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Az állattenyésztéssel kapcsolatos bővebb  
tartalomért keresse fel naponta frissülő hírportálunkat,  

a magyarmezogazdasag.hu-t!

Kecskék vagy juhok: Kik a jobb  
problémamegoldók?
A kecskék egy lépéssel előrébb járnak a juhoknál, amikor új  
helyzetekhez kell alkalmazkodni – derült ki a Martin Luther  
Halle-Wittenberg Egyetem (MLU) és a Leibniz Intézet (FBN) közös  
kutatása során, melyet Royal Society Open Science folyóiratban 
tettek közzé.

A legeltetett szarvasmarha húsa kitűnő  
omega-3 forrás
Az emberekben az omega-3 zsíroknak gyulladásgátló hatásuk  
van, hiányuk jó néhány mentális és egészségügyi gondot, így  
koszorúér-betegséget is okozhat. A modern étrend egyik fő  
gyengesége azonban éppen az ilyen típusú zsírsavak hiánya,  
amin csak ront a túlságosan sok omega-6 zsír.

Így alszik a kutya, macska, poloska, csiga, delfin, 
nyúl, és a többiek…
Érdekes alvásmódok figyelhetők meg az állatvilágban. Mennyire 
másképp alszik egy poloska és egy zsiráf? A kutyák is viszonylag 
éberek alvás közben, de egy nyúl – ami zsákmányállat – még inkább 
„figyel”, mindig résen van… A madarak pedig alvás közben sem esnek 
le az ágról…

Érdekességek az állattenyésztés világából
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Je
gy

ze
tA közmondás évszázados népi bölcsességével nincs okom vi-

tázni, ám én mégis számoltam az esőmentes időszakot, mert 
vártam, hogy legalább tíz csapadékmentes nap következzen, 
hogy eljuthassak egy olyan tanyára, ahová az év nagy részé-
ben traktornyomokkal barázdált, autóval járhatatlan földút 
vezet. 

Egy anyókát szerettem volna meglátogatni, vinni neki tar-
tós élelmiszert, a tyúkjainak kukoricát, a kutyájának száraz-
kosztot, a tavaszi vetéshez a kertjébe borsót, vetőburgonyát és 
sokféle zöldségvetőmagot. Mosolyogva pakoltam tele a bevá-
sárlókocsit, mert szinte láttam magam előtt, ahogyan majd 
kissé megrovóan ingatja nagykendős, ősz fejét a teli csomag-
tartó láttán. Frissé, dolgossá tette e bevásárlós sürgés-forgás a 
napom. A takarmányboltos asszonnyal könnyedén belódítot-
tuk az autóba a negyvenkilós kukoricás zsákot, és szinte vidéki 
gazdálkodónak éreztem magam, aki intézi a nagybevásárlást. Majd a kincseimmel elindultam 
a tanyára, ahol sosem volt elektromos áram, ahol van kút, de a vize nem iható, a tanyára, 
ahonnan az anyóka kerékpárját tolva jár hetente a hét kilométerre lévő városi boltba. Kerülget-
tem a földúton a rémisztően mély barázdákat, féltem, elakadok a sárban, vagy fennakadok a 
bakháton. Ám nyomban el is szégyelltem magam hisz’ nekem ez csak egyetlen nap, míg a hoz-
zám képest kétszer annyi tavaszt látott anyóka itt jár télen-nyáron, esőben, hóban, kánikulá-
ban. Talán éppen itt tartottam gondolatban, amikor elhibáztam a keréknyomokat és belecsúsz-
tam egy tócsával bélelt mély barázdába. Ám hiába tuszkoltam a kocsiból kivett lábtörlőket a 
sárba fulladt kerekek alá. Foglyul ejtett az átázott feketeföld…

Reményt adott a vidám napsütés, és hogy a határban egy traktor szorgoskodott. Elindultam 
felé, gondoltam egy pillanat alatt kiránt a sárból. Ám hiába integettem, a traktor megfordult és 
elrobogott. Sebaj, gondoltam, telefonálok annak, akinél délelőtt a munkám végett jártam. Ná-
luk van terepjáró és traktor is. De hiába ajánlottam, hogy kifizetem a traktoros fáradozását, se-
gítséget ott sem leltem. Ekkor jött az ötlet, hogy felhívom a gazdaboltot! Ők javasolták, hogy 
tárcsázzam a helyi autómentő céget. S ugyan kétkedve fogadtam e megoldást, ám a telefont 
felvevő férfi készségesen mondta, hogy azonnal indul. Gondoltam, ez nem lesz olcsó mulatság… 
Tíz perc se telt el, és megérkezett. Csodálkozott, hogy mit keresek én itt, messze az országúttól 
a szántófölddel ölelt sáros úton. Mikor mutattam utam célját, csak csóválta a fejét, és fürkészve 
tekintett a látóhatár felé, ahol sejteni lehetett az anyóka tanyáját. Majd gyorsan kicsörlőzte az 
autóm a sárból, és megvárta, míg a köves útra biztoságban kiérek. Megdöbbenésemre, kimen-
tésemért a sárból fizetséget nem kér, és nem is fogadott el. 

Hetek teltek el azóta. A csomag is eljutott már az anyókához, ám a kérdés azóta is itt mo-
toszkál bennem a vendégmarasztaló sárról, az életről az Isten háta mögötti tanyákon, a segít-
ségadásról és az azt hárítókról, és arról, hogy vajon miért onnan jön az önzetlen segítség, ahon-
nan nem várjuk! 

 Beregi-Nagy Edit
főszerkesztő

Kedves Olvasó!

A tavaszi eső aranyat ér!

Minden hónapban várjuk olvasóink fotóit.
A fotók témái lehetnek: életképek a gazdaságban, tenyésztett jószág, 
madárvendégek a kertünkben, a természet szépségei, életkép egy  
gazdaságban, tájkép jószágokkal.
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 mutatjuk be.
A kép címe: A jövő kisgazdája
A kép készítője: Sári Kristóf 
Helyszín: Zirc
Fotózás dátuma: 2021. 02. 22.

állATTenyészTők mAGAzinJA

A hónap fotója
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JuhTeJ és sAJTműhely 
Magyarországon egyre többen  

készítenek tehén- és kecsketejből  
tejfölt, túrót, sajtokat, ám olyan  

szakember még mindig kevés van, aki  
a juhtejre alapozza vállalkozását.  

Rácz Miklós Tamás sajtkészítő  
Miskolctól 15 percnyi autózásra,  

Újcsanáloson ezt tette, amikor pár  
éve az öltönyt lecserélte gumicsizmára,  

s ezt azóta sem bánta meg. 

14

10

limousin, az egyik legpiaCosabb 
fajta
A közelmúltban bejárta a sajtót a hír:  
világrekordot jelentő áron, 262 ezer font ért 
(több mint 100 millió forintért) árvereztek 
el egy 14 hónapos limousin fajtájú üszőt 
Közép-Angliában. Kelt már el holstein-fríz 
tehén 1,2 millió dollárért (mai árfolyamon 
360 millió forintért), de vajon mennyire 
megszokott az ilyen magas ár a limousinok 
között? –  tettük fel a kérdést  
Szűcs Mártonnak, a Limousin és Blonde 
d'Aquitaine Tenyésztők Egyesülete  
ügyvezető igazgatójának.

12
GénmeGőrzés és bivAlyhúsTermékek
Szurdokpüspöki határában, a Mátra nyugati kapujának egyik legnagyobb fennsíkján  
bivalyok élnek szabadtartásban, a Mátrai Bivalyrezervátumban, ahová nem vezet  
kiépített út.  Egy turistaút és egy vízmosás mentén jutnak oda azok is, akik gondozzák  
az állatokat. A szélsőségek tanyájának nevezi a tulajdonos ezt a helyet, hiszen igazi  
kihívás a bivalyok megközelítése.

bohókás juhok  
– mesés környezeT 
Az Alpok 2000-3000 méter magas 
hegységeinek legelőin otthonos wallisi 
feketeorrú, és az angliai csapadékos, 
hűvös klímához szokott, aprócska  
termetű, ám testes babydoll southdown 
juhok legelnek a Keleti-Mecsek lábánál 
fekvő Pécsvárad melletti Kishosszúréti 
Tanyánál. Itt él az a fiatal házaspár, aki 
úgy döntött, belevág e hazánkban  
korábban nem honos fajták  
tenyésztésébe. 
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Ma még az a napi rutin, hogy ha 
bármi probléma adódik az álla-
tokkal, akkor antibiotikumot ad-

nak nekik, de a kistermelőknek is számolni-
uk kell azzal, hogy előbb-utóbb betiltják 
ezek használatát. Dr. Mézes Miklós akadé-
mikus, a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem tanára, a Takarmánybiztonsági 
tanszék vezetője márciusi számunkban a 
takarmányozás új irányait mutatta be, most 
pedig arról lesz szó, hogy mit ajánlanak a 
tudósok az antibiotikumok helyett.

Bár a hozamfokozó szerek használatát 
már 2006-ban betiltották az Európai Unió-
ban, gyógyszerként még lehet antibiotiku-
mot alkalmazni. Ha ezeket is visszaszorítják, 
akkor a kistermelők nehéz helyzetbe kerül-
hetnek, mert egy nagyüzemben könnyeb-
ben lehet biztosítani a megfelelő higiéniás 
feltételeket, mint egy kisüzemben. 

