évi 
árral összehasonlítva a belföldi ár 2,5 Ft-tal, il-
letve 2 Ft-tal 109 Ft-ra emelkedett. A XI. hó-
napban az uniós átlagár 18,5 Ft-tal megha-
ladta a hazait. Egy éve az árdifferencia 11 Ft 
volt, amikor a vételár 107 Ft volt. 

juhpiac
A PÁIR adatai szerint az élőbárány kilónkénti 
adásvételi átlagára az első héten, 1267 Ft-on 
nyitott, majd árcsökkenések és áremelkedé-
sek után az 5. héten 1179 Ft-on zárt, az elmúlt 
évi 1106 Ft-tal szemben.   

A KSH adatai szerint 2020-ban a vágójuh 
termelői átlagára 958 Ft/kg volt, 14,7%-kal 
magasabb, mint egy évvel korábban. A felvá-
sárolt vágóalapanyag volumene 6195 tonnát 
tett ki, 10,9%-kal kevesebbet, mint 2018-ben. 
Decemberben a múlt évi kilónkénti 1035 Ft-
tal és a 11. havi 1095 Ft-tal szemben 1175 Ft 
volt az átlagár. Ekkor az élőbárány átlagára 
1255 Ft/kg, ezen belül a könnyű bárányé 
1297 Ft/kg, a nehézé 1165 Ft/kg volt. A for-
galom 608 tonna volt, ami 112 tonnával el-
maradt a 2019. évi értékesítéstől, de 363 ton-
nával túlszárnyalta a november havi adásvé-
telt. 

A zsugorodó vágóállomány és a növekvő 
kereslet miatt egyre körülményesebb a bá-
ránybeszerzés. A kereskedők és a feldolgozók 
kíméletlen versenyt vívnak a bárányokért.

Az Európai Bizottság adatai szerint a ha-
sított bárányárak az alábbiak voltak: A 13 
kg-nál tömegesebb, nehéz bárányok közös-
ségi és a hazai átlagára a 3. héten kilogram-
monként 2273 Ft/kg, illetve 2566 Ft/kg, a 4. 
héten 2254 Ft/kg, illetve 2527 Ft/kg volt. Az 
egységes piaci ár 2020 évhez képest 21,4%-
kal, a honi 16,5%-kal emelkedett. Legtöb-
bet, kilónként 2577 Ft-ot Franciaországban, 
2530 Ft-ot Németországban, 2527 Ft-ot pe-
dig Magyarországon fizettek a vágott tes-
tért (carcass). A legkevesebbet, 940 Ft-ot Ro-
mániában adtak érte. Hazánk a 4. héten a 
tagállamok rangsorában 3. volt.  

A 13 kg-nál kisebb, 
könnyű vágott bárányok 
egységes piaci- és hazai 
ára a 3. héten 2097 Ft/kg, 
illetve 2720 Ft/kg, a 4. hé-
ten 2060 Ft/kg, illetve 
2578 Ft/kg volt. A megelő-
ző év azonos időszakával 
összehasonlítva a közössé-
gi átlagár kilónként 41 Ft-
tal, a hazai 120 Ft-tal nőtt, 
utóbbi jelentősen, kilón-
ként 518 Ft-tal meghalad-
ta az uniós átlagot. Ekkor 

az adásvételi árban a listavezetők Horvátor-
szág (2743 Ft/kg), Magyarország (2578 Ft/kg) 
és Portugália (2449 Ft/kg) voltak. Az olasz pi-
acon a vágott testek kilónkénti eladási ára 
2067 Ft volt. 

Baromfipiac
A vágóbaromfi-piacon decemberben novem-
berhez képest 282 Ft-ról 284 Ft-ra emelkedett 
az eladási átlagár, miközben a felvásárlás jócs-
kán visszaesett.

A KSH adatai szerint a vágóbaromfi ter-
melői átlagára 2020-ban – a 2019 évvel ösz-
szevetve – 3,4%-kal 288 Ft-ra csökkent. Ezen 
belül a vágópulyka vételára 0,7%-kal, a pe-
csenyecsirkéé 1,6%-kal, a vágókacsáé 1,8%-
kal, a húslibáé pedig 2,9%-kal gyengült. Az 
elmúlt évben a feldolgozásra átvett vágóba-
romfi össztömege 573 711 tonna volt, ezáltal 

az ágazat kibocsájtása egy év alatt 1,7%-kal 
emelkedett. Az értékesítés 139 003 tonnával 
túlszárnyalta a sertésszektorét. 

A XII. havi kereskedés 47 241 tonna volt, 
ami 5219 tonnával elmaradt 11. havitól, de 
2801 tonnával felülmúlta a 2019. évit. 

Az 1–5. hét között a vágócsirke felvásárlási 
átlagára 2,1 Ft-tal 254,2 Ft-ra, a vágópulykáé 
pedig 11,3 Ft-tal 362,4 Ft-ra erősödött, ezáltal 
kilábalt a mélypontról. Tavaly ugyanekkor a 
csirke ára 254,4 Ft, a pulykáé 397,6 Ft volt.

tojáspiac
A PÁIR adatai szerint az étkezési tojás csoma-
golóhelyi forgalma az első héten nem érte el 
8,8 millió darabot sem. A fokozódó kereslet 
hatására a kereskedés az 5. héten 12,8 millió-
ra szökött fel, 4,2 darabbal felülmúlva a tava-
lyi forgalmazott mennyiséget. Ekkor az el-
adott 12 848 ezer tojásból az 53-63 gramm 
közötti M méretűek 75,7%-kal, a 63 gramm 

feletti L méretűek 24,3%-kal részesedtek. Az 
áfát és a kiszerelési költséget nem tartalmazó 
csomagolóhelyi nettó ár az első héthez ké-
pest 0,9 Ft-tal 26,5 Ft-ra gyengült, ezáltal ha 
minimális mértékben is, de 0,5 Ft-tal elmaradt 
a 2020. évitől.  

Az AKI közlése szerint a 4. héten az uniós 
csomagolóhelyi átlagár 435 Ft/kg volt, ami 58 
grammos tojást feltételezve kb. 25,3 Ft darab-
árnak felelt meg. A magyarországi ár 445 Ft/
kg, egy tojásra vetítve 25,9 Ft volt, amely a 
mindössze 23 adatszolgáltató tagország 
ranglistáján a 10. helyezésre volt elegendő. 

szemestermény-piac
A KSH adatai szerint 2020-ban a gabona át-
lagára 8,6%-kal felülmúlta a 2019. évit. A búza 
átlagára 8%-kal, az árukukoricáé 12,8%-kal, az 
árpáé 0,9%-kal nőtt. A tonnánkénti felvásárlási 
árak az alábbiak szerint alakultak: búza 54 800 
Ft, árpa 44 500 Ft, árukukorica 49 200 Ft.  
Tavaly búzából 2 672 661 tonnát, árpából 
640 611 tonnát, takarmánykukoricából 
4 326 507 tonnát ér té kesítettek. A megelőző 
évhez képest a búzaeladás 2,7%-kal, az árpáé 
49,5%-kal, a kukoricáé pedig 6,9%-kal nőtt. 

Decemberben, az egy évvel korábbihoz 
képest a következő árakat jegyezték: búza: 
2020. év 61 000 Ft, illetve 2019. év 48 800 Ft, 
árukukorica (morzsolt): 2020. év 53 400 Ft, il-
letve 2019. év 42 900 Ft; árpa: 2020. év 52 500 
Ft, illetve 2019. év 44 500 Ft. A gabona 2019-
hez képest több mint ötödével, 20,7%-kal 
drágult. Decemberben novemberhez viszo-
nyítva a búza tonnánkénti ára 900 Ft-tal csök-
kent, az árpáé 1400 Ft-tal történelmi magas-
ságba szökött, a kukoricáé 200 Ft-tal emelke-
dett. A XII. havi forgalom búzából 64 563 ton-
nát, tengeriből 440 447 tonnát, árpából 9328 
tonnát tett ki. A búzaeladás 2019-hez képest 
43 971 tonnával, az árpáé 3636 tonnával 
csökkent, a kukoricáé viszont jócskán, 60 062 
tonnával nőtt. Novemberről decemberre a 
búzaforgalom 41 973 tonnával, az árukukori-
cáé drasztikusan, 877 372 tonnával vissza-
esett, az árpáé viszont mérsékelten, 1276 ton-
nával csökkent.  

Az AKI által közzétett adatok szerint az 5. 
héten az étkezési búza ÁFA és szállítási költ-
ség nélküli tonnánkénti átlagára 69 489 Ft, a 
takarmánybúzáé 65 532 Ft, az árpáé 56 988  
Ft, az árukukoricáé 67 919 Ft volt. A 2020. év-
vel összevetve a kukorica tonnánként 22 743 
Ft-tal 50,3%-kal, az étkezési búza 15 900 Ft-tal 
29,7%-kal, a takarmánybúza 12 820 Ft-tal 
24,3%-kal, az árpáé pedig 11 251 Ft-tal 
24,6%-kal drágult. Az árdagály különösen a 
sok gonddal küszködő abrakfogyasztó sertés- 
és baromfiágazatokat hozta még nehezebb 
helyzetbe. 

Varga Gábor

Vágóbaromfi értékesítési árak (Ft/kg)

vágó- 
csirke

vágó- 
liba

vágó- 
pulyka

vágó- 
kacsa

2020 december 251 611 363 331
2019 december 255 651 398 330
Forrás: KSH
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Csütörtökönként kora délutántól kínál-
ják a termékeiket az őstermelők a 
kecskeméti piaccsarnok külső, fedett 

részén – mutatja Hamzáné Lakó Judit, a pia-
cot működtető Aranyhomok Kistérség-
fejlesztési Egyesület titkára. Nyolc éve hívták 
életre a Tanyai Termék Piacot, amelynek ötle-
tét a Hírös Hét Fesztivál adta, ahol nagy sike-
re volt a térségi termékek bemutatójának és 

kóstoltatásának. Ám nem csak a csütörtöki 
piacon, hanem különböző weboldalakon is 
elérhetőek a tanyás térségben élő gazdálko-
dók adalékanyagoktól mentes kézműves ter-
mékei. Az Aranyhomok Kistérség fej lesztési 
Egyesület egyik fő feladata ugyanis helyzet-
be hozni a helyi termelőket. Ennek érdeké-
ben működtetik az aranyhomok-porteka.hu, 
és a haztajitazasztalra.hu weboldalakat.  

TANyAI TERMÉK PIAC 

az alföld ízei kecskeméten

Mészáros Zoltán legalább ti-
zen két féle savanyúságot készít. 
A legnépszerűbb ezek közül a 
hagyományos házi csalamádé, 
de igen keresett a savanyúság-
gal töltött almapaprika és a sa-
vanyított cékla is. Lajosmizsén 
egy hold földön termeszti a 
hozzávalókat. Mint mondja, a 
kényszerűség vitte rá a zöldsé-
gek feldolgozására. Korábban 
csak növénytermesztéssel fog-
lalkozott, de az átvételi árak 
csökkentek, és ráfizetésessé 
vált e tevékenység. Zoltán ere-
deti szakmája szakács, így nem 
is kellett sokat tanakodnia, 
hogy a feldolgozott termékek 
előállítása mellett tegye le a 
voksát. Ez rentábilissé tette 
gazdaságát, ő pedig a piaco-
zást is megszerette. Mint 
mondja, a termékei minden bi-
zonnyal azért is keresettek, 
mert a hozzávalókon kívül a 
szívét-lelkét is beleteszi.  

az alföld jellegzetes tanyás térsége 
kecskemét, így nem csoda, ha  
a helyi őstermelők a kecskeméti 
tanyai termék Piacra viszik  
a portékáikat. Házi sajtok, pékáruk, 
füstölt húsok, kolbászok, szalonnák, 
titkos házi recept alapján készült 
savanyúságok, méz- és méhészeti  
termékek, lekvárok, szörpök,  
ivólevek, fürj tojás, gyógynövény-
szárítmányok, friss zöldségek  
és gyümölcsök várják a vásárlókat. 
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Börönténé Molnár Melinda és férje meggytermesz-
téssel kezd te, ám napjaikra van homoktövis-ültetvé-
nyük, készítenek ivólevet, lekvárokat, sőt kínálnak 
friss és feldolgozott fürjtojást is.  A fürjtartásba hu-
szonöt évvel ezelőtt kezdtek bele. Hobbiként indult, 
ám kiderült, hogy a piacon van igény az aprócska, 
ám annál egészségesebb tojásokra. A homoktövissel 
pedig azt követően kezdtek el foglalkozni, hogy ki-
pusztult a meggyültetvényük egy része. Helyére 
olyan növényeket akartak telepíteni, amelyeket nem 
kell permetezni és nem igényelnek semmiféle vegy-
szert. Így esett a választás a homoktövisre, amelyből 
ivólé és szárított gyümölcsőrlemény készül. Ezeket 
főként azért keresik a vásárlók, mert immunerősítő 
és gyulladáscsökkentő hatásuk van.  

Több mint egy tucat különféle sajtot készít Kaldenekker-Simon Ildikó, aki 
Kunbaracson él és gazdálkodik a családjával. Kilenc fejőstehenük és hatvan 
egyedből álló juhállományuk van. Ildikó öt gyermeke közül négy, már fel-

nőttként segíti a gazdálkodást, a termékek előállítását, valamint az értéke-
sítést. A sajtkészítés nem újkeletű a családjukban, hiszen már a szülei is tar-
tottak jószágokat, és édesanyja 40 éven keresztül készített sajtokat is. 

Jóri Jánosné Ági sertést és baromfit tart. A piacon konyhakész csirkét, házi tojást, fris-
sen sült töpörtyűt, sütnivaló hurka-kolbászt, abált- és kolozsvári szalonnát, zöldséget 
és gyümölcsöt is kínál. A jószágállománya három koca és annak szaporulata, vala-
mint tyúkok, csirkék, kacsák, sőt még gyöngytyúkjuk is van. A sertésből készült fi-
nomságok szezonja a téli időszak, ekkor hetente vágnak jószágot. Nyáron a kertészet 
adja a munkát és a piacra valót. Az epertől a zöldségekig sok minden megterem az 
öthektáros területükön. Ági két éve lett özvegy, így a gyermekei segítik a gazdálko-

dásban. A baromfitartás például a fia reszortja. S 
hogy mennyire kelendőek a termékeik, azt leg-
jobban az mutatja, hogy a tojásaik, füstölt áruik, a 
töpörtyű, sőt még a sertészsír is pillanatok alatt 
vevőre talált. 

Összeállította: BNE-BZS
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Nem újkeletű a felismerés Földünk ter-
mőtalajának drámai ütemű pusztulá-
sáról. 2010-ben bejárta a világot John 

Crawford professzor, a Sydney-i Egyetem 
Fenntartható Mezőgazdaság tanszékvezető-
jének tanulmánya, amely ben megállapítja, 
hogy az intenzív talajművelés eredményeként 
évente mintegy 75 milliárd tonna termőföld 
tűnik el, s mára a világ termőtalajának 80 szá-
zaléka mérsékelten, vagy jelen tősen erodáló-
dott. Elemzi, hogy Ausztráliában 5-ször, Euró-
pában 10-szer, Amerikában 17-szer, Kínában 

pedig 57-szer gyorsabban pusztulnak a ter-
mőtalajok, mint ahogyan épülnek. 