Elképzelhető például, hogy egy kister-
melő baromfiólja valamikor juhakol volt, és 
hiába alakították át, nehéz megfelelően 
fertőtleníteni és takarítani. Az új, zöldme-
zős telepeket viszont eleve úgy tervezik, 
hogy könnyen tisztán tarthatók és fertőtle-
níthetők legyenek, ezért ott sokkal kisebb a 
fertőzés esélye, és így kevésbé szorulnak rá 
az antibiotikumok használatára. A nagy-
üzemi telepeknek van továbbá állatorvosa 

is, aki mindig kéznél van, ha megbetegszik 
a jószág. Egy kistermelő azonban nem hív-
hatja ki mindig a doktort, ezért megelőzés 
céljából antibiotikumot adagol a takar-
mányhoz, mert nem akarja megvárni, amíg 
az állomány jó része elpusztul. 

A baromfikeltetőkben ma már alapkö-
vetelmény a vakcinázás a legsúlyosabb be-
tegségek megelőzése érdekében. A sertés-
nél és szarvasmarhánál azonban más a 
helyzet, mert bár ott is van vakcinázási pro-
tokoll, de azt a kistermelő vagy igénybe ve-
szi, vagy nem. Ha háromszor kell oltani, ak-
kor az azt jelenti, hogy háromszor kell ki-
hívni az állatorvost, és a vakcina mellett há-
romszor kell kifizetni a kiszállási díjat is. A 
nagyüzemeknél ez nem okoz gondot, és 
nem is kockáztathatnak, ezért a vakcinázási 
programot beépítik a technológiába. 

Az ugyan látható, hogy nem tiltják be 
teljes mértékben az antibiotikumok hasz-
nálatát, de egy húszéves uniós program ke-
retében a minimumra kell csökkenteni a 
felhasznált mennyiséget. A cél az, hogy a 
közeljövőben már ne lehessen a takar-
mánnyal adagolni a gyógyszert, a kutatók-
nak pedig az a feladatuk, hogy alternatívá-
kat keressenek az állatartók számára. Dr. 
Mézes Miklós szerint nincs és nem is lesz 
egy adott betegségre, vagy annak megelő-

zésére alkalmas csodaszer, de a különböző 
gyógynövények és kivonatok ígéretesek le-
hetnek. Fontos szabály viszont, hogy eze-
ket nem akkor kell alkalmazni, amikor már 
elpusztult az állomány egy része. Mivel 
nem antibiotikumról van szó, ezért a 
gyógynövényt folyamatosan lehet – és kell 
is – adagolni a teljes életciklusban, és rend-
szeres használat esetén is ezek inkább csak 
a bakteriális fertőzések ellen hatásosak. A 
baromfi-influenza vagy a sertéspestis ellen 
például a gyógy növénykivonat bizonyosan 
nem védi meg az állatokat. 

A Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem tanárának az a véleménye, hogy 
bármilyen gyógynövénykivonat vagy keve-
rék csak akkor működik, ha a gazdaság ál-
talános higiéniai feltételei egyébként meg-
felelőek. Ahol a gazdálkodók igénytelenek, 
a telepen kosz és piszok van, nem takaríta-
nak rendesen, vagy a fertőtlenítés után 
nem tartják be az előírt várakozási időt, ott 
ez a kezelési forma sem működik. Napja-
inkban kiváló gyógynövénykeverékek kap-
hatók, amelyek mindegyik összetevője 
más-más betegség ellen nyújt védelmet, és 
amelyeket eleinte éppen azon kistermelők 
számára fejlesztettek ki, akiknek gondot je-
lent a drága antibiotikum megvásárlása. 

BZS

KIsTERMElőK TEENdőJE

Antibiotikumok kiváltása 
gyógynövénnyekkel
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Feloldották a zárlatokat
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal közölte, hogy Komárom-Esztergom me-
gyében feloldotta a madárinfluenza miatt 
elrendelt zárlatot, mert 2021. január 6-a 
óta újabb megbetegedést nem tapasztal-
tak. A járvány miatt 90 ezer pulyka leölését 
rendelte el a hatóság. Örvendetes, hogy 
március elején Bács-Kiskun megyében szin-
tén feloldották a zárlatot, mivel új fertőzést 
nem regisztráltak. Az Állategészségügyi Vi-
lágszervezet előírásai szerint legkorábban 
május 23-án oldhatják fel a harmadik or-
szágok az importtilalmakat.

Széchenyi Kártya kríziskonstrukció
A Széchenyi Kártya Program krízishitelei-
nek felvételi határidejét az Európai Bizott-
ság vonatkozó előírásával összhangban a 
Kormány 2021. december 31-ig meghosz-
szabbította. Az Agrár Széchenyi Beruházási 
Hitel Plusz-t az agrár vállalkozások fejlesz-
tési, beruházási elképzeléseinek megvaló-
sulásáért évi fix 0,5 százalékos kamattal ve-
hetik igénybe.

Díjtámogatás
A Magyar Biztosítók Szövetsége közlése 
szerint 2020-ban 2 milliárd Ft-tal 7 milliárd 
Ft-ra emelkedett, idén pedig 4 milliárd Ft-
tal 11 milliárd Ft-ra nő a mezőgazdasági 
biztosítások támogatásának keretösszege. 

Tanyafejlesztés
A február 18-án meghirdetett Tanyafejlesz-
tési Programra a tárca 858 millió Ft vissza 
nem térítendő vidékfejlesztési támogatást 
különített el. Az elmúlt egy évtizedben 
2761 kedvezményezett 11,2 milliárd Ft for-
ráshoz jutott – közölte az Agrárminisztéri-
um.

Feloldották a kéknyelvbetegség miatt 
elrendelt korlátozásokat
Az Európai Unió elismerte a kéknyelv be-
tegség-mentesítési program eredményessé-
gét Magyarországon. A nyilatkozattal egy-
idejűleg az ország teljes területén feloldot-
ták a betegség miatt elrendelt korlátozáso-
kat – jelentette be az Agrárminisztérium. Bár 
az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) ál-
tal előírt mentességi feltételeket Magyaror-
szágnak már 2017-ben sikerült teljesítenie, 
az Európai Unió további szigorúbb vizsgála-
tok elvégzését követelte meg a státusz elis-
meréséhez. A mentesség elismerését köve-
tően a kedvező státusz nagy könnyebbséget 
jelent a hazai vállalkozások számára, hiszen 
annak birtokában a szállítást megelőző – a 
betegség kimutatására irányuló – vizsgálati 
és kezelési kötelezettség megszűnik.

április 15-ig postán is kérhető a szja-bevallási tervezet

Csökkent a húságazat teljesítménye

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) több 
mint 5,4 millió adózónak készítette el az szja-
bevallási tervezetét, amely elérhető és jóvá-
hagyható elektronikusan. Aki nem rendelke-
zik a szükséges KAÜ-azonosítóval, április 
15-e éjfélig kérheti a tervezet postázását – 
közölte a hivatal. A közlemény szerint akinek 
nincs KAÜ-azonosítója (ügyfélkapuja, elekt-
ronikus személyi igazolványa, telefonos azo-
nosítója), annak április 30-ig postázzák a ter-
vezetet, az 1+1 százalékos rendelkező nyilat-
koza tot és a válaszborítékot.

A NAV honlapjáról már most elérhetők a 
bevallási tervezetek, amelyek az eSZJA-
portálon (https://eszja.nav.gov.hu) keresztül 

a KAÜ-azonosítóval rendelkezők számítógé-
pen, de akár okostelefonon vagy tableten is 
megtekinthetnek, és ha szükséges, szerkeszt-
hetik is az szja-bevallás tervezetét. 

Az szja szerint adózó egyéni vállalkozók-
nak, a mezőgazdasági őstermelőknek, és az 
áfafizetésre kötelezetteknek a tevékenysé-
gükből származó jövedelmi, illetve az adóhi-
vatali nyilvántartásokban nem szereplő ada-
tokkal kell kiegészíteniük bevallási terveze-
tüket. Nekik továbbra is önállóan kell be-
nyújtaniuk a bevallást, hiszen a számukra ké-
szített tervezetek nem válnak automatikusan 
bevallássá, de segítségül szolgálnak annak 
elkészítéséhez.

A húságazat teljesítménye 5,8 százalékkal 
csökkent 2020-ban, a visszaesésben szerepe 
volt egyebek mellett a madárinfluenza gaz-
dasági hatásainak, valamint a HORECA (szál-
lodaipari és vendéglátó) szektor időszakos 
kiesésének is – mondta a Magyar Húsiparo-
sok Szövetségének (Hússzövetség) társadal-
mi elnöke.

Éder Tamás hozzátette, a húságazat kibo-
csátása tavaly meghaladta a 915 milliárd fo-
rintot, ezen belül a húsfeldolgozás és tartósí-
tás 349 milliárd forintot, a hús- és baromfi-
hús-készítmények gyártása pedig 218 milli-
árd forintot tett ki. A húsfeldolgozási és tar-
tósítási ágazat teljesítménye 1,9 százalékkal, 
a hús- és baromfihús-készítmények gyártása 

10,3 százalékkal, míg a baromfihús feldolgo-
zása, tartósítása 6,7 százalékkal esett vissza 
az előző évhez képest.

Az elnök közölte, a húsiparexport értéke-
sítése 10,7 százalékkal mérséklődött éves 
összehasonlításban, ami főként azzal magya-
rázható, hogy a feldolgozott és tartósított 
baromfihúsexportja 18,7 százalékkal esett 
vissza a madárinfluenza miatt bevezetett ke-
reskedelmi korlátozásoknak köszönhetően.