2014-ben az ENSZ Élelmezésügyi és Me-
zőgazdasági Szervezetének (FAO) előrejelzé-
se látott napvilágot. Ebben megállapítják, 
hogy a jelenlegi tendencia folytatásával az 
egy főre jutó megművelhető, termékeny talaj 
mennyisége a világban 2050-re csak egyne-
gyede lesz az 1960-as szintnek. E veszélyes 
folyamatra szerették volna felhívni a figyel-
met 2015-ben, amikor a Termőtalajok Nem-
zetközi Évét hirdették meg. Ám a hangzatos 

tervek ellenére, nemzetközi prog ramok indu-
lásáról és sikereiről nem olvashattunk később 
beszámolókat. 

Az elmúlt időszakban azonban ismét 
megkondultak a vészharangok: több új szer-
vezet és munkacsoport is alakult, amelyek új 
programokat hirdettek. Az Európai Unióban 
az elmúlt hetekben kezdte meg a működését 
az Európai Talajmegfigyelő Intézet (EUSO-
European Soil Observatory), amelynek célja, 
hogy 2030-ra 50-60%-kal javuljanak a talajbi-
ológiai funkciók. Vagyis, hogy Európában je-
lentősen csökkenjen elsiva ta gosodás veszé-
lye, a termőtalajok legalább 75 százaléka pe-
dig jó állapotban legyen, biztosítsa az egész-
séges és környezetbarát élelmiszerek előállí-
tásának alapját. E célkitűzés és intézmény 
annak okán született, hogy az Európai Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség (EEA) 2019-es 
jelen tése kimutatta, hogy az EU mezőgazda-
ságának intenzívebbé válása, és a városfej-
lesztés súlyos károkat okoz a talajban, a me-
zőgazdasági területek állapotában és a bio-
diver zitásban. 

EGyRE TÖBB SZERvEZET KoNGATjA A vÉSZHARANGoT

Drámai ütemben fogy a termőtalaj

Ha a jelenlegi ütemben folytatódik a talajpusztulás és -használat, akkor 
gyakorlatilag az emberiség az elkövetkező 60 év alatt feléli a termőtalajt. 
Mindez már nem emberöltőkön túlmutató távlatot jelent; a most megszülető  
gyermekeket és napjaink huszon éveseit is sorsdöntően érintő probléma lesz. 
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Miként képződik és pusztul  
a termőtalaj? 
10 centiméter talaj kialakulásához leg-
alább 10 000 évre van szükség. A talaj élő 
rendszer, amely abiotikus és biotikus ré-
szekből áll. Keletkezése a kőzetek fizikai 
aprózódásával kezdődik, amit kémiai 
mállás követ. Az így keletkező agyag Fe- 
és Al-hidroxidokból, kovasavból álló kol-
loidrészecskék együttese. A talajképző-
dés folyamatát a biológiai mállás fejezi 
be. Ennek során élőlények maradványai-
ból sötét színű lignint, cellulózt, fehérjé-
ket és egyéb nagymolekulájú szerves 
anyagokat tartalmazó anyag, hu musz 
jön létre. Talaj csak élőlények közremű-
ködésével képződik és maradhat fenn.  

Földünk termőföldjeit az erdőirtás, a 
szennyezés, az intenzív monokulturális 
növénytermesztés, a lejtős területek mű-
velésbe vonása, a nem fenntartható ta-
lajművelési módszerek alkalmazása, a 
zöldmezős beruházások és a települések 
terjeszkedése pusztítják. Ezek következ-
tében felgyorsul az erózió, a szikesedés, 
savasodás, jelentősen csökken a talajban 
az élet forrásaként is szolgáló szerves-
anyag- és ásványianyag-tartalom. 

Talajpusztulás
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A víz- és szélerózió, a klímaváltozás hatá-
sai, a hirtelen lezúduló nagyobb meny-
nyiségű csapadék, és az aszályos idősza-

kok hektikus váltakozása jelentősen gyorsítja a 
termőtalajok pusztulását, ugyanakkor az em-
beri tevékenység is jelentősen veszélyforrás. A 
helytelen talajművelési mód, a vetésforgók be 
nem tartása és az intenzív, de nem átgondolt 
technológiák a talaj ökoszisztémájának súlyos 
károsodásához vezetnek – hangsúlyozta a 
szervezet titkára dr. Pénzes Éva, akit a céljaikról, 
és kutatásaik eredményéről kérdeztem.  

Arra figyelmeztetnek, hogy a talajok 
romlását csak teljes szemléletváltás-
sal lehet megállítani. Ez miként való-
sulhat meg? 
– A talajok romlását csak összetett, szak-

szerű technológiával lehet megállítani vagy 
csökkenteni. Ennek alapja a rendszeres talajin-
formációs vizsgálatok elvégzése, és az ered-
mények szakszerű értékelése. Fontos a bioló-
giai talajművelést és a tápanyag -után pótlást 
előtérbe helyezni. A talajélet serkentése, a 
mikrobiológiai állapot javítása sok romló para-
métert képes megváltoztatni, mert ez az egyik 
alapja a jó termőképességnek. 

Elsődleges céljaink között szerepel az edu-
káció – a talajjal, talajélettel, az oltóanyagokkal 
és technológiákkal kapcsolatos ismeretanya-
gok átadása a gazdák részére.  

Magyarországon mióta használnak 
elterjedten a mezőgazdasági terüle-
teken talajbaktériumos készítmé-
nyeket?  
– A talajoltás a szója oltásával kezdődött, 

Iregszemcsén már 80 évvel ezelőtt ismert volt 
a technológia. A talajt, majd a szójamagot 
gyökérgümő-őrleménnyel oltották, vagyis 
Rhizobium baktériummal. 

A gümőt nem képező, de a növénnyel 
együtt élő, a gyökérfelszínhez kötötten műkö-
dő úgynevezett asszociatív nitrogénkötő bak-
tériumokat, közülük is talán a legismertebb 
azospirillumokat is már 80-100 éve leírták, de 

gyakorlati fontosságukat csak évtizedekkel ké-
sőbb fedezték fel. A mikrobiológia és növény-
élettan tudományának fejlődésével aztán már 
lehetővé vált olyan baktériumtörzsek izoláció-
ja és szelekciója, melyek a növénytáplálást, ta-
lajszerkezet-javulást és a talajegészséget szol-
gálják. Így alakultak ki a másod- és harmadge-
nerációs baktériumos oltóanyagok, amelyek 
már több mint két évtizede a gazdák rendel-
kezésére állnak. A hazánkban lévő tudásanyag 
és tapasztalat a mikrobiális oltóanyagok tekin-
tetében világszinten is első.  

A hazai mezőgazdasági művelés 
alatt álló területek körülbelül hány 
százalékán használják ezeket a sze-
reket és miért volna fontos a haszná-
latuk? 
– Magyarországon körülbelül 500 ezer 

hektáron használnak talajoltóbaktérium-
készít ményeket, ez a gazdák körülbelül 11%-
át jelenti. Az intenzív növénytermesztési tech-
nológia során számos stressz éri a talajokat. 
Így a nem okszerű növényvédőszer-felhaszná-
lás, a túlzott műtrágyázás, a nem megfelelően 
megválasztott talajművelés mind-mind be-
avatkozik a talajélet, a talajtermékenység fino-
man hangolt egyensúlyába. A stresszelt tala-
jokban a talajélet gyengül, nemcsak az élőlé-
nyek száma, de diverzitása, fajgazdagsága is 
csökken. A célzott talajélet-gazdagítás – nö-
vénytermesztési szempontból izolált és szelek-
tált baktériumtörzsekkel oltásával – ezért len-
ne nagyon fontos.  

Mindez hogyan egészítheti ki a szer-
ves-, vagy műtrágyázást? 
– A szervestrágyázás lenne a legoptimáli-

sabb a tápanyag-utánpótlás szempontjából, 
ráadásul sok hasznos mikrobát is tartalmaz. 
Ősidők óta bevált módszer a trágyázás, még a 
Biblia is megemlékezik róla. Ahol van rá lehe-
tőség és jó minőségű szer ves trágya áll rendel-
kezésre, ott azt kell használni a technológiá-
ban! Szervestrágyázott területen is a betakarí-
tás után a szántóföldön maradt növényi ma-

radványokat érdemes szárbontó baktérium-
készítménnyel kezelni, ezzel segítve a gyors és 
szakszerű elbontást. Ez azért fontos, mert fel-
táródik a következő kultúra számára azok táp-
anyagtartalma, épül a szervesanyag-készlet és 
javul a talajszerkezet. 

A műtrágya hasznosulását is nagyban segí-
tik a mikrobiális talajoltók. Az egyes tápelemek 
a talajból csak mikroorganizmusok működé-
sével válnak felvehetővé a növény számára. 
Vizsgálatok szerint egyes termőterületeken 

már 15-20 évre elegendő foszfor és kálium 
halmozódott fel a talajban, csak éppen kötött 
formában, így nem tudja felvenni a növény. 
Ha a műtrágyázási technológiát kiegészítjük 
egy baktériumos talajoltással, akkor jobban 
hasznosul a műtrágya, kevesebb is elegendő 
belőle. 

A szakmai szervezet készítményei, mind 
terméseredményben, mind termésminőség-
javulásban jelentős eredményeket mutattak. 

A kiskertekben is célszerű volna a ta-
lajbaktériumokat pótolni? 
– Igen, célszerű lenne, de sajnos a legtöbb 

forgalmazó csak nagyobb kiszerelésű termé-
keket kínál, amelyek egy hektár és afölötti te-
rületre valók. A jövőben fontos fe ladat lesz, 
hogy a kiskerttulajdonosokat is ki tudjuk szol-
gálni mikrobiális termékekkel, amelyek segíte-
nek a talaj egyensúlyának helyreállításában. 
Kutatásaik szerint hatásukra a talaj humusztar-
talma akár 50%-kal, a terméshozam átlagosan 
24%-kal is növekedhet, és a talajban áttelelő 
kórokozók száma átlagosan 17%-kal csökken.  

BNE

a hazai talajok állapota is  
aggasztóan romlik
Magyarország termőföldjei nyugat-európához viszonyítva még viszonylag jó 
állapotban vannak, bár a szántóföldi művelésű területek több mint harmada, 
az ország területének negyede valamilyen mértékben már erodálódott.  
a mező- és erdőgazdasági területek mintegy 60%-a veszélyeztetett a talaj-
deg radáció által – erre figyelmeztet az idén január végén megalakult Magyar 
talajbaktérium-gyártók és -forgalmazók szakmai szervezete. 
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A munkacsoport legfontosabb céljai 
és feladatai: 

– a legelő- és rétgazdálkodással 
foglalkozók összefogása, szakmai képvise-
lete, a döntéshozók szakmai támogatása; 

– a hazai gyepterületek teljes körű, or-
szágos felmérése, gyepkataszter megalko-
tása;

– legelő- és rétgazdálkodási stratégia 
kidolgozása az ágazati szereplők bevoná-
sával; 

– tudományos eredmények átadása, új 
vizsgálatok elindítása, szervezése, platfor-
mok teremtése; 

– szaktanácsadás, szakmai képzések, to-
vábbképzések, bemutatók, szervezése;

– ágazati bemutatógazdaságok kivá-
lasztása, szakmai támogatása, nemzetközi 
kapcsolatok fejlesztése; 

– a gyepgazdálkodás és a természetvé-
delem közötti kompromisszumok elősegí-
tése, érdekegyeztetési platform biztosítása;

– legelők és rétek megőrzését célzó tár-
sadalmi tevékenység.

Az alakuló ülésen Zászlós Tibor, a NAK 
mezőgazdaságért felelős országos alelnöke 
úgy fogalmazott: a gyepgazdálkodás a 
húsmarha- és juhtartásban nélkülözhetet-

len, komoly jelentőségű, ennek megfelelő-
en a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kell 
kapnia. A létrejött munkacsoport tevékeny-
sége révén jelentős előrelépéseket lehet el-
érni, egyúttal növelni a legelők, rétek fon-
tosságának társadalmi elismertségét is. 
Emellett a munkacsoport szakmai muníciót 
is kíván adni a döntéshozók számára.

Wagenhoffer Zsombor, a NAK Állatte-
nyésztési Osztályának elnöke szerint – a 
szakterület kiváló tudósainak erőfeszítései 

ellenére – az elmúlt évtizedekben nem si-
került országosan felmérni a gyepek álla-
potát. Első lépésként a hazai gyepterületek 
kiterjedéséről és minőségéről egzakt ada-
tokat kell összegyűjteni, ami alapul szolgál-
hat egy gyepstratégia megalkotásához. To-
vábbá meg kell találni a természetvédelmi 
és az állattenyésztési szempontok egyensú-
lyát a gyephasználatban.

Csomai Géza, a NAK Állattenyésztési 
Osztály Legeltetésre Alapozott Állattartási 
Alosztályának vezetője hangsúlyozta, hogy 
a húsmarha- és a juhtartás nem rentábilis 
legeltetés nélkül, a gyepgazdálkodásnak ki-
emelkedő jelentősége van az ágazat fejlő-
désében.

A megalakult munkacsoport szakmai 
vezetőjének Tasi Juliannát, a MATE Gödöl-
lői Campus nyugalmazott egyetemi docen-
sét választották. Véleménye szerint sürgő-
sen szükség van arra, hogy a legeltetésre és 
gyepekről származó takarmányokra alapo-
zott állattenyésztő ágazatokra, valamint 
magára a gyepgazdálkodásra nagyobb fi-
gyelem irányuljon; növelni kell annak szak-
mai és társadalmi elismertségét. Ugyanak-
kor szükséges az ágazatban dolgozók ösz-
szefogása, szakmai képviselete, valamint a 
gazdálkodás szakszerűségének javítása is. A 
csoport alapító tagjai között egyetemi ok-
tatók, kutatók, tenyésztőszervezeti vezetők 
és gyakorló gazdák vannak. 

GyEPGAZDÁlKoDÁS 

a szakmai képviselettől a stratégia 
kidolgozásáig
a legelő- és réthasználatnak jelentős szerepe van az állattenyésztésben.  
Február elején a nemzeti agrárgazdasági kamarán (nak) belül legelő-,  
és Rétgazdálkodási Munkacsoport alakult. 
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Az agráriumban tavaly három vírussal 
is meg kellett küzdeni: a madárinflu-
enzával, a sertéspestissel, valamint a 

koronavírussal, sőt még a világjárvány 
okozta pánikkal is. Emellett pusztított a 
fagy és az aszály, majd a heves esőzések is. 
Ennek ellenére rekordot döntött a kukorica 
hozama, és a búza, az őszi árpa is minden 
idők második legnagyobb termésátlagát 
produkálta.

A magyar mezőgazdaság 25 millió em-
bert tud élelemmel ellátni. Ez óriási kincs, 
olyan erőforrás, amellyel jól kell gazdálkod-
ni. A koronavírus-járvány a magyar mező-
gazdaságban rámutatott a hazai agrárium 
ütésállóságára és a hazai termékek fontos-
ságára; nőtt a helyi piacok forgalma, teret 
nyert az online kereskedelem, valamint a 
járvány ellenére megmaradt a beruházási 
kedv is. A járvány sok más mellett azt is 
megmutatta, milyen fontos a helyi élelmi-
szer-előállítás. 2012-ben hívta életre a kor-
mány a termelői piacokat, amelyekből ma 
már 300 létezik országszerte, és amelyek-
nek köszönhetően közvetlenül a termelők-

től juthatnak hozzá az emberek a friss, jó 
minőségű, szezonális magyar termékekhez.     

A mostani nehézségek azt is megmutat-
ták, hogy hatalmas lehetőség van az online 
kereskedelemben. Erősíteni kell azokat a 
platformokat, amelyek a termelők áruját 
közvetlenül teszik elérhetővé a vásárlók 
számára. Ezért digitalizációs programjában 
az Agrárminisztérium a digitális termelői 
piac fejlesztését is támogatja. A cél az, hogy 
a világhálón minél több fogyasztó számára 
elérhető legyen például a kiskertben ter-
mesztett sárgarépa vagy az abból készült 
helyi termék is. A lokális termékek előállítá-
sa és értékesítése fontos szerepet játszik 
egy adott térség fenntarthatóságának, kul-
turális szokásainak, identitásának megőrzé-
sében, ezért a vidék fejlődésének egyik ki-
emelkedő tényezője. 

Több kutatás előzetes eredménye is azt 
mutatja, ma már nem az éretlenül leszedett 
és a hosszú szállítás alatt beérő import ter-
mékek a népszerűek. Erősödik a fogyasztói 
tudatosság, és mára a helyben előállított, 
friss, zamatos termékeket, a piacokon be-

szerezhető élelmiszert, kézművesárukat 
jobban becsüljük.

Aki tudatosan választ árut, az abban is 
biztos lehet, hogy minőségi, biztonságos 
árut fog venni, hiszen Magyarországon eu-
rópai szinten is kifejezetten szigorúak az 
élelmiszerbiztonsági szabályok. A biztonsá-
gos élelmiszer saját magunk és a családunk 
egészségének az érdekében is fontos szem-
pont.

A magyar mezőgazdaság erősítéséhez 
tudatos fogyasztói döntésekre van szükség. 
A magyar termékek vásárlásával nemcsak 

egy értékteremtő munka végeredményét 
kapjuk, hanem támogatjuk a magyar csalá-
dokat, hozzájárulunk a magyar gazdaság 
fejlődéséhez, erősítjük a város és a vidék 
kapcsolatát és óvjuk a környezetünket, mi-
vel nem több ezer kilométerről érkeznek az 
áruk.  (x)
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átalakuló vásárlási szokások

2020-ban sosem tapasztalt kihívásokkal kellett szembenéznie az agrár-
élelmiszeriparnak. a próbát kiállva egyre népszerűbbek a kistermelők 
termékei, legyen szó akár nyers zöldségről, gyümölcsről vagy az ezekből 
készített kézműves árukról. a helyi termelői piacok és az online elérhető 
lokális termékek a folyamatokat tovább erősítik. 
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A siker kulcsa a szaporítóanyag. A meg-
felelő vetőmag kiválasztásán túl a 
magvetés legfontosabb mozzanatai a 

helyes vetési idő megválasztása, a megfelelő 
vetési mélység megtalálása és a vetés módjá-
nak, mikéntjének a meghatározása.

A vetés idejének ütemezésekor végső so-
ron a betakarítás, a szedés tervezett idejéből 
számolunk vissza. Figyelembe vesszük az 
egyes fajok tenyészidejét – pl. egy friss fo-
gyasztásra szánt, korai fejeskáposzta-fajta 
akár a kipalántázást követő 60. napon szed-
hető; míg egy téli tárolásra alkalmas káposzta 
120–170 napig is fejlődik –, az alkalmazandó 
termesztéstechnológiát (szabadföldi ter-
mesztés, fátyolfóliás takarásos termesztés, fó-
liás hajtatás) és az időjárási tényezőket. 

A palántanevelés idejének hosszúságát el-
sősorban a növényfaj határozza meg. Ideális 
hőmérsékleti viszonyok – gondoljunk itt visz-
sza a Markov-Haev táblázatra –, optimális 
környezeti feltételek mellett a palántanevelés 
időtartama 3 és 12 hét között alakul. A legrö-
videbb idő, akár 21 nap alatt ültethető nö-
vény fejlődik cukkíniből, sütőtökből, uborká-
ból, csemegekukoricából, méteres babból. 

4-5 hét a palántanevelési ideje a salátáknak, a 
káposztaféléknek (karalábé, fejes káposzta, 
vörös káposzta, karfiol, brokkoli, kelkáposz-
ta), a főzőtöknek, a sárga- és görögdinnyé-
nek, az okrának, a földimogyorónak, a bazsa-
likomnak, a determinált növekedésű paradi-
csomfajtáknak. Hosszabb ideig, általában 6-8 
hétig fejlődnek a paprika, a tojásgyümölcs, a 
folytonos növekedésű paradicsomfajták, a 
zsidócseresznye (Physalis), a póréhagyma pa-

lántái. Kifejezetten hosszú, sokszor 10–12 he-
tes palántanevelést igényel a gumós zeller, a 
szárzeller, a metélőpetrezselyem, a kakukkfű, 
a majoránna. Az ideálistól eltérő környezeti 
tényezők, gondolok itt az alacsonyabb hő-
mérsékletre, fényszegénységre, tápanyaghi-
ányra, növelik a palántaneveléshez szükséges 
idő hosszát. 

A tűzdelés műveletének alkalmazása is 
néhány nappal (3–5 nap) meghosszabbítja a 
nevelési időt. A fiatal növénykék gyökere tűz-
deléskor, átültetéskor mindenképpen sérül, 
ez okozza a csúszást. A tápkocka, a gyökerek 
tömegével átszőtt földlabda méretének nö-
vekedésével természetesen egyenes arány-
ban hosszabbodik a nevelési idő is. Egy úgy-
nevezett tépett, azaz szálas paprikapalánta 
kész lehet akár 5 hét alatt is, míg egy 9-es 
cserépben nevelt 8 hét alatt szövi át tökélete-
sen a földlabdáját. 

A vetés idejének ütemezése kapcsán 
megemlíteném még a szakaszos vetés lehe-
tőségét is. Amennyiben elő-, fő- és utónövé-
nyeket is szeretnénk termeszteni, vegyes kul-
túrákról álmodunk, az egyszerre (1-2 hét 
alatt) beérő, egy menetben betakarítható 
zöldségfajok esetében érdemes szakaszos ve-
tést alkalmazni. Ez a módszer mind a palánta-
nevelésben, mind szabadföldi helyrevetésnél 
is kifizetődő lehet salátaféléknél, káposz ta-
féléknél, csemegekukoricánál, sárgadinnyé-
nél.

A vetési mélység helyes megválasztása is 
hangsúlyos feladat. Több tényezőtől függ: a 
mag méretétől, a nevelőközeg szerkezetétől, 
nedvességtartalmától, a csírázás fényigényé-
től, a csírázás időtartamától. Általában minél 

A KERTÉSZMÉRNÖK TANÁCSAI 

a palántanevelés

Hosszabbodnak a nappalaink, néha már csábítóan süt a nap, hív bennünket 
a kertünk. Valóban elérkezett a vetések ideje. Márciusban, ahogy elkezd 
melegedni a talaj, már saját helyükre vethetjük a hidegtűrő zöldségféléket, 
a petrezselymet, a sárgarépát, a borsót, a hónapos retket és a salátát.  
ám saját örömünkre, vagy gyerekeink, unokáink környezettudatos nevelése  
céljából is érdemes a palántanevelésbe belevágni – akár panellakásban is. 

Különböző magtakarási módok
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nagyobb méretű a mag, annál mélyebbre 
vethetjük. Az 1–2 gramm, vagy annál kisebb 
ezermagtömegű zöldségfajok magját sza-
badföldön is csak maximum 1–2 cm mélyre 
vetjük. Szaporítóládás, tálcás magvetés ese-
tén sokszor csak a felszínre szórjuk ezeket az 
apró magvakat (pl. gumós zeller, szárzeller, 
metélőpetrezselyem, kakukkfű, oregánó, 
csombor, majoránna magjait), majd nagy lyu-
kú tésztaszűrővel egy kis perlites takaróföldet 
szitálunk rá és nedves itatóspapírral (újságpa-
pírral) takarjuk, hogy ki ne száradjon. Csírázás 
idején a megvilágítás az aprómagvúaknál 
hozzájárul az intenzív keléshez. A 100 gram-
mot meg nem haladó ezermagtömegű nö-
vények magjait talajba általában 2–3 cm 
mélyre érdemes vetni, míg palántanevelés 
során 0,5–1,5 cm vetési mélységet alkalmaz-
zunk. Ilyen mélyre érdemes vetni a paprika, a 
paradicsom, a padlizsán, a káposztafélék, a 
póréhagyma, a bazsalikom, a citromfű mag-
ját. Kicsit mélyebbre 1,5–2,5 cm mélyre vetik 
palántanevelés során a mángoldot, a sárga-
dinnyét, az uborkát. 

Szabadföldön, helyrevetésnél a 100 
gramm ezermagtömeget meghaladó fajok 
magjait (csemegekukorica, méteres bab, tök-
félék) 4–7 cm mélységbe vetik, míg palánta-
nevelésnél általában kisebb 2–3,5 cm-es 
mélységet alkalmaznak. A vetésmélységre 
vonatkozó általános adatok szabadföldi kö-
rülmények között, középkötött jó víz ellá-
tottságú talajra vonatkoznak. Könnyen szára-
dó, laza, homokos talajokon mélyebbre; kö-
tött és nedves talajokon sekélyebbre vessünk! 
Palántanevelés során a földnedves nevelőkö-
zeget finoman tömörítsük a soroláskor (nö-
vénysorok kihúzása, vagy a nevelőtálcák töl-
tése, előlyuggatása alkalmával), majd a vetést 
követően nagyon laza, finom rostszerkezetű, 
perlittel kevert speciális takaróföldet vagy 
vermikulitot használjunk a magok vékony ré-
tegű takarására. Ne feledjük, a csírázó mag 
sohasem száradhat ki! Szabadföldi körülmé-
nyek között, ahol kevésbé védett körülmé-
nyeket tudunk csak biztosítani a keléshez, a 
lassan csírázó magvakat, mint a petrezse-
lyem, a pasztinák, a sárgarépa, vessük egy ki-
csit mélyebbre, hogy az elhúzódó csírázás 
alatt védettebb legyen a mag a kiszáradástól!

A vetés történhet kézzel és géppel is. A 
magvak talajfelületi elhelyezkedése alapján 
szórt, soros, sávos, négyzetes, fészkes vetési 
módokat alkalmaznak. Amikor egyidejűleg 
két növényfaj magját vetjük ugyanarra a te-
rületre, akkor kevert vetésről beszélünk (pl.: 
hajtatásban a sárgarépa és a hónapos retek). 

Palántanevelés esetén a magot vethetjük 
közvetlenül abba a tápkockába, nevelőtálcá-
ba, cserépbe, amiből majd ki fogjuk ültetni a 
növényt; vagy vethetünk sűrűn szaporí-

tóládába és onnan tűzdeljük át a növényeket. 
A két módszert az különbözteti meg egymás-
tól, hogy a palántanevelés ideje alatt a növé-
nyeket átültetjük-e. A paradicsom az a nö-
vényfaj, melynek nevelése során mindenképp 
tűzdelést, többszöri átcserepezést javasolok. 
A művelet a paradicsomot fokozott gyökér-
képzésre serkenti, ugyanis a karógyökér nö-
vekedési dominanciája átültetéskor megszű-
nik, helyette dús, nagyszámú oldalgyökeret 
fejleszt. A palánták tűzdelése (pikírozása) so-
rán ritkább térállásba ültetjük őket. Kézzel vé-
gezzük, egy ceruzánál kicsit vastagabb, kihe-
gyezett tűzdelőpálca segítségével! A tűz delő-
fával a gyökerek számára lyukat készítünk a 
nevelőközegbe, majd a növény behelyezése 
után földet szorítunk vele a hajszálgyökerek-
hez. A tűzdelés ideje a növény szikleveles 
vagy két lombleveles kora, általában vetés 
után 10–21 nappal. Ügyeljünk arra, hogy a 
gyökerek vége ne kunkorodjon vissza! Ha a 
főgyökér eleve túl hosszú, inkább mi csípjük 
vissza! Egyenletes mélyre ültessük a növénye-
ket, lehetőleg hasonló mélységbe, mint ahogy 
eredetileg voltak! A mélyebb ültetést, csak a 

szárukon másodlagos, járulékos gyökereket 
fejlesztő növények, mint a paradicsom, viselik 
el. Elengedhetetlen a frissen tűzdelt növények 
gyors beöntözése, mely történhet tiszta vízzel 
és tápoldattal is. Annyi folyadékot minden-
képp adni kell, hogy a hajszálgyökerek mellől 
a légbuborékokat kiszo rítsuk! Érdemes a be-
öntözéshez foszfor-domináns tápoldatot 
használni – például Toma solos, vagy Ferticare 
Starteres oldat –, mert a foszfor átsegíti a nö-
vényeket a stresszhelyzeteken.  

Egyre gyakoribb a nevelőtálcás palánta-
nevelés, ahol a tálcákban előre kialakított, 
azonos méretű, alul lyukasztott mélyedések-
be kerül a földkeverék, és ebbe vethetjük, il-
letve tűzdelhetjük a növényeket. A táphen-
gerek mérete miatt az így előállított palántá-
kat „szivarpalántáknak” is szokták nevezni, 
melyek naponkénti öntözést, tápoldatozást 
igényelnek. Nagy előnye a tápkockában elő-
nevelt palántáknak, hogy az ültetést követő-
en gyakorlatilag azonnal fejlődésnek indul-
nak, hisz a gyökerek csak alig szenvednek 
veszteséget.

Kis Krisztiánné

Tűzdelésre váró szikleveles paprikák

Frissen tűzdelt paprika palánták
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Ahogy beléptünk a Mátai Ménes kan-
caistállójába a lábunk előtt surran el 
egy lusta cirmos cica. „Feltehetek 

egy találós kérdést?” – fordult hozzám 
Medgyesi Gergely a Hortobágyi Nonprofit 
Kft. ügyvezetője, majd szinte azonnal foly-
tatta. „Miért van szinte minden lóistállóban 
macska?” 

– Talán, hogy megfogja az egeret – vág-
tam rá. 