A húsipar belföldi értékesítése 1,5 száza-
lékkal maradt el az előző évekhez képest, 
ami azt jelzi, hogy a kiskereskedelmi forga-
lom emelkedése nem tudta kompenzálni a 
HORECA szektor és a közétkeztetés kiesését 
– tette hozzá.
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nagyobb felelősségvállalás

Drágult a termőföld magyarországon

Falugazdászok online
Rendkívüli ügyfélfogadási rendet vezet be 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 
az országos falugazdász-hálózatánál.

A NAK arra kéri tagjait, hogy elsősor-
ban elektronikus úton, e-mailben, illetve 
telefonon lépjenek kapcsolatba a falugaz-
dászokkal. Ha kiemelten indokolt esetek-
ben elkerülhetetlen a személyes ügyinté-
zés, a kamara kéri, hogy csak e-mailben 
vagy telefonon előre egyeztetett idő-
pontban keressék fel a falugazdászokat.

A NAK ügyfélszolgálata az 
ugyfelszolgalat@nak.hu címen, illetve 
az ingyenesen hívható +36 (80) 900-
365-ös zöldszámon is a tagok rendel-
kezésére áll.

Az Agrárminisztérium (AM) módosította az 
egyes állatjárványügyi intézkedésekről és az 
azokkal összefüggő állami kártalanításról 
szóló rendeletet, amely nagyobb felelősség-
vállalást követel meg az állattartóktól – kö-
zölte a tárca.

A 2021. június 8-án hatályba lépő jog sza-
bálymódosítás lehetővé teszi a hatóság szá-
mára a védekezési intézkedésekért járó álla-
mi kártalanítás arányos megítélését a gaz-
dáknak. A közlemény kiemeli, hogy az új kár-
talanítási rendszerben, egy objektív kritéri-
umrendszer révén, nagyobb hangsúlyt kap az 
állattartói felelősségvállalás.

A jövőben csak azok a gazdák kaphatnak 
majd 100 százalékos állami kártalanítást, 
akiknél egyértelműen megállapítható, hogy 
mind járványmentes időszakban, mind jár-
ványhelyzetben törekednek a kármegelőzés-
re, kárenyhítésre. Ennek érdekében pedig 
akár a jogszabályi kötelezettségeken túlmu-
tató intézkedéseket is tesznek.

A rendeletmódosítás másik jelentős ered-
ménye, hogy az adminisztratív terhek csök-
kentésével és az eljárásrend egyszerűsítésével 
a megítélt kártalanítási összegek gyorsabban 
kifizetésre kerülnek. 

Az állattartónak és az élelmiszerlánc vala-
mennyi szereplőjének – beleértve az élőállat-
szállítókat is – jogszabályi kötelezettsége, 
hogy amennyiben állatain betegséget, szo-
katlan elhullást tapasztal, mielőbb jelentse 
azt a helyi állategészségügyi hatóság felé. A 
késedelem nélküli bejelentés lehetővé teszi, 
hogy a szakemberek időben felismerjék az ál-
latbetegségeket, és hatékonyan fellépve mi-
nimalizálják a betegség okozta károkat – áll a 
közleményben. 

Meghirdették a 2021. évi Érték és Minőség 
Nagydíj Pályázatot. A gazdaság szinte teljes 
palettáját lefedő 41 főcsoport több mint 
100 témakörében lehet beadni a jelentkezé-
seket május 31-ig a Kárpát-régió egész terü-
letéről.

A tudatos vásárlók egyre inkább az ob-
jektív feltételeken alapuló minősített termé-
keket keresik, így az Érték és Minőség Nagy-
díj Pályázati rendszerében tanúsított termé-
kek, szolgáltatások gazdasági előnyt jelente-
nek a gyártóknak, fejlesztőknek, és segítik az 
exportpiaci megjelenést.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatra 

minden természetes és jogi személy, jogi 
személyiség, egyéni vállalkozó vagy alkotó-
közösség jelentkezhet 2021. május 31-ig. A 
meghirdetett 41 pályázati főcsoport egye-
bek mellett érinti a vendéglátást, az építő-, a 
bútor- és élelmiszeripart, a mezőgazdasá-
got, az infrastrukturális beruházásokat, az 
életminőség javítására szolgáló termékeket 
és szolgáltatásokat, a csomagolástechnikát, 
az informatikai programokat, rendszereket, 
szabadidős és kulturális tevékenységeket, 
rendezvényeket, az oktatást, az orvostechni-
kai és kozmetikai szegmenst, a lakberende-
zést vagy akár a webshop szolgáltatásokat.

Nyolcvankét százalékkal kevesebb metánt 
bocsátottak ki azok a szarvasmarhák, ame-
lyek kis mennyiségű hínárral dúsított takar-
mányt kaptak öt hónapon át – derült ki egy 
új tanulmányból.

„Most szilárd bizonyítékunk van arra, 
hogy a hínárral etetés hatékony módszer az 
üvegházhatású gázok csökkentésére, és 
hogy ez a jótékony hatás hosszú távon 
megmarad” – mondta Ermias Kebreab, a 
Kaliforniai Egyetem davisi campusának (UC 
Davis) kutatója és az intézmény szárnyai 
alatt működő World Food Center igazgató-
ja.

A tehenek a gyomrukban lévő mikrobák 
révén metánt termelnek a rostban gazdag 
táplálékok emésztésekor, egy fermentáció-
hoz hasonló folyamat közben. A metán 
ugyan a szén-dioxidnál rövidebb ideig ma-
rad meg a légkörben, ám több mint 30-
szor hatékonyabban fogja fel a hőt, azaz 
ennyivel nagyobb üvegházhatást idéz elő, 
mint a szén-dioxid.

Az Asparagopsis taxiformis nevű hínárfaj 
képes részben semlegesíteni a tehenek 
gázkibocsátását.

Kebreab és kollégái két évvel ezelőtt 

megállapították, hogy a hínárral etetés 
nincs hatással a tehenek tejének ízére. A 
húsmarhákon végzett legutóbbi vizsgálat 
szerint a hínár nem befolyásolja az állatok 
húsának ízét sem.

A szakemberek szerint a következő kihí-
vás, hogy biztosítani lehessen a gazdák szá-
mára a megfelelő mennyiségű Asparagopsis 
taxiformist.

érték és minőség nagydíj 2021

A járvány sem törte meg a termőföld árá-
nak mintegy harminc éve tartó emelkedé-
sét Magyarországon. Tavaly a hektáronkén-
ti piaci átlagár 1,727 millió forint volt, 7,3 
százalékkal magasabb, mint egy évvel ko-
rábban – áll a győri székhelyű Agrotax Kft. 
elemzésében.

A haszonbérleti díjak is emelkedtek ta-
valy, a szántónál az éves átlagos hektáron-

kénti díj 75 003 forint volt, 4 százalékkal 
magasabb, mint egy éve.

A január 1-jén életbe lépett osztatlan kö-
zös tulajdon felszámolásáról szóló törvény 
hatására olyan mértékű földtulajdonosi 
mozgás várható, amelyre az utóbbi harminc 
évben nem volt példa. A törvény mintegy 
3-3,5 millió embert, több mint egymillió in-
gatlant, és mintegy 2,4 millió hektárt érint. 

Az Asparagopsis taxiformis vagy vörös alga 
ismert humán táplálékforrás

klímabarát a hínárral dúsított takarmány
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Peres ügyek sokasodása arra sarkallta 
a Francia-középhegységben lévő 
Lozère megye egyik nemzetgyűlési 

képviselőjét, Pierre Morel-À-L'Huissier-t, 
hogy a „vidéki érzékszervi örökség” védel-
me érdekében előterjessze a törvényjavas-
latot. Ugyan igen népszerűek a falusi pia-
cok és vendégasztalok, sőt a párizsi terme-
lői piacok is, ám a franciák zöme nincs tisz-
tában az agrárium realitásaival. A piacok, a 
falusi vendéglátás, a mezőgazdasági vásár 
csak a „végterméket” mutatja be a látoga-
tók és a vevők számára, arról pedig alig van 
elképzelése, hogy mi van a háttérben, és 
hogyan készülnek a különböző finomsá-
gok. Bár a termelők rendszeresen megszer-
vezik például a „nyitott gazdaságok nap-
ját”, de ezekre csak a francia társadalom tö-
redéke jut el, a nagy többséget nem foglal-
koztatják ezek a részletek. 

A városiak áradata vidékre
Franciaországban az 1990-es évektől egyre 
többen költöznek vidékre. Először csak a vá-
rosok közvetlen vonzáskörzetébe indult el a 
kiköltözés, később már messzebbre, a való-
ban vidéki környezet felé is megindultak az 
emberek, a koronavírus-járvány pedig fel-
erősítette ezt a trendet.