„Ez inkább afféle járulékos haszon. A ló 
érzékeny, ijedős állat, hamar megugrik, ha 
váratlan zajt, hirtelen mozgást érzékel. A 
macska segít hozzászokni mindehhez, hisz 
ő maga is szinte észrevétlen csendben kö-
zelít a lovakhoz, legtöbbször már csak ak-
kor figyelnek fel rá, amikor a patáik közelé-
ben jár. Egy idő után azonban hozzászok-
nak a másik állat megjelenéséhez, megta-
nulják kezelni a meglepetéseket, s ezáltal 
az idegrendszerük is stabilabbá válik” – ma-
gyarázta Gergely.

a 350. évforduló históriája
Annak okán vizitáltunk a Hortobágyon, 
hogy Európa büszke múltú, tradicionális 
ménese, s egyben egyik legjelentősebb ló-
tenyésztő központja a fennállásának 350. 
évfordulóját ünnepli. A pontos dátum még 
vitatott: a szakirodalomban az alapítás éve-
ként számos helyen 1671-et említik, köztük 
az 1927-es Képes Kalendáriumban, ahol dr. 
Ecsedi István A hortobágyi szilajpásztorko-
dás kialakulása című írásában szerepel ere-
detileg ez a dátum. Ezt azonban utólag átja-
vították 1678-ra, s egy lábjegyzetben szin-
tén ez utóbbi időpontra hivatkoznak. A non-
profit kft. munkatársai a Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltár főigazgatója, Szendiné dr. Orvos Er-
zsébet segítségével kutatásba kezdtek, hogy 
tisztázzák a pontos dátumot. Az eddigi 
adatgyűjtés a későbbi dátum helyességét 
erősíti: Debrecen város 1678-as eredeti ma-
gisztrátusi jegyzőkönyve szerint abban az 

évben május 16-ai dátummal engedélyezik 
a debreceni polgárok számára, hogy a mátai 
területre, a szoboszlói Lente Bálint ménesé-
be lovakat hajtsanak és ezért lovanként 10 
dénárt fizessenek.

350 ÉvE A HoRToBÁGyoN

Ha Máta, akkor ménes

nemes tartás, nyugodt temperamentum és nagy munkabírás jellemzi  
a „röghöz alakult” sziki nóniuszt, amelynek otthona a hortobágyi puszta, 
s benne az idén háromszázötven éves Mátai Ménes, ám nem mozog  
idegenként az angol királyi udvarban sem. 
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Az mindenesetre a pontos évszámtól 
függetlenül tény, hogy a Mátai Ménes tör-
ténete a 17. századba nyúlik vissza, amikor 
Hortobágy-pusztán egy-egy ménesben 
tartották a környékbeli falvak, városok la-
kóinak lovait. E ménesek sorából minőség-
ben is kiemelkedett Debrecen szabad kirá-
lyi város ménese, az innen származó egye-
dek az egész ország lótenyésztésére hatás-
sal voltak. A korabeli iratokból az is kiderül, 
hogy a hajdúsági település nemcsak saját 
polgárai számára biztosította, hogy lovai-
kat itt helyezhessék el, de a környékbeli 
úgynevezett gazdaközösség számára is 
fenntartotta ezt a lehetőséget – ez pedig 
egy meglehetősen nagy területen élő kört 
jelentett, mivel a hortobágyi puszta egé-
szen 1948-ig Debrecenhez tartozott. 

Csikósok és számadók
Az elmúlt évszázadok alatt sokat változott 
a technológia, ma már jóval kényelmesebb 
körülmények között tudják ellátni, tartani, 
nevelni és tenyészteni ezeket a lovakat, de 
a cél ugyanaz maradt: jó munkabírású és 
szép küllemű nóniuszokat szeretnének látni 
azok, akik a fajtáért, s annak génmegőrzé-
séért felelnek a Hortobágyon. Kosina Péter 
egyike azoknak, akik szinte gyerekkoruktól 
kezdve a puszta bűvöletében éltek. A szülei 
nemcsak a nonprofit kft. számadó gulyásai, 
de jó ideje a nagy munkabírású, ősi pász-
torkutya-fajtát, a sinkát is nagy gonddal és 
odafigyeléssel tenyésztik. A fiatalember 
már gyermekkorában megtanulta, milyen 
felelősséggel jár az állatok tartása és gon-
dozása, és bizonyára az sem véletlen, hogy 

már hétéves korában lóra ült, és kis túlzás-
sal azóta sem szállt le a nyeregből. Szinte 
egyenes út vezetett a családi kötelékből a 
debreceni Balásházy János Mezőgazdasági 
Szakközépiskolába, majd onnan vissza a 
Hortobágyra, ahol előbb csikós, később is-
tállóvezető majd pedig csikós számadó lett. 
Ez a pozíció komoly felelősséget is jelent, 
hiszen a takarmányozástól kezdve a te-
nyésztésen át a lovakat gondozó emberek 
irányítása, a turisztikai programok meg-
szervezése, bonyolítása, s a ver senyekre 
való felkészülés is hozzá tartozik. A társa-
ságnál tizenkét csikós dolgozik, akik közül 
hárman számadók. Péter az anyakanca ál-
lományért felel, egyik társa a kancacsikó-
kat, fiatal kancákat és a munkából kivett 
kancákat alkotó renyhe ménesnél, míg a 

másik a csődörménesnél teljesít szolgála-
tot.  

Az istállóban meglepő a nyugalom, a 
néhány héttel az ellés előtt álló vemhes 
kancák között járva szinte tapintható. Az 
állat viselkedésén – főként idegenek jelen-
létében – jól látszik, miként bánnak velük a 
mindennapokban – mondta Medgyesi Ger-
gely. S persze az is fontos – tette hozzá –, 
hogy ne csak küllemben legyenek szépek, 
hanem megállják a helyüket könnyű há-
mosként fogatban, de akár nyereg alatt is. 

a sziki nóniusz nagy  
munkabírású 
A nóniusz az egyik legrégebbi, immár több, 
mint kétszáz éve létező magyar fajta, ame-
lyet Mezőhegyesen tenyészettek ki. A fajta 
„ősapját” – a francia rosieres-i ménesben 
született Nonius nevű mént – a napóleoni 
háborúk idején osztrák császári hadak zsák-
mányolták, majd 1816-ban a magyar lóte-
nyésztés központjába, Mezőhegyesre került, 
ahol az arab vérrel átitatott spanyol-nápolyi 
kancákkal párosítva remek használati tulaj-
donságú utódokat adott. A kiegyezést köve-
tően, 1867-tól élte aranykorát, s ezt a kiállí-
tásokon szerzett díjak egész sora bizonyítja. 
Ezek közül a millenniumi párizsi világkiállítás 
aranyérme, az „ideális ló” cím elnyerése je-
lentette a fajta első nemzetközi elismerését. 
A második világháborút követően a nóniusz 
katonai hasznosítása gyakorlatilag meg-
szűnt, főként az Alföld igáslovaként vált 
kedveltté. 1989-ben megalakult a Nonius 
Lótenyésztő Országos Egyesület, s innen 
kezdve ismét a fajtatiszta tenyésztés, illetve 
a génmegőrzés vált meghatározó tenyész-
céllá – olvasható a fajtáról a Hortobágyi 
Nonprofit Kft. ismertetőjében.  
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A nóniusz céltudatos tenyésztése az 
1880-as években kezdődött el a Hortobá-
gyon, s ekkor lett a lótenyésztés központja 
Máta, ami egyben a cívis város legeltetési 
gazdálkodásának székhelyévé vált. A más-
féle környezet természetesen befolyásolta 
a Mezőhegyesen kitenyésztett fajta jellem-
zőit is, s ennek, illetve nem kis részben Koz-
ma Ferenc fajtanemesítő munkásságának 
köszönhetően az évek, évtizedek során ki-
alakult a nóniusz hortobágyi tájfajtája: míg 
az ország déli részén a fekete talajon, dú-
sabb legelőket használva az alhasukban 
testesebb példányok voltak jellemzők, ad-
dig a Hortobágyon, az itteni szikes legelő-
kön „röghöz alakultak” a jószágok, kiseb-
bek, kompaktabbak, ám mindeközben 
iszonyatos munkabírásúak lettek, s kialakult 
a „sziki nóniusz” amely a sötét vagy fakó 
pej színt is magában hordozza. Legelteté-
süknek nagy szerepe van az itteni élőhely-
rehabilitációs programokban is, de az előny 
kölcsönös, hiszen Közép-Európa legna-
gyobb kiterjedésű füves pusztájának ter-
mészeti adottságai is kedveznek a mai na-
pig megőrzött itteni külterjes állattartás-
nak. A nóniuszok egy nagyjából 2000 hek-
táros területen legelnek tavasztól késő 
őszig, de telente természetesen ők is a téli 
szálláshelyre vonulnak. 

Magyar lovak a királyi udvarban 
Mátán az utóbbi években számos beruhá-
zás történt annak érdekében, hogy a gén-

megőrzési, a tenyésztési, a sport, a turiszti-
kai s a versenycélú tevékenységeket meg-
felelő körülménynek között végezhessék. 
Hat istállójuk közül három bokszos, vannak 
futóistállóik, a fedett lovardában pedig díj-
ugrató és fogathajtó versenyeket egyaránt 
rendeznek: amikor a budapesti Tattersall 
felújítása zajlott, akkor itt, a Hortobágyon 
rendezték meg a kettes-, egyes-, és négyes 
fogatok fedettpályás magyar bajnokságá-
nak országos döntőjét. A nóniuszokat leg-
jobban fogatban lehet használni, de azért 
nem vallanak szégyent csikóssal a hátukon 
sem. Ezt jól bizonyítja, hogy a több tízezer 
embert vonzó Hortobágyi Lovasnapok ren-

dezvényein a csikósok bemutatója, játékos 
„virtuskodása” az egyik legkedveltebb ese-
mény, de az átlagos turistaszezonban is 
népszerűek a pusztaprogramok: 2019-ben 
ilyenre 26 ezren váltottak jegyet, s a koro-
navírus okozta korlátozások elmúltával vél-
hetően újra megélénkül majd ez a forga-
lom. A nagyjából másfél órás fogatozás 
ideje alatt nemcsak a puszta ma is élő ter-
mészeti és kultúrtörténeti értékeit, pásztor-
hagyományait mutatják be, de a látogatók 
megismerhetik az itteni legeltető állattar-
tást, s találkozhatnak például rackanyájjal, 
szürkemarha-gulyával, ménessel és bivaly-
gulyával, miközben megfigyelhetik a pász-
torok viseletét, munkaeszközeit, munkáju-
kat, sőt, bepillanthatnak akár egy nádudva-
ri fazekasmester műhelyébe, vagy megnéz-
hetnek egy szekérkiállítást is. 

Ezek a lovak a mindennapi életük során 
hozzászokhattak a nagyközönséghez, ám az 
is előfordult, hogy királyi főméltóságok előtt 
kellett megmutatniuk tehetségüket: 2019-
ben Kosina Péter, Bordás János, Garai János, 
Garai Lajos, és Pinczés László csikósok, a 
Pusztaötös-hajtó Nagy Gábor és Kassai La-
jos lovasíjász-világbajnok valamint tanítvá-
nyai a Viktória királynő születésének 200. 
évfordulója alkalmából rendezett Royal 
Windsor Horse Show-n, az angol királyi csa-
lád windsori birtokán szerepeltek lovas és 
fogatbemutatójukkal, egyöntetű elismerést 
aratva. A mátai ménest képviselő hortobá-
gyi lovak akár még saját rokonaikkal is ösz-
szefuthattak ezen a rendezvényen, kiderült 
ugyanis, hogy a windsori udvar lovas kocsijait 
is magyar tenyésztésű nóniuszokkal hajtják: 
rendkívüli munkabírása, s az angol lovakénál 
erőteljesebb testfelépítése miatt választot-
ták erre a célra épp ezt a fajtát.

Doros Judit

Kosina Péter számadó csikós és Medgyesi Gergely Hortobágyi Nonprofit Kft. ügyvezetője

A hortobágyi behajtási ünnepélyen minden évben a csikósok látványos ostorcsattogtatással 
vágtáznak át a Kilenclyukú hídon
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A kiképzés időszaka nem csupán a ka-
tonának, de lovának is komoly fel-
adatokat jelentett. A katonai fegye-

lem ugyanis a lovakra is vonatkozott. A leg-
ádázabb csata zajában is fegyelmezetten 
kellett a feladatot teljesíteni a lovaknak, 
amelyek harc közben akár a testükkel szol-
gáltak fedezékként a katonáknak. Ám nap-
jaink lovasbemutatóinak lófektetése is egy-
koron igen komoly helyzet volt, akár a ka-
tona életét is megmenthette.

A lovak beszerzése több csatornán ke-
resztül történt. Legjelenősebbek a császári-
királyi hadseregben működő méneskar ál-
tal működtetett ménesek voltak. A legje-
lentősebb ménesek Kisbéren, Mezőhegye-
sen és Bábolnán működtek.

Fajtáik szerint a következők voltak:
Kisbéri félvér, angol félvér (angol telivér 

ménekkel létrehozva), könnyű huszárló, 
minden színváltozatban tenyésztett, a faj-
tában elfogadott a német trakehneni   fajta 
(abban is elfogadott a kisbéri). 

Mezőhegyesi félvér, angol félvér (Furio-
so, North Star, ma leginkább egyben te-
nyésztett furioso-north star), kicsit tömege-
sebb a kisbérinél, minden színváltozatban, 
de leginkább pej színben tenyésztett.

Gidrán, anglo-arab félvér (arab és angol 
telivér ménekkel létrehozva). Az alapító 
mén Gidrán senior arab telivér, könnyű hu-
szárló, kizárólag sárga színben tenyésztett.

Shagya, arab félvér (arab telivér mének-
kel létrehozva), könnyű huszár (tiszti) ló, 
minden színváltozatban tenyésztett, de 
leggyakrabban szürke.

Nóniusz, angol-francia félvér (Nónius 
senior francia seregektől, Győrnél zsákmá-
nyolva), tömegesebb, inkább fogatos, tüzér 
ló, színe fekete vagy sötét pej, vannak 
könnyebb, inkább hátas törzsei is (nagy és 
kis nóniusz).

Ezeken kívül használta még a hadsereg 
a lipicai és a kladrubi fajtákat, amelyek tö-

meges „barokk” lovak. Alapvetően a Habs-
burg Ház eseményeihez alakították ki őket, 
a lipicai  mindig szürke (ezt használták az 
örömteli eseményeken, pl. esküvőkhöz), a 
kladrubi mindig fekete (ezt a szomorúb-
bakhoz, pl. temetés), egyébként a két fajtát 
szintén elfogadják egymásban.

A csikók 3-4 éves koru-
kig voltak a ménesben, ak-
kor kiemelték őket és elke-
rültek leendő alakulataik-
hoz, ahol a kiképzésük 2-3 
esztendőt is tarthatott. (Egy 
újonc katona kiképzése 
másfél-két év volt.) Egy hu-
szár szolgálati ideje 1848 
előtt tíz esztendő volt, 
1868-tól pedig három, ami-
ből kettőt egy közös ezred-
nél, egyet pedig a Magyar 
Királyi Honvédség valame-
lyik alakulatánál töltött. Te-
kinthető úgy is, hogy ló és 
lovasa szinte együtt nevel-
kedett.