Viszont ahogy nő a kiköltözők száma, 
egyre kézzelfoghatóbb lesz a vidékiek és a 
városokból érkezők életmódja, életszemléle-
te közötti különbség. Egyre gyakoribbak a 
sokszor paródiába illő konfliktusok, és az 
utóbbi időben elszaporodtak a perek is. Úgy 
látszik, a vidék háborítatlan nyugalmára vá-
gyó, városból kiköltözők nem tudják elfogad-
ni, hogy az új otthonuk közelében kukoréko-
ló kakasok, hápogó kacsák, brekegő békák, 
és ciripelő tücskök is élnek.

zavaró lett a békabrekegés 
és a tehenek kolompja
A helyzet néha annyira elmérgesedik, hogy a 
szemben álló felek bírósághoz fordulnak. Ta-
lán meglepő, de sokszor az akár évtizedes vi-
déki életmódot folytató gazdálkodót marasz-
talja el a bíróság, és kötelezi gazdálkodásá-
nak változtatására, akár a jószágállománya 
felszámolásával. Tavaly nyáron például egy 
kemping vezetője feljelentette a szomszéd 
gazdaság tulajdonosát, mert annak közel 30 
ezer kacsája olyan büdös volt, hogy a szag el-
rettentette a vendégeket. A bíróság nyolc na-
pot adott a farm tulajdonosának, hogy véget 
vessen a kellemetlenségnek. Elzászban a bo-
rászok által a szőlőben használt lótrágya sza-
ga keseríti a közelben lakók életét, akik falusi 

vendéglátással is foglalkoznak. A gironde 
megyei Grignols településen 2011 óta tartott 
a peres eljárás a tóban lakó békák párzási 
időszakban tapasztalható, túl hangos breke-
gése miatt, és az ügyben végül is a tó lecsa-
polására kötelezte a bíróság a tulajdonoso-
kat. Dordogne megyében a múlt nyáron egy 
kártevőirtó céget arra kért fel egy ingatlantu-
lajdonos, hogy pusztítsa el a szerinte túl zajos 
kabócákat a kertjében. Néhány éve Haute-
Savoie megye betelepült városlakói a tehe-
nek kolompjának hangjára panaszkodtak, és 
több esetben arról is hallani lehetett, hogy a 
pihenni vágyó városiak zokon veszik a tele-
pülések harangjának túl korai kongását. 

A gazdák már évek óta jelzik ezeket a 
konfliktusokat, ugyanakkor értetlenül állnak 
azon abszurd helyzet előtt, amely szerint ne-
kik, akik megtermelik az új szomszédok élel-
miszerét, változtatniuk kellene a szokásaikon 
és az életkörülményeiken. Az esetek zömé-
ben ugyan a kiköltözők végül megbékélnek a 
helyzettel és elfogadják, hogy a vidéki élet-
nek is vannak árnyoldalai, ám az újabb város-
iak érkezésével újabb konfliktusok élednek.  

E problémákra nyújthat gyógyírt a „vidék 
érzékszervi örökségének” védelmét szolgáló 
jogszabály, amelynek elfogadását követően a 
régiók a megyék támogatásával meghatá-
rozhatják, hogy a tájegységükben melyek a 
jellegzetes hangok vagy illatok, amelyeket 
védeni kell. Ezek között a kabócák éneke, a 
kolompszó, a kakaskukorékolás, a trágya-
szag, vagy éppen a szőlőmust illata is szere-
pelhet. A védelemhez elegendő annyi, hogy 
az érintett régiók az „örökségi jegyzékükben” 
nyilvántartásba veszik ezeket. Alapvető fon-
tosságú cél, hogy mindenki tisztában legyen 
azzal, a vidéki területeknek megvannak a ma-
guk sajátosságai. A vidéki életre annyira jel-
lemző ismérvek pedig már jóval azelőtt létez-
tek, mielőtt egy-egy városi odaköltözött vol-
na, ezért nem lehet arra hivatkozni, hogy 
ezeknek nincs helyük ott. Éppen ellenkező-
leg, ezek a vidéki élethez tartoznak, ugyan-
úgy, mint maga a táj, a tájkép, amit vagy elfo-
gad valaki és megtanul vele élni, vagy elköl-
tözik onnan.
Somogyi Norbert, Gresóné Nesuta Marianna

Magyarország Nagykövetsége, Párizs

FRANCIAoRsZÁG 

Törvénnyel kell védeni a kakas-
kukorékolást és a trágyaszagot

A francia nemzetgyűlés tavaly megszavazta a „vidék érzékszervi örökségének” 
védelmét szolgáló, a maga nemében egyedülálló törvényjavaslatot.  
A beterjesztett jogszabály célja, hogy megóvja az egyes tájegységekre jellemző 
hangokat és illatokat az azok ellen irányuló esetleges panaszoktól és perektől. 
Az örökségvédelem ezen formája kiterjed például a kakaskukorékolásra,  
a harangzúgásra, a szamarak ordítására, vagy a trágya szagára. 
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Magyarországon az első és legfon-
tosabb hazai szabály az, hogy az 
állatok tartása nem veszélyeztet-

heti az emberek és állatok egészségét, jólé-
tét, és nem károsíthatja a környezetet. Me-
zőgazdasági haszonállat tartásához nincs 
szükség a szomszéd beleegyezésére, de a 
szomszédjogot mindenkinek tiszteletben 
kell tartania. A Polgári Törvénykönyv sze-
rint a tulajdonosnak köteles tartózkodni 
minden olyan magatartástól, amellyel má-
sokat, különösen a szomszédokat szükség-
telenül zavarná, vagy amellyel jogaik gya-
korlását veszélyeztetné. Ha valaki úgy érzi, 
hogy a közelben élő állatok elviselhetetlen-
né teszik az életét, és nem sikerült meg-
egyezni a szomszéddal, akkor ne a rendőr-
séget hívja, hanem a település jegyzőjétől 
kérjen segítséget. Ha a nem megfelelő ál-
lattartásból probléma adódik, a bejelentés 
nyomán hivatali eljárás indulhat.

A másik főszabály szerint állatot úgy kell 
tartani, hogy biztosítsuk számára a termé-
szetes viselkedés lehetőségét. A haszonállat 
helye akkora legyen, hogy a mozgási igé-
nyét ki tudja elégíteni. A keletkező trágyát 
a lehető leggyakrabban ki kell takarítani, 
mert csak így tudjuk megelőzni a rossz sza-
gok terjedését, a legyek és más kellemetlen 
rovarok elszaporodását. Ha állatot akarunk 
venni, előtte tanácsos átgondolni, hogy jó 
ötlet-e azt az adott lakókörnyezetben tar-
tani, mondjuk disznó, kecske vagy ló él-
het-e társasházak között. A jog adott eset-
ben vizsgálja azt is, hogy „ki volt ott előbb”, 
vagyis a gondot okozó jószágé, vagy a 
méltatlankodó szomszédé az „előfoglalás”, 
de ezt az elvet felülírhatja az, amikor a kör-
nyék átalakul, beépül, és a társasházakkal, 
üzletekkel körülvett gazdasági udvar tulaj-
donosa kisebbségben marad. Ez egyébként 
ott gyakori probléma, ahol sok a beköltöző, 

és gyorsan fejlődik a település. A Pest me-
gyei Őrbottyánban például már 25 éve tar-
tott nem kevés állatot egy gazda, de egyre 
többen költöztek a környékre, akik mind 
gyakrabban méltatlankodtak, így a disznók 
nagy részétől kénytelen volt megválni a 
termelő, talán azért is, mert a jó szomszédi 
viszony mindennél többet ér.

Sokszor a tudatlanság vagy a gondat-
lanság az oka annak, hogy nem megfelelő 
módon tartják az állatokat. Leggyakrabban 
az okoz problémát, amikor az állat elszökik, 
elkóborol, és esetleg rátámad más állatokra 
vagy emberekre. Ha elhanyagolják az álla-
tot, nem takarítják az udvart, az ólat, vagy 
betegség esetén nem kezelik a jószágot, 
akkor előbb-utóbb elviselhetetlen lesz a 
bűz. Sőt, sok esetben az is számít, hogy mit 

kap enni az állat, mert a rossz minőségű, 
vagy nem megfelelő takarmányt csak ne-
hezen tudja megemészteni, és az ürülék 
szaga még a szokottnál is sokkal kellemet-
lenebb lehet. A gazdának arról is gondos-
kodnia kell, hogy az állatok helyén a körül-
mények megfeleljenek a jószágok szükség-
leteinek, valamint a helyüket úgy alakítsa 
ki, hogy az ne okozhasson sérülést az álla-
toknak.

Ha az állat élete úgy ér véget, hogy az 
udvaron vagy az ólban elpusztul, akkor a 
tetem elszállításáról a tulajdonos a lehető 
legrövidebb időn belül köteles gondoskod-
ni. A közterületen talált elhullott állatot az 
önkormányzat szállíttatja el, feltéve, hogy 
nem tudják, ki a tulajdonos. Ha viszont ez 
később kiderül, akkor a felmerült költsége-
ket utólag behajtják rajta.