A nyereg az úgynevezett 
„lengőtalpas bock nyereg” 
volt. A talp meg azért volt 
lengő, hogy több típusú 
lóra is passzoljon. Később, a 
II. Világháború idején a fix-
talpas terjedt el, ami már in-
kább angol típusú volt.

A ló és ember viszonyá-
nál a lovak egymás közötti viszonya még 
fontosabb volt. Egy-egy szakasz lovai egy 
istállóba kerültek már a kezdetektől, hogy 
így is egymáshoz szoktassák őket. A köte-
lékben történő kiképzésre külön gondot 
fordítottak. Érdemes megjegyezni, hogy 
bár igyekeztek, nem mindig sikerült kato-
nát és lovát állandó párosba szervezni. 
Ezért volt fontos elérni, hogy a ló lehetőleg 
minél több lovasát társaként fogadja el. A 

tiszti kar esetében ez könnyebb volt, hiszen 
sok tiszt rendelkezett saját lóval.

A lóállomány jó állapota és egészsége 
mindennél előbbre való volt, s a legénység-
nek is meg kellett tanulnia, hogy lovaik 
szükségletét a maguké elé helyezzék. Tör-
ténhetett bármi, a huszár először a lováról 
gondoskodott. Békeidőben a katonák napi 
programja hajnali négytől este tizenegy órá-
ig tartott, s több mint felerészben a lóállo-
mány ellátásából, ápolásából, s különféle 
gyakorlatokból állt. Az istállók tisztaságát, az 
állatokat, nyergeket, lószerszámokat napon-

ta szigorúan ellenőrizték. Szemlekor a foga-
zatuktól a patkoláson keresztül a végbelükig 
vizsgálták a lovak állapotát, s a legkisebb 
mulasztást is büntették. A magas szintű tö-
rődéssel érték el, hogy ló és lovasa társként 
csiszolódott össze, nem egyszer egymás éle-
tét mentve meg. Így tudta a huszárság azo-
kat a bámulatos teljesítményeket elérni, me-
lyekkel örökre beírta magát a történelembe.

Dessewffy Zsolt
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lEGENDÁK – HŐSÖK – lovAK

nélkülük a huszár csak gyalog  
lett volna
a huszárság csapatnemként igazi legendává vált, s neve szervesen  
összekapcsolódott Magyarországgal. a hőstettek és a díszes ruházat 
állandó emlegetése mellett mintha elsikkadt volna az a tény, hogy  
katonai teljesítményeiket nem érhették volna el lovaik nélkül. 
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A komondort a legősibb, egyszer-
smind a legjellegzetesebb magyar 
kutyafajták közt tartják számom. 

Története – hasonlóan a kuvaszéhoz – 
Ázsiá ból eredeztethető, s a honfoglaló ma-
gyarokhoz köthető: elődeink az állatállo-
mányaikat és saját magukat védelmező ku-
tyáikkal, köztük a komondor őseivel érkez-
tek a Kárpát-medencébe. Azonban hozzá 
kell tenni, hogy létezik egy másik elmélet is, 
mely szerint a kunok hozták magukkal 
őket. Az ázsiai eredet egyébként a fajta kül-
ső jegyeiben is visszaköszön, ugyanis az 
erősebb felszőrökből és finom aljszőrzetből 
álló, rendkívül dús bundája mind az eur-
ázsiai sztyeppövezetre jellemző szélsőséges 
időjárástól, mind pedig a farkasok harapá-

sától is megvédte a komondort. A fajta ne-
vét 16. század közepi írásos emlékekben 
említették először, s már ekkor közismertek 
voltak azok az ismérvek, melyek a komon-
dort napjainkban is jellemzik. 

ősi ösztönök vezérlik
Mivel életét rendszerint a táborhelyen, majd 
később a tanyán, az emberek és jószágaik 
közelében töltötte, a családhoz való szoros 
kötődés, az őrző-védelmező ösztön ősidők 
óta benne gyökerezik. Intelligens, megbízha-
tó és egyenes jellem, ugyanakkor konok és 
makacs is egyben, aki sérelmeit nehezen fe-
lejti, így fontos, hogy gazdája következete-
sen, kutyája igényeit tiszteletben tartva, az 

iránta érzett szeretetét kimutatva nevelje. A 
komondor mindezeken túl igazi „későn érő 
típus” is: végleges méretét 2 éves korára éri 
el, a teljes szépségű szőrzete pedig ennél is 
később alakul ki.

A serdülőkor befejeztével azonban a „ku-
tyák királya” válik belőle, aki lenyűgöző 
szőrköntösében komótosan járva, gyakran 
heverészve őrzi napközben a területét, ám 
ébersége egy pillanatra sem lankad. Éjszaka 
aztán felélénkül, és állandó őrjáratozásba 
kezd, azonban még ekkor sem ugat felesle-
gesen, csakis akkor, ha gyanús mozgást érzé-
kel. Ha valaki közeledik felé, rögvest képes 
felismerni az illető szándékait, és annak meg-
felelően bánik vele; ha betolakodóval kerül 
szembe, pillanatok alatt, gyorsvonatként ta-
rolja le, majd nyomja le a földre. Ahogy az 
idegenekkel, úgy az ismeretlen négylábúak-
kal is bizalmatlan, éppen ezért esetében kü-
lönös fontos a más kutyákkal való korai szo-
cializáció. 

közel 100 éve védik a fajtát
A Hungária Komondor Klub (HKK) az első, 
magyar kutyafajtával foglalkozó tenyésztő-
szervezetként alakult meg 1924-ben, más-
fél évtizeddel azelőtt, hogy kitört a máso-
dik világháború, mely óriási csapásként 
érte a komondor fajtát is. Ugyanis a tanyá-
kat fosztogató ellenséges katonák a portá-
kat védelmező, hűséges ebek nagy részét – 
köztük a kuvaszokat is – lelőtték. A szóban 
forgó fajták szempontjából a mezőgazda-
ságban történt változások és az állattartási 
kedv csökkése sem hatott kedvezően, így 
ettől kezdve már csak kevés komondor él-
vezhette mindennapjait eredeti munkakör-
nyezetében. 

ŐSHoNoS KuTyAFAjTÁK

Hűséges védelmező – a komondor

jelleme, akárcsak a magyar emberé – tartják a komondorról, mely  
hűségesen és rendkívül bátran, az őt ért sérelmeket azonban nehezen  
felejtve „teljesít szolgálatot” a kárpát-medencében hosszú évszázadok óta.  
a tekintélyt parancsoló külsővel rendelkező fajtára nemcsak kiváló  
védelmezőként és pásztorkutyaként, hanem teljes értékű családtagként is 
számíthat a gazdája.

impozáns megjelenés
A komondor testtömege nemtől függő-
en 40-60 kilogramm, marmagassága 
65-78 centiméter. Orra fekete, szeme 
egyenes vágású, sötétbarna. Füle V vagy 
U alakban lefelé irányul. Bundája durva 
fedőszőrzetből és finom aljszőrzetből 
áll. Farka lelógó, dús szőrzetű, járása 
nagy termete ellenére könnyed, lépése 
tért ölelő. Várható élettartama 10-13 év. 

A komondor szőrét az eurázsiai sztyeppövezet szélsőséges időjárása formálta
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A HKK tenyésztésvezetője, Daniel Díaz 
Fernández lapunknak azt mondta, a komon-
dor fajta az utóbbi néhány évtizedben is 
érezhetően veszített népszerűségéből; je-
lenleg körülbelül 2 ezer származási lappal 
rendelkező komondor van az országban, az 
éves szaporulat pedig 200-250 kutya között 
mozog. „A népszerűségvesztés egyik fő oka, 
hogy a rendszerváltozást követően kibővült 
a fajtaválaszték, illetve az is tény, hogy ettől 
kezdve sokkal egyszerűbbé vált a kutyák 
Magyarországra történő behozatala is” – 
magyarázta a szakember, aki gyermekkorá-
ban, a családja jószágait őrző komondorok 
révén került kapcsolatba a fajtával. 

Szavai szerint napjainkban már nem a 
haszonállat-tartók, hanem főképp családok 
tartanak komondorokat – házőrzőnek. A 
kuvasszal ellentétben, ennek a fajtának nincs 
rossz híre, így sokszor igazi házikedvencként, 
a gyerekek jó barátjaként tekintenek rá. 
Ugyanakkor a tenyésztésvezető nem tagad-
ja, vannak tévhitek e kutyákkal kapcsolat-
ban: sokan azt gondolják, hogy a komondo-
rok hatalmas bundája télen fűt, nyáron pe-
dig hűt. A szőrköntös feladata a szigetelés, 
így az állat által termelt hő bent tartása is, 
ami a nagy melegben káros hatású; nem hi-
ába nyírták hajdanán a pásztorok a juhokkal 
együtt a komondorokat is. 

a genetikai sokszínűség a cél
A szakember a bunda ápolásával kapcsolat-
ban azt tanácsolta, érdemes az összeragadt, 
filcesedett tincseket időről-időre szétválasz-
tani. „Én magam néhány hetente kikészítet-
tem egy széket – a »tincsező széket« –, amit 
ha meglátott a kutya, örömmel jött oda 
hozzám, mivel pozitív megerősítésen alapu-
ló szoktatással élvezhetővé tettem neki ezt a 
tevékenységet” – folytatta a tenyésztésveze-
tő, közben persze nem tagadta: a komondor 

tartása bizony határozott fellépésű gazdát 
igényel. Ennek tükrében nem meglepő, 
hogy elmondása szerint évtizedekkel ezelőtt 
nagy számban kerültek ki komondorok az 
Amerikai Egyesült Államokba, pumák és 
prérifarkasok által lakott területeken élő 
gazdákhoz, nyájőrzésre. 

Ami pedig a jövőt illeti: jó eséllyel hama-
rosan „nyitottá” válhat a komondorok törzs-
könyve, ami rendkívül jó hatással lenne az 
állomány genetikai sokszínűségére nézve. 
„A célunk, hogy visszakerüljenek a tenyész-
tésbe az olyan, nem ismert származású 
egyedek, melyek generációk óta a tanyavi-
lágban nőttek fel” – tette hozzá Daniel Díaz 
Fernández.

Szőcs Attila

komondor-szenvedély
Lőrinczyné Velencei Ágnes: – Pár 
évvel ezelőtt körülbelül 1 hektá-
ron gazdálkodni kezdtem. Akko-
riban – kutyakeresés közben – ta-
lálkoztam Partizer Csabával és 
Kara Ágnessel, a Kulcsi Komisz 
Komondor Kennel tenyésztőivel. 
A fajtáról már korábban is sokat 
olvastam, és leginkább a határo-
zott jelleme, az önálló gondolko-
dása tetszett meg, továbbá elvá-
rás volt részemről az is, hogy a le-
endő kutyám jól megférjen a csa-
láddal és a tanyán élő állatokkal. 

Az első komondorom olyany-
nyira nagy szerelem lett, hogy a 
következő évben még két kisku-
tyát hoztam el az említett ken-
nelből. Ekkor kezdődött a közös 
munka, melybe 12 éves unokám, 
Gabi is bekapcsolódott: elkezd-
tünk kiállításra járni, és szép sike-
reket értünk el. Gabi az országos Junior Handler bajnokságon 4. helyezést ért el kutyá-
jával, Kulcsi Komisz Ankával. Bebizonyítottuk, hogy egy stabil idegrendszerű komondort 
megfelelő felkészítést követően egy karakán kislány is tud irányítani. Anka a hétközna-
pokban tanyán őrzi az állatokat, s védi a javakat a komondorfalkában. 

Nem sokkal ezután, az említett szakemberekkel kezdtük el a közös tenyésztőmun-
kát, szem előtt tartva, hogy a mai igényeknek egy egészséges, stabil idegrendszerű, bá-
tor, családdal kedves kutya felel meg leginkább. Ezek a tulajdonságok nem taníthatók, 
legfeljebb felszínre hozhatók: a jó komondornak ösztönből kell tudnia mindezt. A kül-
lem is fontos, hiszen a fajtát évszázadok szelekciója alakította olyannak, amilyennek 
napjainkban ismerjük. Sajnos a törzskönyv nélküli állomány esetében nem a tudatos te-
nyésztési elvek mentén folyt a szaporítás, így kikerülhetnek olyan egyedek, amelyek be-
tegségekkel terheltek és gyenge idegrendszerrel rendelkeznek. 

Amennyiben gyönyörködni szeretnénk a látványos bundájában, akkor foglalkozni 
kell az ápolásával, ugyanakkor ez egyáltalán nem ördöngösség, egyébként is, a gondos 
gazda foglakozik a kutyájával.  Az ebnek mindegy, hogy a fülét vakargatjuk, vagy a sző-
rét tépjük fel. Érdemes lelkiismeretes, a nála született egyedek sorsát figyelemmel kísérő 
tenyésztőtől kölyköt vásárolni, így biztosan nem csalódunk a fajtában.

Az unoka, Gyimesi Gabi komondorával, Kulcsi Ko-
misz Ankával

Nem csoda, hogy jól érzi magát a téli hidegben
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A középkorból fennmaradt írásos em-
lékek páratlan magyarországi halbő-
ségről és pezsgő halászéletről tesz-

nek tanúbizonyságot. Eme idillikus helyzet a 
19. század derekáig fennállt. Ekkortól kezd-
ve – a nagy folyószabályozások időszakában 
– a halak élettere szűkülni kezdett, az ívá-
sukhoz elengedhetetlen sekély, összefüggő 
vízfelületek mérete a töredékére csökkent, s 
idővel nemcsak a legendás halállománynak, 
hanem a vadregényes vízi világnak is csak 
hírmondói maradtak. Hazánkban ezekben 
az időkben kaptak szárnyra a haltenyésztés-
sel foglalkozó kutatások, melyeket 1906-tól 
már a Magyar Királyi Halélettani és Szenny-
víztisztító Kísérleti Állomáson végezték. 

Fontos fordulópontok
Az 1950-es években alakult meg, majd köl-
tözött Szarvasra a Halászati Kutatóintézet 
(NAIK HAKI), mely napjainkban a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) 

szervezetén belül végzi munkáját a külön-
böző haltermelési technológiák fejlesztésé-
re, illetve a természetes vízterek megfelelő 
hasznosítására és védelmére fókuszálva. Dr. 
Lehoczky István bő egy évtizedig volt a 
HAKI kutatógárdájának tagja. 2013-ban 
Gödöllőre került, ahol a Haszonállat-gén-
megőrzési Központ tudományos főmunka-
társaként kezdett dolgozni. Beszélgeté-
sünkkor elmondta, noha szakmai életútjá-
ban voltak egyéb szálak is – például gím-
szarvassal, mocsári teknőssel vagy éppen 
vidrával foglalkozó kutatások –, szívéhez 
legközelebb mindig is a halakkal kapcsola-
tos tudományos vizsgálódások álltak. 

Ennek ismeretében nem meglepő, hogy 
bár „halas” kutatócsoportja ekkor még nem 
volt a gödöllői intézetnek, a témában jártas 
kollégáival sokat gondolkodott azon, ho-
gyan lehetne az itteni kiváló lehetőségeket 
kihasználva lefektetni egy halakkal kapcsola-
tos génmegőrző munka alapjait. Törekvésük 
azt követően kezdett révbe érni, hogy intéz-

ményük integrálódott a 2019-ben megala-
kult Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési 
Központba. Az NBGK Haszonállat-génmeg-
őrzési Intézet vezetősége ugyanis úgy hatá-
rozott, hogy létrehozza a Vízi Genetikai Erő-
források Megőrzése Osztályt, amelynek élére 
a lapunknak nyilatkozó szakembert nevezték 
ki. Az osztály kiemelten foglalkozik haszon-
halfajok és vadon élő, veszélyeztetett halfa-
jok génmegőrzésével, illetve az NBGK va-
gyonkezelésében lévő halastórendszer üze-
meltetésének és fenntartásának koordináci-
ójával. 

a fennmaradás kulcsa
„A Gödöllő-Isaszegi tórendszer nagyon jó 
lehetőségeket biztosít a génmegőrző mun-
kánkhoz. A vízterület egésze körülbelül 50 
hektáros, mi azonban csak kis részét, nagy-
jából 2 hektárt hasznosítunk belőle. A kuta-

tásokat és a génmegőrző munkát ugyanis 
kisebb kiterjedésű vizekben, ellenőrizhetőbb 
körülmények között tudjuk a legeredmé-
nyesebben végezni” – magyarázta Dr. Le-
hoczky István, aki arról a nagyszabású fej-
lesztésről is beszélt, melyet a Magyar Hal-
gazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 
forrásaiból valósítottak meg a tavalyi esz-
tendőben. Egy halkeltető és -nevelő rend-
szerről van szó, melyben a szakemberek a 
génbankban lévő halállományokat tudják 
szaporítani; jelenleg a tesztüzem zajlik, ám 
rövid időn belül elkezdődhetnek a próba-
szaporítások is. 

ŐSHoNoS HAlFAjoK GÉNMEGŐRZÉSE

Új lendület a „halas” kutatásoknak

a magyarországi, halakkal foglalkozó kutatások egyfajta kényszerhelyzet 
hatására, bő egy évszázaddal ezelőtt vettek nagy lendületet. noha  
azóta mondhatni sok víz lefolyt a Dunán, a jelenkori „halas”  
szakemberek sem szűkölködnek kihívásokban. jó példa erre az őshonos 
széles kárász és a compó esete: e két halfaj példányai egykoron nagy 
számban éltek a hazai vizekben, ma azonban sokkal ritkábban fordulnak 
elő bennük. a többi közt ennek okán végeznek génmegőrző munkát  
a nemzeti Biodiverzitás- és génmegőrzési központ Haszonállat- 
génmegőrzési intézetben (nBgk Hgi), egészen pontosan annak  
újonnan alakult Vízi genetikai erőforrások Megőrzése Osztályán. 

Utónevelésre szolgáló hálóketreces haltartó rendszer

Dr. Lehoczky István: ha kutatásokról volt szó, 
mindig is a halakkal kapcsolatos tudományos 
vizsgálódások álltak legközelebb a szívemhez
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A folyamatosan növekvő génbanki állo-
mányukat jelenleg két halfaj, a széles kárász 
és a compó alkotja. A cél, hogy 2021 végéig 
mindkét fajból elérjék a 300-as génbanki 
egyedszámot. Hogy az adott halfajból mely 
állományokat lesz érdemes szaporítani, azt a 
genetikai vizsgálatok döntik el. „Ahhoz, 
hogy génbankot hozhassunk létre, először 
természetes populációkból kellett mintát 
vennünk, ez azonban nem volt könnyű fel-
adat, mivel e két fajból – az élőhelyeik csök-
kenése okán – egyre kevesebb van. A széles 
kárászt a törvény a horgászok által nem fog-
ható fajok közé sorolja, s bár a compó még 
fogható, az ő élettere is gyors ütemben szű-
kül, így ahhoz, hogy hosszútávon fennma-
radjon, elengedhetetlen a génmegőrzése” – 
folytatta a szakember. 

Szavai szerint az említett fajok veszélyez-
tetettségének hátterében az inváziós fajok 
térnyerése is kulcsszerepet játszik. Utóbbiak, 
például az ezüstkárász, a törpeharcsa vagy 
az amurgéb amellett, hogy rendkívül nagy 
ellenállóképességgel rendelkeznek, kiszorít-
ják az őshonos fajokat az élőhelyeikről, 
adott esetben pedig az eredeti állomány ge-
netikai struktúráját is képesek megváltoztat-
ni. Példa erre az ezüstkárász, ami az egyéb 
pontyfélékkel összeívva hibrid egyedeket 
hoz létre. „Ezt, amennyire lehet, el kell kerül-
ni! Mi ennek érdekében jelenleg azt tudjuk 
tenni, hogy genetikai vizsgálatokkal kiszűr-
jük a génbanki állományunkból a hibrideket. 
Hosszútávon azonban az vezetne célra, ha 
széleskörű összefogással olyan programok 
indulnának el az országban, melyek az ős-
honos fajok számára optimális élőhelyek vé-
delmét, rehabilitációját, illetve kialakítását 
szolgálnák.”

gondos odafigyelés
Az NBGK HGI infrastruktúrájának fontos ré-
szét képezi az úgynevezett hálóketreces hal-
tartó rendszer, mely az utónevelést szolgálja, 

s mellyel egyesíthetők a halastavi és az in-
tenzív, zárt rendszer előnyei. A halakat így a 
szakemberek ellenőrzött körülmények kö-
zött tudják takarmányozni, ugyanakkor pél-
dául a tóban lévő plankton szer vezetek is 
beúszhatnak a hálóba, természetes táplálé-
kot biztosítva a halaknak. A rendszer, ami 6, 
egyenként 5 köbméteres egységből áll, a 
közeljövőben jó eséllyel további egységek-
kel bővül majd.

A hamarosan kezdődő próbaszaporítá-
sok helyszíne egy hosszú, két részre osztott 
épület lesz, melyben egyebek között speciá-
lis kádak, szűrők, vízpumpák és levegőztető-
rendszerek, valamint lárvanevelő ballonok 
kaptak helyet. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy érdemes az ivadék táplálását élő ele-
séggel kezdeni, majd szépen lassan áttérni a 
granulált takarmányra. A hiánybetegségek 
kialakulását elkerülendő, célszerű a későbbi-
ek folyamán is megtartani valamilyen for-
mában a természetes eredetű élő eleséget a 
takarmányok között. 

Ugyanakkor nemcsak széles kárászt és 
compót, hanem balint is nevelnek a gödöllői 
génmegőrzési központban, méghozzá a 
már említett, MAHOP-pályázat keretében. 

Noha ez a halfaj Magyarországon gyakori-
nak számít, a természetes vizeken történő 
kereskedelmi halászat megszüntetéséből 
adódóan nehéz beszereznie őket annak, aki 
horgásztóba szeretne telepíteni belőlük. A 
szóban forgó pályázat ezért a balinok inten-
zív elő- és utónevelését, illetve szaporítását 
támogatja, méghozzá későbbi, horgászpiac-
ra történő értékesítés céljából. Hasonló ok-
ból korábban domolykó és jászkeszeg háló-
ketreces utónevelésével is foglalkoztak a Vízi 
Genetikai Erőforrások Megőrzése Osztály 
munkatársai, akik azonban nemcsak „házon 
belül” tevékenykednek. 

Vietnami együttműködés
Dr. Lehoczky István elmondta, kutatóik szo-
rosan együttműködnek a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem AKI Halgazdasági 
Tanszékének munkatársaival, a NAIK-HAKI 
szakembereivel, vagy éppen a Balatoni 
Limnológiai Intézettel. Utóbbi együttműkö-
dés nyomán a szintén intenzív halfajok közé 
sorolt busa genetikájával kapcsolatos közös 
kutatásaikat tervezik közkinccsé tenni, egy 
nemzetközi publikáció formájában. 

Az osztályvezető a további tervek kap-
csán elárulta: nagy vágyuk, hogy a halgén-
bankok további fejlesztése mellett kialakít-
hassanak a gödöllői telephelyen egy modern 
bemutatóteret, ahol a régi korok halfogó 
eszközeit és a lápi, mocsári élőhelyek ősho-
nos halfaunáját ismerhetnék meg az érdek-
lődők. A tradicionális kisszerszámos halász-
eszközöket kollégáik a gyakorlatban is be-
mutatnák a halastavak valamelyikén. „Mint a 
tórendszer vagyonkezelői, szeretnénk elvé-
gezni a terület rehabilitációját is, az elmúlt 
3-4 évtizedben ugyanis rengeteg iszap hal-
mozódott fel a tavakban, nem beszélve a fej-
lesztésre váró műtárgyakról” – tette hozzá.

Sz. A.Széles kárász – a törvény a horgászok által nem fogható fajok közé sorolja

Cikkünk megjelenését követően ebben az épületben kezdődtek meg a próbaszaporítások
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A brabanti parlagi tyúk felépítését te-
kintve eléggé törékeny, meglehető-
sen hosszú testalkatú – a tojóknál ez 

jó tojóképességre utal. A tojók kb. 2 kg-ot 
nyomnak, a kakasok kb. 2,5 kg-ot. A fajtára 
egészen hosszú, lejtős hát jellemző, mely a 
magasan hordott farokkal éles szögben ta-

lálkozik. A farok kicsit zárt, nem teljesen szét-
terített. A kakasnál számos dísztollat találunk, 
hosszú, széles és szépen ívelt sarlótollakat. A 
szárnyakat felhúzottan hordja. A lábak toll-
talanok, palakék színűek. A brabanti parlagi 
tyúk a bóbitások csoportjának képviselője. A 
bóbita nem túl nagy, és természetesen telje-
sen kizárt, hogy a koponyadudoron nőjön. A 
bóbita alapja a koponya szélességének meg-
felelően alakul hátrafelé a koponya alakját 
követi. Mivel a kakasoknak a fejtollai is meg-
nyúltabbak és keskenyebbek, ezért bóbitája 
is hosszabb és kevésbé széles, mint a tojóé. A 
bóbita előtt közepes méretű taraj van. A to-
jók tarajának elülső részén egy kettős S alakú 
csavar jön létre. A füllebenyek kicsik és fehé-
rek. Ennél a fajtánál a szem színe a sötétbar-
nától a barnásfeketéig terjedhet.

A belga fajták tipikus képviselőjeként a 
fajtát általában fürjszínben, vagy ennek vala-
milyen változatában tartják. Az elismert szín-

változatok: fürj, ezüstfürj, kolumbián, bor-
sárga kolumbián, fehér, fekete, borsárga és 
kék. Ez utóbbi szegélyes és szegély nélküli 
változatban is tenyésztésre kerül.

A brabanti tyúkok kis súlyuknak és vi-
szonylag nagy szárnyaiknak köszönhetően 
kiválóan repülnek. Az állatok természetük-

nél fogva tevékenyek és szorgalmasan ku-
tatnak táplálék után, ezért legjobb, ha sza-
badon tartjuk őket, ellenkező esetben tágas 
kifutóra van szükségük. A kifutót felülről is 
érdemes hálóval lezárni, nehogy kirepülje-
nek. Távolságtartó természetűek, de kellő 
türelemmel bizalmatlanságuk kissé csök-
kenthető. Tojóként nagyon jól bevált fajta, 
fehér színű tojásuk kb. 65 g súlyú. A tojók ál-
talában elég sokat tojnak, de nem igazán jó 
kotlók. Későn érő típus, ami annyit tesz, 
hogy az első tojásait csak 6-7 hónaposan 
rakja le. Sajnos csak kevesen tartják ezt a faj-
tát, ezért a tenyésztési alap eléggé beszű-
kült. Emiatt esetenként csontvázdeformáció 
is előfordulhat. A leggyakrabban előforduló 
torzulás a mellcsont horpadása vagy görbü-
lése. Ha a táplálékkal együtt a kellő kalcium-
bevitelről is gondoskodunk, és az állatokat 
már fiatalon hozzászoktatjuk ahhoz, hogy az 
ülőrúdon éjszakázzanak, ez a rendellenes-

ség részben megelőzhető. A brabanti tyúk 
nevét gyakran összetévesztik a brabanti 
hegyes  bóbitáséval, pedig két teljesen kü-
lönálló fajtáról van szó.

törpe brabanti parlagi tyúk
Holland tenyésztők 1930 körül kezdték terv-
szerűen kitenyészteni a nagyon régi nagytes-
tű fajtából a törpe változatot. Az első fekete 
színű állatokat 1935-ben állították ki. A II. Vi-
lágháború alatt megszűntek a holland te-
nyészetek, így a törpe brabantit 1945 után 
újra létre kellett hozni. A fajta testtömege: a 
kakas 90 dkg, a tyúk 80 dkg körül van. A test-
mérettől eltekintve tulajdonságaik meg-
egyeznek az eredeti, nagytestű formáéval. 
Az előtérben itt is egyértelműen az érdekes 

fejpontok állnak: sisakszerű egyenesen álló, a 
tollcsúcsokkal előremutató bóbita, három 
részre oszló pofa-, és állszakáll, duzzadt orr-
lyukak és szarvtaraj, azaz két szarv alakú hús-
dudor, melyek V-alakban állnak és a bóbita 
irányába mutatnak. A helyes bóbita-, és sza-
kállformán kívül nagyon fontos, hogy a pofa-
szakáll oldalt a szemekig érjen és az állszakáll 
a torkot teljesen eltakarja. A nagy szemek 
élénkek és narancssárgák, pirosak. A tojó ki-
csit tömzsibb és alacsonyabb, mint a kakas. A 
legelterjedtebb színváltozat a fekete, de ta-
lálható aranypöttyös, kék, kékesszürke sze-
gély nélkül, fehér, ezüst, karvajszínű, ezüst 
pöttyös és chamois színekben is. 

A törpebrabanti-tenyésztők köre sajnála-
tosan kicsi. Ez a fajta azonban az érdekes fej-
pontjai, a kifejezett gazdaságossága és kelle-
mes bizalommal teli természete révén az 
egyik legszeretetreméltóbb törpe tyúk. 

Szénási Gábor

NÉMETAlFÖlDI FESTMÉNyEKRŐl ISMERT

a brabanti parlagi tyúk
ezt a Belgiumból származó tyúkot hivatalosan csak a múlt századtól  
jegyzik különálló fajtaként, ám már a XVii-XViii. századi festményeken 
hozzájuk nagyon hasonló tyúkokat fedeztek fel. ahogy több más fajta,  
ez is az európában megtalálható bóbitás tyúkoktól származik, melyeket 
helyi parlagi tyúkokkal kereszteztek. népszerű tojófajtaként  
tartották számon, feljegyzések szerint évente mintegy 200 db tojást is  
tojtak. Miután megjelentek a jövedelmezőbbnek bizonyuló fajták  
(pl. a leghorn), inkább csak dísztyúkként tartják számon ezt a fajtát. 