A törvényi keretek tehát megvannak, és 
ha az állattartók alkalmazkodnak ezekhez a 
szabályokhoz, talán hamarabb eljutunk 
oda, ahová mondjuk a svájciak, ott ugyanis 
kifejezetten büszkék a teheneikre a gazdák. 
Vagy majd nálunk is eljön az a pillanat, ami 
Franciaországban, ahol a méltatlankodó 
szomszédokkal szemben pert nyerhetett 
egy gyakran kukorékoló kakas tulajdonosa.
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Tekintettel a szomszédokra
A látvány talán kevésbé zavarja az embert – „jaj, de édesek ezek  
a kiskecskék, ahogy legelésznek a kertben” –, de ha ezek a kedves állatok 
a táplálkozás után elvégzik a dolgukat, és haragjukban vagy jókedvükben 
szünet nélkül mekegnek, akkor az nagyon meg tudja keseríteni a közelben 
lakók életét. Aki vidékre költözik, annak számolnia kell ezekkel  
a körülményekkel, aki pedig a házak között is állatot akar tartani, annak 
tekintettel kell lennie a közelben élőkre. ha a szomszédok nem tudnak 
megállapodni, akkor jön az évekig tartó vita, veszekedés és pereskedés.
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Tavaly óta teljesen átváltozott a 
világ, megváltoztak az emberek 
vásárlási szokásai, a fogyasztók 
sokkal többet vásárolnak online, 
és egyébként is számos tevékeny-
ség – így a marketing is – eltoló-
dott a virtuális térbe. Hogyan si-
került alkalmazkodni mindehhez 
az Agrármarketing Centrumnak?
– Mint közösségi agrármarketing szerve-

zetnek az a munkánk, hogy a magyar mező-
gazdasági, élelmiszeripari termékeket bel-
földön és külföldön promotáljuk. De ezen 
túlmutat az a vállalásunk, hitvallásunk, hogy 
nem csak egy-egy terméket, hanem magát 
a teljes magyar vidéket és mezőgazdaságot 
szeretnénk népszerűsíteni, ezer csodás arcát 
megmutatni belföldön és külföldön egy-
aránt. Ha pedig ennek a koronavírusnak le-
het egyáltalán bármilyen pozitív hozadéka, 
az a magyar mezőgazdaság presztízsének 
növelése volt. Az elmúlt egy év megmutatta, 
élelmiszertermelés nélkül nincs biztonság, 
az önellátás képessége felértékelődött.  Afe-
lől pedig nincs kétség, a magyar mezőgaz-
daság minden szempontból ütésálló volt. A 
legnehezebb időszakban is a hazai élelmi-
szerellátás nemcsak, hogy biztosított volt, 
hanem egy ilyen nehéz évben a mezőgaz-
daság kibocsátása nagyjából 4 százalékkal 
bővült, sőt az agrárexportunk volumene is 
2 százalékkal nőni tudott. Ez azt jelenti, 
hogy a leg válságállóbb és legütésállóbb 
ágazatok egyike Magyarországon a mező-
gazdaság. A következő időszak kihívása az 
lesz – és ebben az Agrármarketing Cent-
rumnak is jelentős szerepe lesz –, hogy a 
feldolgozott, magas hozzáadott-értékű 
élelmiszerek és termékek aránya növeked-
jen a bel- és külpiacon egyaránt. Szerintem 
ez a következő időszak nagy feladata, és 
azt látom, hogy ehhez az eszközök is ren-
delkezésre fognak állni.

Melyek ezek az eszközök?
– A legfontosabb a támogatáspolitika. A 

következő időszakban sosem látott volu-
menben érkeznek források a mezőgazda-
ságba. Ez alapot teremt az intenzív fejlődés-
re és a feldolgozás erősítésére. Annyi föl-
dünk van, amennyi. Viszont nem mindegy, 
hogy a meglévő területeken mit termelünk. 

Jól működő feldolgozóiparral és annak 
erős bel- és külpiacával a gazdáknak is lehe-
tőséget adhatunk arra, hogy magasabb 
hozzáadott értékű termelést folytassanak a 
földeken. Azaz nem mindegy, hogy takar-
mányt termelünk vagy például csemegeku-
koricát a konzerviparnak. Ha csak azt néz-
zük, hogy a hazai agrár-élelmiszerexport ér-
tékének bő 60 százalékát nyersanyag adja, 
akkor látszik, komoly fejlődési potenciál van 
még az ágazatban. Éves szinten 150-200 ex-
portáló hazai élelmiszeripari céggel műkö-

dik együtt az Agrármarketing Centrum, si-
kereik azt mutatják, éles nemzetközi ver-
senyben is állja a helyét a magyar élelmi-
szeripar. E területen megvan a tudásunk, a 
szakembereink, ott vannak a kiváló földje-
ink, ráadásul a világpiac is egyre bővül. Biz-
tos vagyok benne, hogy a következő évtize-
dek egyik gazdasági sikertörténetét az élel-
miszeripar írja majd. A munkánkkal ezt segí-
teni tudjuk, de fontos, hogy a konvencioná-
lis exportfejlesztési eszközök alkalmazásán 
túl megfeleljünk a kor kihívásainak. Jelenleg 
kollégáimmal egy olyan online élelmiszer-
ipari katalóguson dolgozunk, amely a ma-
gyar élelmiszeripari szortimentet fogja an-
gol nyelven, valós időben bemutatni. Terve-
ink szerint a katalógust még az idén be is 
mutatjuk. 

Ez lesz tehát az az új marketingesz-
köz, amely kiegészíti az eszköztá-
rat, és ha a személyes találkozók 
bármilyen okból kiesnek, azokat 
pótolhatja is. 
– Az élelmiszerek és a bor marketingjé-

ben a személyes találkozás, a fizikai jelenlét, 
a szaglás, az ízlelés, az, hogy a terméket kéz-
be tudják venni, pótolhatatlan. Tehát a gyár-
tó, a gazdálkodó, a termelő szerintem úgy 
tudja a termékét a legjobban eladni, ha a 
vevőkkel találkozik, és megismertetheti vele 

agrármarKeting

élelmiszeripar, a jövő sikersztorija
kihívásokkal teli évet zárt az Agrármarketing Centrum 2020-ban, hisz  
a közösségi marketing hagyományos terepei megálltak: a vásárokat,  
illetve üzletember-találkozókat nem rendezték meg. Azonban ahogy  
az az AmC ügyvezetőjével, Ondré Péterrel készült interjúnkból kiderül, 
számos új marketingötletet, -eszközt szült a pandémia. ezeket  
várhatóan párhuzamosan alkalmazza majd a szervezet a jövőben is, 
amely arra készül, hogy szeptembertől már személyes találkozók lesznek.
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Ondré Péter: az élelmiszeriparról és a termékeiről való gondolkodás okos kampánnyal és 
érthető üzenetekkel formálható
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azt, amit készít. De emellett látszik, hogy az 
online platformok, technikák, elérések is ki-
emelkedő jelentőséggel bírnak a mai világ-
ban. Ebben van restanciánk, fontos a hazai 
élelmiszeripart a nemzetközi online térben 
erősíteni, bár úgy látom, még a nemzetközi 
versenytársainknál is gyerekcipőben jár az 
efféle technikák alkalmazása. Azt kitörési 
pontnak tartom, hogy a magyar élelmiszer-
ipart egyben, egy platformon be tudjuk mu-
tatni – ennek megalkotására és üzemelteté-
sére pedig az Agrármarketing Centrum 
szervezete a legalkalmasabb.

2020 januárjától az Agrármarke-
ting Centrum feladatai közé került 
a magyar bor népszerűsítése is. Mi 
történt eddig és mire számíthatnak 
a borászok?
– Az üzletfejlesztési találkozókkal kap-

csolatban pozitív a visszajelzés: azt tapasz-
taljuk, hogy mindenképpen annak van értel-
me, ha egy hazai borászatot egy potenciális 
vásárlóval össze tudunk kötni. Egyébként 
felbolydult teljesen a piac és nyilván a 
HORECA-szektor kényszerű bezárásával 
pont a magasabb hozzáadott értékű, drá-
gábban eladható palackos borokat termelő 
borászatok kerültek nehéz helyzetbe, mert 
számos borvidéken egyrészt a turizmus 
megállt, másrészt pedig a budapesti ven-
déglátás leállásával pont az ő egyik értékesí-
tési csatornájuk szűnt meg ideiglenesen. 
Úgyhogy nehéz esztendőn vannak túl a bo-
rászok is, de teszik a dolgukat, kint voltak a 
dűlőben, gondozták a szőlőt és jó magyar 
borokat készítenek. Az árualappal tehát 
nincs baj. Egy átlagos évben 3 millió hektoli-
ter bor gyártására, készítésére vagyunk je-
lenleg képesek. Ennek közel az egyharmada 
az exportpiacokra kerül. Tehát a borágaza-
ton folyamatos exportnyomás van, mert a 
hárommillió hektoliternek a 66 százalékánál 
többet nem iszunk meg mi magyarok. Az 
ágazat szempontjából tehát kiemelten fon-
tos az exportfejlesztés. A kollégáimmal ké-
szítettünk egy úgynevezett exportfejlesztési 
munkapiramist, aminek a csúcsán a Hegy-
községek Nemzeti Tanácsával közösen me-
nedzselt, Hungarian Wine Summit munkací-
mű rendezvény áll. Ez egy olyan fővárosi 
rendezvény, amelyre a potenciális exportpi-
acok fontosabb szakmai szereplőit hívjuk 
meg célzottan. Eddig ugyanis a bormarketig 
javarészt úgy zajlott, hogy fogtuk a magyar 
bort, elvittük a külpiacra, és megpróbáltuk 
ott értékesíteni. Egy nagy nemzetközi harc-
téren azonban komoly csatazaj van. Okos 
megoldás azonban a HNT javaslata: sokkal 
koncentráltabb figyelmet kaphat a magyar 
bor és komolyabb utóélete van annak, ha a 
szakértőket és importőröket meghívjuk Ma-

gyarországra. Itt elvisszük őket a magyar 
borvidékekre, megmutatjuk nekik, hol tart a 
magyar szőlészet és borkészítés, mellétesz-
szük a magyar gasztronómiát és Magyaror-
szág csodálatos ezer arcát. Koncentráltan, 
csak a magyar borra fókuszáltan 400-500 
nemzetközi szereplőt be kell tudnunk hozni 
az országba, és sétáló kóstolóval, bírálattal 
egybekötve, megfelelő utókommunikációs 
eszközöket alkalmazva rendezni Magyaror-
szágon egy, a magyar borról szóló szakmai 

programot. A borászatot komolyan vevő or-
szágok szerveznek ilyen vagy hasonló ren-
dezvényt. Ha nincs a koronavírus, ezt tavaly 
mi is megtettük volna. Adja a Jóisten, hogy 
ezt mielőbb pótolni tudjuk!

A következő szinten ott vannak a szakki-
állítások. Abban nincs szakmai vita, hogy a 
borászati kiállításokon ott kell lenni, mint 
ahogy azokon az úgynevezett B2B üzletfej-
lesztési találkozókon is, ahol az exportőröket 
és a magyar borászokat összekötjük. Az 
utóbbi hónapokban hibridrendezvényekkel 
megtartottunk jópár ilyen üzletfejlesztési ta-
lálkozót. A hibrid azt jelenti, hogy az előadá-
sokat megtartottuk online, és nagyon sokan 
az előre kiküldött bormintákat is ki tudták 
próbálni, meg tudták illatolni, szagolni, ízlel-
ni ezeken az exportfejlesztési találkozókon. 
Finnországban, Helsinkiben kezdtük, a kö-
vetkező, a Berlini Magyar Szüret volt, febru-
árban pedig, Londonban Furmint February-t 
tartottunk importőrök, étterem-, szállodatu-
lajdonosok és újságírók részvételével. Ezen 
rendezvények sorában Prága és Moszkva, te-
hát Csehország és Oroszország következik. 

Amíg nem tudunk fizikálisan ott lenni a 
piacokon, online módszerekkel pótoljuk a 
jelenlétet. A munkapiramisunkban lefelé ha-
ladva ott vannak a hagyományos kommuni-
kációs eszközök, a nemzetközi hirdetések, 
videók gyártása. Havonta jelenik meg új rész 
a 22 borvidéket bemutató videó soro za-
tunkból, amelynek az a célja, hogy ne csak 
magyar, hanem feliratozva angol nyelven is 
tudást adjunk át arról, hol tart ma a magyar 
borászat. Januárban pedig volt egy kommu-
nikációs kampányunk, ahol nemzetközi saj-
tótermékekben igyekeztünk erősíteni a ma-
gyar bor pozícióját. És végül, a legszélesebb 
talapzaton ott a belpiac, mert hát a magyar 
bor leghűségesebb fogyasztói mégiscsak 

mi, magyarok vagyunk. Fontos a termék po-
zícióját javítani, és a kulturált, mérsékelt – ha 
úgy tetszik, minőségi – borfogyasztás presz-
tízsét erősíteni.  

Eddig az exportpiacokról beszél-
tünk, de az AMC számos belföldi fo-
gyasztást ösztönző kampányt is 
folytat. Legutóbb egy farsangvégi 
sertéskampány indítóján voltam itt. 
– Évek óta zajlik a belföldi sertéspiaci 

promóciónk, mert fontos, hogy a hazai ser-
téságazat a magyar fogyasztó számára szem 
előtt legyen. Az afrikai sertéspestis miatt el-
szenvedett külföldi piacvesztést a belföldi 
fogyasztás erősítésével tudjuk némileg kom-
penzálni. 

Az amerikai kormány dollár milli-
ár dokat költ arra, hogy az ameri-
kaiak ne csak vásárolják, hanem 
szeressék is a kocsijukat. Van-e 
ilyesfajta feladatuk a magyar élel-
miszerek tekintetében?
– A hivatásunk, hogy ne csak pro-

mótáljuk, hanem szerethetővé is tegyük, és 
a modernitását is megmutassuk ezeknek az 
ágazatoknak. Kampányaink során igyek-
szünk átfogó képet adni az egyes ágazatok-
ról, a termékek elkészítésétől a fogyasztás 
egészségre gyakorolt hatásán át egészen 
addig, hogy hány magyar család megélhe-
téséhez járul hozzá a szektor működése. A 
tapasztalat az, hogy ezeknek a kam-
pányoknak van mérhető hatása a belföldi 
fogyasztásra, legyen szó akár zöldségről, 
akár sertésről. Vagy például ott a Kapj rá! 
kampány, mellyel a negyedik évet zártuk, és 
már 20 százalék fölött van a hazai fogyasz-
tásnövekedés! Mellette nyilván fontos az 
áfacsökkentés hatása is, de azért látjuk a 
kampány hatását is: tízből négy magyar már 
találkozott a Kapj rá! kampány üzeneteivel, 
vagyis több mint 3,5 millió fogyasztóhoz el-
jutottunk, és a halfogyasztás elutasítása hat 
év alatt a harmadával csökkent. Látszik te-
hát, hogy az élelmiszeriparról és a termékei-
ről való gondolkodás okos kampánnyal és 
érthető üzenetekkel jelentősen formálható. 

Mi a jövő? Talán már ebben az év-
ben sem csak virtuális vásárok 
lesznek…
– Mi erre készülünk. Bízom benne, hogy 

szeptemberben többször személyesen is ta-
lálkozhatunk mind a kiállítókkal, mind a me-
zőgazdaság iránt érdeklődő belpiaci szerep-
lőkkel. Én úgy tudom, hogy a piac is erre ké-
szül. Nagyon sok olyan rendezvény szervezé-
se tolódott a nyár végére, kora őszre, melyek 
a korábbi években meghatározóak voltak. És 
nem titok, mi is mérlegeljük az OMÉK októ-
beri megszervezésének lehetőségét.

Halmos B. Ágnes
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-Tenyészállatok esetében az ilyen ma-
gas ár egyáltalán nem mondható 
megszokottnak. Nemcsak a limou-

sinok esetében rendkívüli összeg ez egy te-
nyészállatért, de más fajták tulajdonosai is 
örülnének, ha ilyen áron tudnák elárverezni 
állataikat, különösen az üszőket. Általános-
ságban elmondható, hogy a fajta hazájában, 
Franciaországban és Nyugaton egy-egy ki-
magasló tulajdonsággal vagy tulajdonságok-
kal bíró egyed értéke igen magas lehet, mert 
ezekben az országokban nagyra becsülik a ja-
vító hatást, amit ezek az egyedek párosításuk 
során örökíteni tudnak az ivadékállományba. 
Éppen ezért ezek a faktorok jelentős árnövelő 
tényezők, amire a közép- és kelet-európai or-
szágokban kevésbé látunk hajlandóságot. Azt 
is látni kell, hogy Nyugaton a származás és 
egy-egy felmenő kiállításon való szereplése 
jelentős árnövelő tényező. Vagyis a felmenők 
minél jobb tenyésztési vagy teljesítményered-
ményt realizálnak, illetve egy bírálati verse-

nyen minél jobb helyezést érnek el, annál ma-
gasabb lesz az ő, és persze az ivadékaik ára is. 

Mit lehet tudni erről a konkrét állat-
ról, a felmenőiről?
– A felmenői kizárólag brit és ír egyedek-

től származnak, ami nem zárja ki, hogy az ük-
szülők vagy az afeletti generációk francia vo-
nalakra vezethetők vissza. Tulajdonosa Bir-
minghamtől nem messze, egy 1989-ben ala-
pított farmon végzi a tenyésztői munkát. Az 
állat embriótranszfer-program eredménye-
ként jött a világra, donor anyja az a Milbrook 
Gingerspice, amelyik 2012-ben Észak-Íror-
szágban, a Balmoral Show-n fajtaközi győz-
tes lett junior nőivar kategóriában. Tehát már 
a donoranya is bajnok volt. Az anya felmenői 
közt szerepel a híres Wilodge Vantastic, Ferry 
and Talent, mind kiváló brit tenyészállatok. 
Az apai oldalon pedig érdemes megemlíteni 
az Ampertaine Elgin nevű bikát, amelyik szin-
tén jó áron, 32 ezer fontért kelt el. Felmenői 
közt szintén díjnyertes egyedeket találunk, 

mint például Samyt vagy Broad meadows 
Cannont, és egyebek mellett a Sebas tien 
nevű tenyészbikát. 

Térjünk át a világ limousin tenyész-
tésére. Hol tartják a legtöbb ilyen 
fajtájú állatot? Hogyan fogalmaz-
ható meg a tenyésztési cél?
– Mintegy 70 országban tenyésztik világ-

szerte, a nagy szarvasmarhatartó régiók, Ka-
nada, USA, Brazília, Argentína, Ausztrália és 
Új-Zéland, Dél-Afrikai Köztársaság, Oroszor-
szág, Mongólia mind-mind jelentős állo-
mánnyal bírnak. Franciaországban, ahonnan 
a fajta származik, valamivel több, mint egy-
millió regisztrált tehén termel, és Európa 
szinte minden szarvasmarhatartó országá-
ban az első vagy második helyen áll a 
húsmarhák létszámát tekintve. 

A magyarországi egyesület mióta 
működik?
– Hazánkban önálló egyesület végzi a 

törzskönyvezést, amely 1989-ben alakult. 
Magyarországra egyébként az 1970-es évek-
ben került Franciaországból fajta átalakító ke-
resztezés céljából a magyar tarka állományra, 
majd – a kiváló eredmények miatt – hamar 
létrejöttek az első import tisztavérű állomá-
nyok. Ezek leszármazottai ma is jelen vannak 
a populációban, noha kiegészültek a közel-
múltban egyre gyakoribbá váló import te-
nyészállatcsoportokkal.