… és tyúkBrabanti gyöngyezüstszínű tyúk Brabanti ezüstfürjszínű kakas …
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A BAROMFI FELNEVELÉSE ÉS HIZLALÁSA
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Ha kisállatot választunk egyáltalán 
nem mindegy, hogy újdonsült lakó-
társunk meddig lehet a család ked-

vence. Nagyon sokszor gyermekünk unszo-
lására kerül hozzánk egy-egy pikkelyes, tol-
las vagy szőrös állat. Ilyenkor már azt is előre 
tudjuk, hogy csemeténk egy idő után vélhe-
tően ráun új barátjára, így a vele kapcsolatos 
teendők részben vagy egészen ránk hárul-
nak. Ha hosszú életű kisállatról van szó, ak-
kor a kedvenccel együtt töltött idő akár egy 
évtizednél is hosszabb lehet. Tehát bármilyen 

állatot is válasszunk, az első kérdésünk az 
kell, hogy legyen, vajon élete végéig jó gaz-
dája leszünk-e?  És csak akkor fogadjunk be 
bármilyen állatot, ha a válaszunk határozott 
igen! 

Vásárláskor válasszunk minél fiatalabb 
egyedet! Persze fontos, hogy már önállóan 
táplálkozzon, és semmilyen tekintetben ne 
szoruljon szülei segítségére.  A fiatal kor nem 
csupán azért lényeges, mert így könnyebben 
megszokja új környezetét – no meg minket 
–, hanem azért is, mert egy idősebb állatnak 

nehéz megbecsülni a korát. Ha például egy 
négyéves zebrapintyet viszünk haza, akkor 
lehet, hogy már csak egy-két évig gyönyör-
ködhetünk benne. A kisrágcsálóknál még 
rosszabb a helyzet: egy kétéves arany-, vagy 
törpehörcsög már öregnek minősül, és maxi-
mum egy éve van hátra – ha szerencsénk 
van. Sok csoportban élő faj egyedeit felnőtt 
korban már többnyire nem, vagy csak nagy 
nehézségek áron lehet összeszoktani.  Őket, 
a beltenyésztés elkerülése végett, több hely-
ről, de még egészen fiatal korban szerezzük 
be!

jó példa a görög teknős
A választásnál azt is tudni kell, hogy állatunk 
a természetből került hozzánk vagy fogság-
ban született.  Ne vegyünk semmilyen körül-
mények között vadonból származó állatot! 
Egyfelől azért, mert akkor támogatnánk azt 
a nemzetközi állatkereskedelmet, amelynek 
során jó, ha minden tizedik állat jut el élve az 
európai kereskedőig. Másfelől egy vadon fo-
gott állat sokkal kényesebb, mint a nálunk 
született vagy tojásból kikelt fajtársa. Jó pél-
da erre a görög teknős. Amíg el nem indult a 

A lEGjoBB BARÁTuNK

Meddig élnek a társállatok?

a címben feltett kérdésre csak hozzávetőleges választ lehet adni.  
a szakirodalomban (nem beszélve az internetes bejegyzésekről) gyakran 
egymásnak ellentmondó adatok látnak napvilágot. az egyik legjobb  
példája ennek a degu. ez a kisrágcsáló az 1980-as évek második felében 
jött divatba, s a várható élettartamát akkor az angol és német nyelvű 
szakirodalomban többnyire tíz évben határozták meg. (akkoriban nálunk 
még nem lehetett róla olvasni.) Ma pedig már jól tudjuk, hogy megfelelő 
tartás mellett is csupán fele ennyi ideig él.  

a rövid élet titka
Ahhoz, hogy a kiválasztott kisállat elérje 
a fajra kiszabott élettartam felső hatá-
rát, bizony sokat kell tennünk! Fontos a 
férőhely nagysága és berendezése, a vi-
lágítás, a fényviszonyok, a hőmérséklet, 
sok fajnál a minél hosszabb kertben tar-
tás, a rendszeres takarítás, alom- vagy 
talajcsere és az általános higiénia. Azok-
kal az állatokkal, amelyek igénylik a 
közvetlen kontaktust, minél többet fog-
lalkozni kell (unalom elkerülése), a töb-
bieket viszont békén kell hagyni! A cso-
portban élő állatokat csoportban, a 
párban élőket párban, a magányosakat 
pedig egyedül kell tartani! Fontos a jó 
minőségű táplálék, s az, hogy az igé-
nyesebb fajok esetében is folyamatosan 
rendelkezésre álljon a speciális táplálék, 
pl. a nyílméreg békáknak az apró tü-
csök. Bármilyen viselkedésváltozás vagy 
testi tünet észlelése esetén rögvest ál-
latorvos segítségét kell kérni!

A több száz éve tenyésztett kanári ma már háziállatnak tekinthető.  
Nem igényes, akár 10-15 évig is gyönyörködhetünk csodálatos énekében

A görög teknős csak akkor lesz hosszú életű, 
ha kertben, vagy legalább erkélyen tartjuk. 
Terráriumban csak senyved

A tengerimalac a gyerekek nagy kedvence. 
Ám mivel viszonylag hosszú életű, gondozása 
később a szülőkre hárul
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mesterséges, nagyarányú tenyésztése, addig 
sanyarú sors várt a hazánkba érkezett páncé-
losokra.  Terráriumban nem érezték jól ma-
gukat (hozzáteszem a tenyésztettek sem!), a 
kertben nehezen akklimatizálódtak, és a klí-
mánkat sem igazán kedvelték. Találóan ír ró-
luk Konrad Lorenz világhírű könyvében, a Sa-
lamon Király gyűrűjében, melyet kötelező ol-
vasmánnyá kellene tenni minden állattartó 
számára: „Megtévesztő módon azonban fő-
ként olyan állatokat neveznek »tarthatónak«, 
amelyek voltaképpen csak szívós természe-
tűek, magyarul mondva: hosszú időbe telik, 
míg végleg elpusztulnak. Klasszikus példája a 
»tartható«, de valójában csak szívós termé-
szetű és korántsem igénytelen állatnak a gö-
rög teknős. Igaz, hogy még a nem hozzáértő 
állattartó biztosította életfeltételek mellett is 
eltart három, négy, esetleg több évig, mire 
igazán, véglegesen és visszavonhatatlanul ki-
múlik, de alapjában véve már a »tartás« első 
napján haldokolni kezd.”

A Nobel-díjas professzor hozzátette, 
hogy tudomása szerint a mi éghajlatunkon 
még senki sem tenyésztett görög teknőst. 

Nos, a könyv megjelenése óta szerencsére 
már hazánkban is nagy számban szaporítják 
a görög teknősöket, akad 3. generációs pél-
dány is. Így, ha számukra a kertben egy kis 
kifutót építünk, teleltetjük őket és sok zöld-
takarmányt kapnak, akkor semmi akadálya 
nem lesz annak, hogy 40-60, vagy – egyes 
szakirodalmak szerint – akár száz évig is elél-
jenek. Érdemes megjegyezni, hogy az emlí-
tettek nemcsak a görög-, hanem a mór- és a 
szegélyes teknősökre is vonatkoznak. Ám 
ahhoz, hogy ma már ilyen jól szaporodnak 
az európai szárazföldi teknősök, valószínűleg 
nagyban hozzájárult a globális felmelegedés 
is. 

Szomorú, de hasonlóképpen sok ezer, tán 
több tízezer – több fajhoz tartozó – ékszer-
teknős pusztult el, amikor még nagy szám-
ban, felettébb olcsón lehetett kapni őket. Az 
ékszerteknősök is a már említett „szívós”, de 
nem igénytelen kategóriába tartoznak. Ki-
csiny akvaterráriumukat hamar kinövik, fel-
téve, ha a rossz táplálás ellenére erre van 
még lehetőségük. Azonban tágas helyen, 
nyáron lehetőleg a kertben tartva, megfelelő 
koszt mellett 20-30 (ritkán 75) évig is elélnek.  

tollas matuzsálemek
A múlt század vége felé nagy volt a kereslet a 
nagytestű papagájokra. Ez az igény azóta 
jócskán megcsappant, hiszen nem csak zajo-
sak és nagy férőhelyre van szükségük, ha-
nem némelyek számára „túl sokáig” élnek.  
Ez utóbbi állítás viszont sajnos csak részben 
igaz. Mivel hallatlanul intelligens madarakról 
van szó, az amazonok, jákók vagy éppen az 
arák várható élettartamát nagyban befolyá-

solja az unalom. Amennyiben naphosszat 
egy kicsiny kalitkában, ingerszegény környe-
zetben kell ücsörögniük, az bizony szó sze-
rint megölheti őket. Pedig egy jól tartott jákó 
papagájt vélhetően még az unokáink is etet-
ni fogják, lévén e madár szerencsés esetben 
száz évig is elélhet.

A kisemlősök várható élettartama több-
nyire kurtára szabott.  A már említett arany- 
és törpehörcsögök hamar búcsút intenek e 
világnak, de a különféle egerek sem élnek 
tovább. Ha folyamatosan és sokáig szeret-
nénk ezek valamelyikét tartani, a legjobb, ha 
szaporítjuk őket, így mindig lesz utánpótlás. 
A bökkenő csak az, hogy nem csak annyi kö-
lyök születik, amennyire a folyamatosság 
biztosításához szükségünk van, a feleslegen 
pedig nem egyszerű túladni. 

A legnehezebb az akváriumi díszhalak 
várható élettartamát megbecsülni. Általában 
egy és tizenöt év között lakhatják akváriu-
munkat – persze fajtól függően. A különféle 
nagyon szép tenyészváltozatok általában rö-
videbb életűek és kevésbé szívósak, mint 
„hagyományos” fajtársaik.  Egyébként pont 
az akváriumi hal az, amely gyakran, minden 
előjel nélkül elpusztul.  A halak hirtelen pusz-
tulását azonban ritkán okozza betegség – 
hacsak egy új hallal nem hurcoltunk be vala-
milyen nyavalyát –, inkább az akvarista tu-
datlansága vagy nemtörődömsége eredmé-
nyezi a galibát. Ilyen lehet, ha túlzsúfolja az 
akváriumot, rosszul válogatja össze a faj- és 
egyedszámot, pusztulást okozhat a túletetés, 
amikor a sok táplálék „megbuggyantja” a vi-
zet, vagy például a fűtő meghibásodása mi-
att hirtelen beállt hőmérséklet-csökkenés.

Kovács Zsolt

számok, amelyek sokat  
elmondanak
A társállatok maximális életkoráról 
megoszlanak a vélemények. Az alábbi 
lista csak hozzávetőleges adatokat tar-
talmaz, lehetnek a felsoroltaktól jelen-
tősen eltérő értékek is. Az állatoknál is 
előfordulhatnak matuzsálemek, ame-
lyek hosszú évekkel túlélik kevésbé sze-
rencsés fajtársaikat.

A jákó papagáj vagy más néven szürke papa-
gáj lakásban, magányosan tartva igényli a 
napi több órás együttlétet és játékot a gazdá-
jával. Akinek erre nincs ideje, ne vegyen jákót, 
vagy más, nagytestű papagájt

A dzsungáriai törpehörcsög 2-3 évig él

A nyílméregbékák számára elengedhetetlen a 
folyamatosan beszerezhető speciális táplálék. 
Enélkül hamar elpusztulnak

Különböző állatfajok várható élettartama
Állatfaj Élettartam (év)
Mexikói axolotl 30
Kék nyílméregbéka 4-5 
Görög teknős 60 (ritkán 100) 
Ékszerteknős fajok 20-30 (maximum 75)
Gabonasikló 15
Sivatagi szakállasagáma 6-10
Sisakos kaméleon 5-6
Leopárdgekkó 10-20
Hullámos papagáj 10-15
Nimfapapagáj 20
Jákópapagáj 60-100
Kékhomlokú 
amazonpapagáj 40

Kanári 10-15
Zebrapinty 6-8
Sámarigó 10-15 (25)
Beó 8
Aranyhörcsög-  
és törpehörcsög fajok 2-3

Tengerimalac 8-10
Degu 4-5
Törpenyúl 6-8 (10)
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A galambászat nála több évtizedes 
hobbi. Még hatéves sem volt, amikor 
megkapta az első galambját. A kez-

deti sikerek nagy lendületet adtak neki, így 
nem meglepő, hogy már tízévesen belépett 
a helyi, fóti galambászegyesületbe. Első ga-
lambjai vörös strasszerok voltak, később a 
röpgalambok mellett kötelezte el magát. A 
’70-es, ’80-as, sőt a ’90-es években is sok 
galambász és más kisállattenyésztő élt Fó-
ton, ám ahogy az agglomeráció nőtt, úgy 
csökkent az állattartók száma a fővárostól 
mindössze nyolc kilométerre található tele-
pülésen. Idővel a fóti V-41-es szervezet-
nek csak 6 tagja maradt, így ők a rákos-
palotai B-15-ös egyesülethez csatla-
koztak, mivel meghívást kaptak az 
akkori elnöktől, Hensl Antaltól. Ez 
az egyesület ma is viszonylag sok 
tagot számlál, mintegy ötven fő 
végzi jó hangulatban a munkáját. 

Nyuka Sándor fiatal korában 
egy rövid postagalambász-időszak 
után budapesti magasröptű kerin-
gők – pörtlik – tenyésztésébe kez-
dett, s ezt a fajtát tartja a mai napig 
is. Igen sok időt igényel a minőségi 
pörtlitenyésztés, de mivel a saját 
portáján dolgozik, megengedheti 
magának, hogy a nap bármely sza-
kában a galambjaival foglalkozzon. 
Különösen a versenyre való felkészí-
tés, illetve a versenyeztetés idején van 
jelentősége annak, hogy az otthonában, a 
családi gazdaságban dolgozik. Nagy a telje-
sítményelvárás a pörtlivel szemben, hiszen 
minimumkövetelmény az öt óra szállási idő, 
s a gazda erre mindennap ad is lehetőséget 
az állománynak. 

A sikerek egyik alapjának azt tartja, hogy 
jó helyről szerezi be a tenyészállatokat, így 
gyakorta országos győztes egyedek leszár-

mazottai érkeznek vérfrissítés céljából a 
portájára. Falkája az elmúlt időszakban kü-
lönösen jó eredményt ért el, országos 3. he-
lyezett lett. 

A galambok elhelyezésére lakóháza pad-
lása szolgál, ahol 30 egyedes férőhelyeket 
alakított ki, ugyanis egy-egy versenyen 24 
példányt kell indítani egyszerre. A padlásnak 
három versenyre felkészítő részlege van, 
emellett egy tenyész részleg is tartozik a ga-
lambok birodalmához. 