Az utolsó, 2019-es XXVI. Alföldi Ál-
lattenyésztési és Mezőgazda Napo-

limOusin

Az egyik legpiacosabb fajta

A közelmúltban bejárta a sajtót a hír: világrekordot jelentő áron,  
262 ezer fontért (több mint 100 millió forintért) árvereztek el egy  
14 hónapos limousin fajtájú üszőt közép-Angliában. kelt már el  
holstein-fríz tehén 1,2 millió dollárért (mai árfolyamon 360 millió forintért), 
de vajon mennyire megszokott az ilyen magas ár a limousinok között?  
– tettük fel a kérdést a limousin és blonde d'Aquitaine Tenyésztők  
egyesülete ügyvezető igazgatójának. szűcs márton egyúttal a fajta  
világpiaci és hazai helyzetéről is tájékoztatta lapunkat. 
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kon, a tenyészállatok összevetése 
alapján, egy limousin borjas tehén 
hozta el a tenyésztési nagydíjat. Hol 
tart ma Magyarországon a fajta te-
nyésztése, hány törzstenyészet ta-
lálható? Mekkora állománnyal szá-
molhatunk itthon?
– Természetesen nagyon büszkék vagyunk 

a fajtánk fajtaközi győzelmére, azt azonban 
mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy az 
egyes fajtákat egymással összehasonlítani 
nem célszerű. Bár a show-műsort megnyer-
tük, mégis helyén kell kezelni, hogy az egyes 
fajtáknak a saját termelésüknek megfelelő 
környezetben megvan a maguk szerepe és 
kiválósága. A limousin talán azért annyira 
kedvelt fajta, mert nemesítése során nem ki-
zárólag a hústermelésre koncentráltak a te-
nyésztésszervezés résztvevői, hanem a repro-
dukciós tulajdonságok szinten tartása, illetve 
az említett két tulajdonságcsoport egyensú-
lya dominált a fajta alakítása során. Ezek mel-
lé egy olyan adaptációs képesség társul, ami 
rendkívül sokféle környezetben biztosít ki-
egyensúlyozott termelést az egyedeknek. A 
hegyektől az alföldekig, a nedvesebb legelők-
től a száraz, szikesebb gyepekig mindenhol 
megél. Nem véletlenül terjedt el ennyire a faj-
ta. Magyarországon a húshasznosítású fajták 
között a legnagyobb létszámmal rendelkezik. 
A központi nyilvántartásban mintegy 37 ezer 
tehén termel, közülük 21 ezer a tenyésztő-
egyesületnél regisztrált.

Az idei évre új teljesítményvizsgálati 
rendszer bevezetését tervezték. Ezt 
mi indokolta, és mely ország(ok) 
példáját vették figyelembe? Hogyan 
változik a tenyész érték becs lés?
– A tervezésen túl vagyunk, bevezettük 

az új rendszert. Az idei év első 2 hónapjá-

ban mintegy 260 egyed adatait már fel is 
vettük. Itt szeretném megjegyezni, hogy 
szakbizottságunk egy emberként állt a fej-
lesztés mögé, noha közülük kerülnek ki a 
törzstenyészetek tulajdonosai, akiket a leg-
nagyobb munkával terhel ez a feladat. 
Mégis elfogadták, megszavazták, felismer-
ve a tenyésztői munka fejlesztéséhez nél-
külözhetetlen adatgyűjtő munkát. Kijelent-
hetem, hogy az egyesület rendkívül jó csa-
pattal dolgozik, mind a döntéshozókat, 
mind a végrehajtókat tekintve, ezért tu-
dunk ilyen gyorsan és hatékonyan működ-
ni, ugyanakkor elkötelezettek lenni a szak-
ma iránt. Az új rendszert a francia IBOVAL 
teljesítményvizsgálati rendszer és a svájci 
mérési módszerek alapján alakítottuk ki. A 
tenyészérték nem változik, az eddigi metó-
dus szerint becsüljük, csak az eddig hasz-
nált 205 napra korrigált választási súly egé-
szül ki a többi mért tulajdonsággal. A gyűj-
tött és értékelt adatoktól az állományok tí-
pus szerinti elkülönülését várjuk.

A fajtában mennyire elterjedt a ge-
nomvizsgálat, ezt milyen teljesít-
ményvizsgálattal kell kiegészíteni 
ahhoz, hogy egy adott egyed utódai 
az elvárt tulajdonságokat mutas-
sák?
– Franciaországban, Németországban, Ír-

országban és a nyugati országok zömében 
végeznek genomikai tenyészértékbecslést a 
legtöbb tulajdonság tekintetében. Nálunk a 
bikák esetén kérnek inkább elemzést a gaz-
dák. A Központi Sajátteljesítmény-vizsgáló Ál-
lomáson minden egyes bikát vizsgálunk, ez 
nagyjából az újdonsült tenyészbika-populá-
ció 20 százalékát jelenti.

Milyen a piaca manapság a limou-
sin fajtájú húsmarhának, hol érté-
kesül a tenyészállat, az itthon hizlalt 
végtermék?
– Ha fogalmazhatok így, a limousin az 

egyik legpiacosabb fajta! Sajnos a hízóalap-
anyag-ár az utóbbi időben alacsonyabb a 
Covid-19 vírushelyzet miatt, hiszen az étter-

mek és a szállodák bezárása a minőségi mar-
hahús iránti kereslet csökkenését eredmé-
nyezte világszerte. Először csak a vágóárak 
estek, de 2020 második felére a hízóalap-
anyag-ár is enyhe csökkenésnek indult. Saj-
nos a tenyészállatok ára is csökkent, mintegy 
12-16 százalékkal, de azért folyamatos az ér-
tékesítés. Hazánkban, ugyan kis mértékben, 
de folyamatos a belföldi vásárlás, és az export 
is újra megindult. Elsősorban a keleti és déli 
országok vásárolnak Európában, így Romá-
nia, Szerbia, Törökország, Bulgária, illetve 
Szlovákia felé számottevő a tenyészállat-
export. Sajnos más keleti országok irányába, 
azaz Ukrajna, Oroszország, Belorusszia, Ka-
zahsztán felé most szünetel a tenyészállat-
forgalom, pedig ez egy jó felvevőpiac volt az 
utóbbi években. Reméljük, ebbe az irányba is 
szállíthatunk előbb-utóbb tenyészállatot. 

Bárdos B. Edit

Az egyesület elnöke, ifj. Csomai Géza 2019-ben egy borjas tehénnel hozta el a tenyésztési nagydíjat

A Központi Sajátteljesítmény-vizsgáló Állomáson minden bikát értékelnek, ez nagyjából 
az újdonsült tenyészbika-populáció 20 százalékát jelenti
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Szalai Ferenc 2014-óta foglalkozik a 
házi vízibivalyok tenyésztésével, és 
egyben génmegőrzésével is. Adódik a 

kérdés, hogy miért éppen a bivalyokat vá-
lasztotta. A történet a szürke marhákkal 
kezdődött, mikor is egy ismerőse hat álla-
tot adott át neki. Azonban néhány hónap 
után rájött, nem akar már ezzel a fajtával 
foglalkozni. Kiderült, ahonnét a szürke 
marhák származtak, ott bivalyokat is tarta-
nak. Szemrevételezve egyből amellett dön-
tött, hogy eladja szürke marháit, árukon 
pedig bivalyokat vásárolt. 

– Korábban nem volt alkalmam köze-
lebbről megismerni őket, de pár hét alatt 
felmértem, milyen fantasztikus állatok; cso-
dálatra méltó intelligenciájuk és viselkedé-
sük, az, amilyen komoly szabályrendszer 
szerint élnek. Őshonos állatok, az ember 
legnagyobb segítője volt, mi mégis hagy-
tuk majdnem elveszni – ez a felismerés 
odavezetett, hogy a hat bivaly néhány év 
alatt közel 120-ra „szaporodott” Szalai Fe-
renc gazdaságában.  

A tenyésztő úgy véli, hogy manapság 
egy átlagember nagyon keveset tud a biva-
lyokról, legfeljebb állatkertekben vagy 
nemzeti parkokban lát néhányat belőlük. A 
magyar bivaly, más néven mocsári bivaly, 
az avarokkal érkezett a Kárpát-medencébe; 

háziasított állataink közül az egyik legré-
gebbi, genetikai ősiségében a legsértetle-
nebb faj. A legtöbb bivalyt a forró égöv 
alatt tenyésztik, a magyar bivaly ellenben a 
hosszú évszázadok alatt jól alkalmazkodott 
az itteni időjáráshoz, azonban azt a trópusi 
szokását megtartotta, hogy a nyári idő-
szakban kifejezetten igényli a dagonyázást.  

Hasznos élettartamuk 20-25 év, megje-
lenésük szilárd, jó izomzattal rendelkeznek, 
nagy erőt sugároznak, a bivalyerő kifejezés 
is méltán tükrözi az állat erejét. Marmagas-
ságuk 150-180 cm, tömegük 450-1000 kg 
közötti. A fej magasan tűzött, a szarvak ol-
dalt hátra, sarlószerűen felfelé íveltek. Iga-
vonó erejüket az ipari fejlődés során felvál-
tották a gépek. Ennek is köszönhető, hogy 
Magyarországon az ezredforduló előtti év-
tizedekre a bivalyállomány erőteljesen le-

csökkent, és csak pár példánnyal lehetett 
egy-egy gazdaságban elvétve találkozni. 

A tartás során hamar világos lett a szak-
ember számára, hogy a bivaly rendkívül jól 
visszaállítja az elhanyagolt vizes területek, 
benádasodott gyepek, töltésoldalak eredeti 
állapotát, ezáltal jelentős szerepük lett az ér-
tékes élőhelyek fenntartásában, és a termé-
szetvédelmi területek rehabilitációjában.  

– Számunkra kiemelten fontos a bio-
diverzitás megőrzése, genetikai kincseink, a 
természet adta értékek védelme. Ennek je-
gyében a fenntartható gazdálkodás mellett 
tettük le a voksunkat – érvel a rezervátum 
birtokosa. 