A gazda nemcsak a megfelelő elhelye-
zést, hanem a megfelelő takarmányozást is 

fontosnak tartja. Az egyesületen ke-
resztül vásárolja meg azt a kistestű 

galambok számára készített mag-
keveréket, melyre a takarmá-
nyozást alapozza. Emellett 
különféle takarmány kie gé-
szítőket is használ több-keve-
sebb sikerrel. Egy egyesületi 
tagtársa hívta fel a figyelmét 
a Citr-Mixre, melynek egész-
ségmegőrző szerepéről ko-
rábban is hallott. Ismerőse ta-
nácsára az ivóvízbe keverve  
1 ml/literes dózisban folyama-
tosan adagolja a szert. Igen 
hamar jelentkezett a Citr-
Mixnek, ennek a természetben 
előforduló szerves savak keve-
rékéből álló készítménynek a 

kedvező hatása. Az állatok vitali-
tása növekedett, tüdőkapacitásuk, ez-

zel együtt teljesítményük érzékelhetően nö-
vekedett: többet és gyorsabban szárnyaltak. 
Emellett a korábban olykor előforduló has-
menés sem jelentkezik, mióta a szert hasz-
nálja. De a szaporulatban is megmutatko-
zott a Citr-Mix hatása: több, egészségesebb 
fiatallal hálálta meg a tenyészállomány a 
gondoskodást. Bár a galambászéletet az 

utóbbi időben bearanyozta a Citr-Mix hasz-
nálata, mégsem könnyű Nyuka Sándor éle-
te, mivel öt éve a ragadozó madarak nagy-
mértékű elszaporodása jelentős károkat 
okoz az állományban, olyannyira, hogy az 
elmúlt évben a 95 felgyűrűzött fiatalból 70 
lett a ragadozók áldozata! Abban bízik, 
hogy valamilyen kompromisszum születik a 
természetvédőkkel, hogy a sólymok is meg-
maradjanak, és a galambok is szállhassanak. 
Tudja, hogy nehéz megtalálni a jó megol-
dást, de kizártnak tartja, hogy ne lehessen 
megtalálni az egyensúlyt. 

A Citr-Mix adagolása nagymértékben 
elősegíti a sikeres galambtartást, mivel a 
szer minden olyan káros gombát és baktéri-
umot elpusztít, amellyel közvetlen kapcso-
latba kerülhet. Ivóvíz fertőtlenítésére, a bél-
rendszerben előforduló káros baktériumok, 
gombák ellen és gabonák penészgombák 
elleni védelmére is kiválóan használható, 
emellett segíti a hasznos bélbaktériumok el-
szaporodását, sőt, összetételéből adódóan 
gyorsan felszívódó energiaforrásként is szol-
gál. Egy olyan szerről van szó, melyet hosszú 
időn keresztül folyamatosan adni lehet, s re-
zisztencia kialakulása nélkül kifejti hatását. 
Viszont a Citr-Mix nem csodaszer, például a 
rendszeres takarítást, oltásokat nem helyet-
tesíti! 

Nyuka Sándor fiatalon azért is szerette 
meg a galambászatot, mert az idősebbektől 
ezt látta. Sajnos négy gyermeke közül egy 
sem folytatja ezt a hobbit, de van remény, 
mivel a hét unoka egyike gyakorta érdeklő-
dik a Citr-Mixtől is sebesen szálló, a magas-
ban eltűnő pörtlik iránt. 

A CITR-MIx MA MÁR NÉlKülÖZHETETlEN

Mitől szállnak jól a pörtlik?
nyuka sándor galambász és kistermelő. Családja fő bevételét a fólia-
sátraikban megtermelt paradicsom biztosítja. a kisállattartás, illetve  
a kistermelés náluk családi hagyomány: már nagyapja is gazdálkodó volt, 
és fia (immár a negyedik generáció) is a földből szeretne megélni.  
a gazda egyik legnagyobb büszkesége pörtliállománya, melynek egészség-
megőrzését a Citr-Mixre alapozza. 

VigyáZAT HAMisíTJáK! Csak eredeti csomagolásban vásárolja! Kövessen a Facebookon (Facebook/Citr-Mix)!
A készítmény forgalmazására viszonteladók jelentkezését várjuk az ország bármely pontjáról! Telefon: 20/224 5287, e-mail: hummelstrade@gmail.com
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élő állat

Mintatelepemről országosan 
és nemzetközileg is elismert ál-
lományomból kaphatók: gyé-
mántfácán tenyésztojások és nö-
vendékek előjegyezhetők. Zöld-
szárnyú, borvörös, ausztrál kon-
tyos, zebra, fokföldi, gyémánt 
bronznyakú és bronzszárnyú, peru-
 galamb, gyász galamb, gyöngy-
nyakú egzotikus galambok; kali-
forniai copfos, gammale, mexikói, 
kínai törpe fürj, hegyi fürj és se-
lyem, kontyos kacagó gerlék több 
színben. Tóth Sándor, gyémánt-
koszorús mestertenyésztő, 1172 
Bp. Hektár u. 14. Tel.: (06-1) 257-
5647. (Pest megye)

Tenyésztojás és naposcsibe 
rendelhető, shaver farm, color, 
maszter és sárga hús fajtákból. Ár 
megegyezés szerint. Urbán, Jász-
apáti. Tel.: (06-57) 440-917, (06-
30) 3387-191. (Jász-Nagykun-
Szolnok megye)

Francia nyelvterületről, Lacau-
ne, Romanov, Romane, Berri-
chon, Blanche du Massif 
Central (BMC), Ile de France, 
Suffolk, Francia texel, Vendéen 
juhfajták, továbbá Francia alpesi, 
Szánentáli és Búr kecskefajták, il-
letve valamennyi francia juh, 
kecske, szarvasmarha és igavonó 
ló fajták importja ez év során is. 
Tel.: (06-30) 460-32-52; (06-20) 
565-10-45; (06-82) 820-579. 
www.tenyallatimport.hu

Tojójérce 17. élethetes kortól, 
csak oltásokkal, továbbá napos-
csibe húshibrid, kettőshasznú ren-
delhető szállítással kistételben is. 
Horváth Zoltán, tel.: (06-30) 5320-
728. Email: horvathfarm@gmail.hu

Békési Keltetőnél hús- és ket-
tőshasznú naposcsibék rendel-
hetők. www.bekesikelteto.hu. 
Érd.: Tóth Szabolcs. Tel.: (06-20) 
9189-647, (06-70) 3397-983. (Bé-
kés megye)

Fiatal és ivarérett pávák eladók. 
Pávarezervátumból tizenöt szín-
ből választhat. Tel.: (06-30) 509-
3398. (Veszprém megye)

Texán galambok eladók. Tel.: 
(06-30) 9792-507. 

géP-BeRenDezés
gázágyúk madár- és vadriasz-
tásra több típusban rendelhetők 
közvetlenül a gyártótól. Tel.: (06-
30) 250-0436.

Villanypásztor eladó 12 és 220 
Voltos postai utánvéttel is, 18 
ezer Ft-tól. Tel.: (06-30) 937-
8980, (06-70) 429-1414. (Nógrád 
megye)

Villanypásztorok eladók gyár-
tótól. 5,2, és 8,1 Joule tárolt 
energiával, akkumulátoros és há-
lózat táplálással, tanúsítvánnyal. 
24 000, 33 000 Ft-ért. Tel.: (06-30) 
359-7998. (Pest megye)

Villanypásztorok, bivalyerő-
sek, okosak! Kocsis mérnök, 
www.pulivillanypasztorok.hu tel.: 
(06-30) 9470-954. (Tolna megye)

Nyúl-taposórácsot a gyártótól. 
DELTOP Kft. Tatabánya. Tel.: (06-
34) 316-326.

vEgyEs
KUKORiCADARA CgF nedves, 
illetve száraz formában, ömleszt-
ve, telephelyre szállítva eladó, 
minimum 12 tonnától, fóliatöm-
lőzési lehetőséggel. Tel.: (06-30) 
985-2111 agromenza.hu

Kötelek: ipari és mezőgazdasági 
köteleket rendeljen meg köz-
vetlenül a gyártótól! (marhakö-
tél: termékdíjas), istráng, lókötőfék, 
villanypásztor zsinór, jelzőkötél 7 
színben, elletőkötél stb. Domokos 
Sándor, kötélgyártó. 5520 Szegha-
lom, Széchenyi u. 97. E-mail.: 
dosankotel@freemail.hu Tel.: (06-
20) 479-7787, (06-30) 945-6384.

Galamb és baromfi lábgyűrűk 
készítését vállalom. Szolcsánszky 
László. Tel.: (06-1) 263-2038. 
szolcsanszky.l@gmail.com

Meg ren de lem a kö vet ke ző hir de tés köz lé sét:
A hir de tés szö ve ge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megye (ingyenesen közöljük): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A meg je le nés kért ide je: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A meg ren de lő cí me, aho vá a be fi ze té si la pot küld het jük: 
Név:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Lak cím:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Vállalkozói adószáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                Alá í rás

Az ap ró hir de té sek ára sza van ként 370 Ft + 27% áfa, a ke re tes hir de tés ha sáb mil li mé te ren ként 680 Ft + 27% áfa.  
A hir de tés meg ren de lést jól ol vas ha tó an, nyom ta tott be tűk kel a szer kesz tőség cí mé re küld jék, 

A KÉRT MEg JE LE NÉsT MEgELőZő Hó NAp 20-áig. 
Cí münk: Kistermelők Lapja, 1591 Bu da pest, pf.: 294. E-mail: szerkesztoseg@kistermeloklapja.hu

HIRDETÉSMEGRENDELÉS

Baromfitartók figyelem!
Újra kapható a jól bevált  
pisztolyszelepes itató  

kompletten és alkatrészenként is. 
(pisztolyszelep + alkatrészek)

Deltop Kft. 
Tatabánya, Fürdő u. 55.
Tel.: (06-34) 316-326.

Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 
+36 (30) 838-0501, +36 (30) 245-4927, e-mail: exrglobalkft@gmail.com

Fürjtojás adapter Tojásátvilágító 
lámpa

IO-204 egzotikus keltetőgép

IO-103TH 
félautomata 
keltetőgép

IO-104 automata 
keltetőgép

VERHETETLEN ÁRAK!!!
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„Béget a bárány, itt maradt árván…” A rejtvény fősoraiban Kányádi Sándor: Árva bárány című verséből vett idézet folytatását rejtettük el. A megfejtést nyílt levelezőlapon vár-
juk, vagy e-mailban is elküldhetik a szerkesztoseg@kistermeloklapja.hu címre. Kérjük a levelezőlapon vagy az e-mail tárgysorában jelezzék: „REJTVÉNY”. A helyes megfejtést 
beküldők között egy rágcsálóriasztót sorsolunk ki. Címünk: Kistermelők Lapja, 1591 Budapest, pf.: 294. Beküldési határidő 2021. március 25. Február havi megfejtésünk: 
„... a kis madarak mindenütt, ahol nem éri őket a hó és a szél.” (Fekete István: Téli berek)”. A Forel Kft. rágcsálóriasztóját Prebendárcsik Ádám harsányi rejtvényfejtőnk nyerte.

Közép-Európa kincse a medvehagyma, de levelét gyógynö-
vényként több mint 4000 éve alkalmazzák Ázsiában is. Nem 
csak íze, hatóanyagai is hasonlóak a fokhagymáéhoz. Ma-
gas az A-, B1-, B2,- C-, E- és F-vitamin, valamint az ásványi-
anyag-tartalma (vas, magnézium, mangán, kalcium, kobalt, 
cink, szelén). Fogyasztása kedvező a szív- és érrendszeri be-
tegségekre, koleszterin- és vércukorszint-csökkentő hatású, 
valamint alkalmas gyomor- és bélfertőzések kezelésére is. 
Hazánkban a természetes élőhelyén – főként a Dunántúlon 
és a Mecsekben – összefüggő állományban borítja az erdők 
alját. A kiskertbe is sikeresen telepíthető. Március-áprilisban 
a virágzás előtt érdemes gyűjteni a levelét. (A természetvé-
delmi oltalom alatt álló területen tilos a gyűjtése!) 

KIPRóBÁlTuK – TÖKÉlETES

Hajtogatott medvehagymás pogácsa

Csurka Mária konyhájából

Hozzávalók: 
• 50 dkg finomliszt
• 2 kávéskanál só (púpos)
• 3 dkg friss élesztő
• 1 teáskanál cukor
• 1 dl tej (élesztő futtatáshoz)
• 1 dl tejföl
• 2 db tojássárgája
•  25 dkg margarin vagy vaj (20 dkg a tésztába, a maradék a hajtogatáshoz)
• 1 csokor medvehagyma (kicsi)
• 1 db tojás (a pogácsák lekenéséhez)

Elkészítés: Az élesztőt a meleg cukros tejben felfuttatjuk. A lisztbe belekeverjük a 
sót, majd hozzáadjuk a felfutott élesztőt, a tejfölt, a margarinból (vajból) 20 dkg-
ot és a tojások sárgáját. Alaposan kidagasztjuk. Meleg helyen, letakarva 1 óra alatt 
duplájára kelesztjük. A medvehagymát jól megmossuk, lecsöpögtetjük és a vas-
tag szára kivételével apróra vágjuk. A megkelt tésztát kb. 5 mm vastagra és tégla-
lap alakúra nyújtjuk. Vékonyan megkenjük a maradék zsiradékkal, megszórjuk az 
aprított medvehagymával. 3 rétegűre hajtogatjuk: a tésztát képzeletben 3 sávra 
osztjuk, a felső részt középre, az alsó részt ráhajtjuk. Konyharuhával letakarva, 20 
percet pihentetjük. Ismét nyújtás, hajtogatás, pihentetés. A harmadik nyújtás, haj-
togatás és pihentetés után másfél ujjnyi vastagra elnyújtjuk. Egy éles késsel berá-
csozzuk. Kisméretű pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. Sütőpapírral bélelt tepsibe 
fektetjük. Hagyjuk kb. 20 percet kelni, míg bemelegszik a sütő. A tetejüket meg-
kenjük tojássárgájával. 175 fokon 20-25 perc alatt megsütjük. MM



Állattenyésztés, technológiai újdonságok, 
helyi termékek?

A Kistermelők Lapja havilapban választ talál mindenre.

www.magyarmezogazdasag.hu

elofizetes@magyarmezogazdasag.hu

+36-1-767-8262

az ország bármely postáján

Fizessen elő most!

Válasszon  kiadványainkból! 

Lap neve digitális lap  
ár/év

nyomtatott lap 
ár/év

Magyar Mezőgazdaság 18 000 Ft 25 740 Ft

Kertészet és Szőlészet 16 000 Ft 22 920 Ft

Kistermelők Lapja 3 525 Ft 5 100 Ft

Méhészet 3 725 Ft 5 340 Ft

Kertbarát Magazin 2 785 Ft 3 990 Ft

Kerti Kalendárium 2 840 Ft 4 100 Ft

Pegazus 5 800 Ft 8 340 Ft

Borászati Füzetek      – 8 400 Ft



•  Lambex fogadó (OTC kiegészítéssel)
• Lambex starter
• Lambex hizlaló
• Lambex egyfázisú nevelő

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
2942 Nagyigmánd | Burgert Róbert Agrár-Ipari Park

www.babolnatakarmany.hu | info@babolnatakarmany.hu

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
2942 Nagyigmánd | Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25 hrsz.

www.babolnatakarmany.hu | info@babolnatakarmany.hu

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
2942 Nagyigmánd | Burgert Róbert Agrár-Ipari Park

www.babolnatakarmany.hu | info@babolnatakarmany.hu

A LAMBEX termékek hagyományaihoz 
hűen kiváló minőségű optimális összetételű 
és beltartalmú báránytakarmányok, melyek 
etetésével lerövidül a hizlalási idő, a 
bárányhizlalás gazdaságosabbá válik.