A bivaly vegyes hasznosítású állat, vagy-
is húsáért, tejéért, valamint igavonó erejé-
ért tartották. A fő jövedelmet elsősorban 
igen jó hústermelő képessége jelenti, hi-

MÁTRAI BIvAlyREZERvÁTuM

Génmegőrzés és bivalyhústermékek

szurdokpüspöki határában, a mátra nyugati kapujának egyik legnagyobb 
fennsíkján bivalyok élnek szabadtartásban a mátrai bivalyrezervátumban, 
ahová nem vezet kiépített út. egy turistaút és egy vízmosás mentén jutnak 
oda azok is, akik gondozzák az állatokat. A szélsőségek tanyájának nevezi  
a tulajdonos ezt a helyet, hiszen igazi kihívás a bivalyok megközelítése. 

A mátrai fennsík legelője egészséges   
táplálékot biztosít
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szen egy legelőn tartott választáskori borjú 
testtömege meghaladhatja akár a 300 kilót 
is. Húsa kiváló minőségű, bár a hazai házi-
asszonyok körében nem ismert, nemzetkö-
zi szinten azonban elfogadott és keresett 
terméknek számít. Húsa több fehérjét, fosz-
forvegyületet és vasat tartalmaz, mint a 
marhahús. A teje igazi kuriózum, mert bár 
nem ad sokat, körülbelül 5-10 liter/nap, de 
a magas zsírtartalma (6-15%) miatt a kü-
lönleges minőségű tejtermékek, mint a 
mozarella, ricotta előállítására kifejezetten 
alkalmas. Ám Szalai Ferenc sajtot nem ké-
szít, mert ehhez jelentős beruházásra, és 
több alkalmazottra lenne szükség. 

Bivalyhústermékeket 2017-től forgal-
maz, amit Érték és Minőség Nagydíjjal is el-
ismertek. Termékei között találni fagyasz-
tott tőkehúsokat és belsőségeket, valamint 
füstölt sonkát, kolbászt, grillkolbászt, szalá-
mit és hamburgerhúst is. Ezeket éttermek-
be szállítja, ahol kuriózum jellege miatt je-
lentős az igény termékeire, de emellett 
webshopon keresztül is értékesít. (https://
gasztrobivaly.hu/) 

A bivalyhúst leginkább a szürke marha 
húsához lehet hasonlítani, ebből is látszik, 
hogy nem extrém alapanyagról beszélünk. 

Amiben eltér a marhahústól, hogy 
még több fehérjét, foszforvegyüle-
tet és vasat tartalmaz, viszont jóval 
kevesebb zsírt, amitől még jobb mi-
nőségnek számít. Jellemzése szerint 
rostos, tartalmas vörös hús, ízvilága 
populáris, nincs olyan ízkaraktere, 
mint például a vadnak vagy egyes 
birkafajtáknak. Enyhén édeskés, nö-
vényi ízek jellemzik, jól fűszerezhető, 
különösen a zöldfűszerek állnak jól 
neki. Magas gasztronómiai élményt 
nyújt, és ami a legfontosabb, telje-
sen adalékmentes, vagyis első osztá-
lyú alapanyag. A bivalyok szinte 

egész évben a szabadban legelnek, füvet, 
vadvirágokat, vadonnőtt fűszernövényeket 
fogyasztanak, ami a húsuk ízében is érez-
hető. Mesterséges táplálékot, antibiotiku-
mot nem adnak az állatoknak. Érdemes te-
hát nem csupán turisztikai látványosság-
ként tekinteni a bivalyra, hanem a gasztro-
nómiai lehetőségeit is kiaknázni. 

Szalai Ferenc szerint a bivalyhús-értéke-
sítés nem forrta ki magát egészen, a termék 
még keresi helyét a piacon. Ő körülbelül 
10%-kal adja magasabb áron, mint ameny-
nyibe a szürkemarha-húsok kerülnek. Úgy 

látja, hogy az ágazat még nehéz helyzetben 
van, de hosszú távon sikerre ítéltetett, mind-
ez jelentősen múlik a tenyésztőkön is. Rá-
mutat, hogy értéken kell kezelni és adni a 
termékeket, ugyanis ha nem így teszünk, ak-
kor könnyen a mangalica és a szürke marha 
sorsára juthat bivaly is. Ezeket a termékeket 
egy időben felkapták, most viszont alig ta-
lálni a kereskedelmi láncok pocain. Míg a 
minőségi húsok külföldre kerülnek, a ma-
gyar fogyasztókat hozzászoktatták a gyen-
gébb minőségű, olcsóbb húsokhoz, márpe-
dig szerinte a hazai piacon is lenne helye a 
magas minőségű termékeknek.  

Véleménye szerint jól felépített brand és 
promóció szükséges a bivalyból készült ter-
mékek népszerűsítéséhez, a fogyasztókat 
pedig meg kell ismertetni az állatokkal, tar-
tásukkal, a húsok felhasználásával. Ezért is 
fogad gyakran iskolás és turistacsoportokat 
tanyáján, és megmutatja a virágos legelőt is. 

Szalai Ferenc elnökségi tagja a Magyar 
Bivalytenyésztők Egyesületének, amely 
több mint 100 tagot tömörít. Céljuk a fajta 
megmentése, ami jól halad, hiszen az 1999-
ben még alig 160 tehenet számláló ma-
gyarországi állomány mára meghaladta a 
6000-et.

Ennek ellenére a bivalytartást csak türel-
mes embereknek ajánlja, akiknek nem első-
sorban a gyors megtérülés az elsődleges. 
Úgy véli, a húsok és az egyéb termékek ér-
tékesítésének még hosszú az útja, de ké-
sőbb beváltja a hozzá fűzött reményeket.  
De akik hosszú távon gondolkodnak, és 
szeretnének tenni a következő generáció-
ért, azoknak mindenképp garantálható, 
hogy ha belevágnak a bivalytenyésztésbe, 
hamar örömöket lelik az állatokban. 

Sárközi Judit 

A marha- és a bivalyhús összehasonlítása
Kalória 
(Kcal)

Fehérje 
(g)

Zsír 
(g)

Koleszterin 
(mg)

Ásványi anyagok 
(mg)

Vitaminok 
(mg)

Marhahús 289 24,07 20,69 90 583,7 18,52
Bivalyhús 131 26,83   1,8 61 641,8 20,95
Forrás: Boros-Fehér-Németh: A bivaly dicsérete

Szalay Ferenc 2017-ben vette át a bivalyhústermékeit 
elismerő Érték és Minőség Nagydíjat

A bivalyok között legelő szamarak is otthon 
vannak a fennsíkon
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Nem volt egyszerű szert tenni ezekre 
a jószágokra – meséli Kakas  
Dorottya, aki a juhok bohókás 

megjelenése miatt vágott bele a tenyészté-
sükbe. 

– Állattenyésztő mérnökként végeztem 
Kaposváron. Ugyan tanultunk juhtenyész-
tést is, de amikor pár éve a világhalón elő-
ször láttam fotókat a feketeorrú, mókás 
megjelenésű wallisi juhokról, nem akartam 
elhinni, hogy a valóságban is léteznek. Ám 
amikor kiderült, hogy nem photoshoppal 
előállított fotóról van szó, elhatároztam, 
ilyen fajtát akarok tenyészteni. 

Akkoriban Magyarországon még nem 
honosították a wallisi feketeorrú juhokat, 
így Dorottya külföldön igyekezett fellelni 
tenyésztőket. Leveleket írt nekik, hogy vá-
sárolna tenyészállatokat, viszontválaszt 
azonban szinte egyáltalán nem kapott. So-
káig reménytelennek is tűnt a jószágok be-

szerzése, amit nehezített az is, hogy a 
wallisi nem intenzív árutermelő fajta, ezért 
kevesen foglalkoznak vele. Ám végül mégis 
érkezett válasz egy német nyugalmazott 
biológia professzortól, akitől nyolc darab 

törzskönyves wallisi anyajuhot tudtak vásá-
rolni. A fiatal gazdálkodóknak – Dorottya 
férje, Hoyck Balázs (aki korábban tizenhat 
évet szolgált a francia légióban) is aktívan 
kiveszi a részét a gazdálkodásból – később 
sikerült kosokat is beszerezni Ausztriából és 
Skóciából. Kezdeményezésükre 2015-ben a 
Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség 
hivatalosan is elismerte és honosította a 

Wallisi feketeorrú juh jó ellenálló képességű, 
nagytestű, erős törzsű, harmonikus testfel-
építésű hegyvidéki juh. A fej rövid, az orrhát 
domború, a pofa és a homlok széles. Az arc-
orri rész, a szemek, a fülek és az orr össze-
függő fekete színű. Mindkét ivarban csigás 
szarvakat viselnek, 1,5-2 csavarfordulattal 
fekete csíkok megjelenhetnek benne. A nyak 
rövid, jól izmolt. A mellkas széles és mély. 
Vállak feszesek, izmosak. A mar széles és 
zárt, a bordák szélesek, domborúak. A hát 
széles, erős, egyenes és jól izmolt. A has fe-
szes. A lábak egyenes állásúak, vaskosak, 
gyapjúval bőven fedettek. A farok hosszan 
lelógó, egyenes, járás közben ringó mozgást 
végez. Durva, hullámos lefutású, zsinóros 
szerkezetű, 35-45 cm fürthosszúságú, fehér 
színű gyapjút termel. Fekete a lábtő, a csánk 
és a lábvégek, az anyajuhok farka töve is fe-
kete, a bunda többi része fehér. A kosok át-
lagos súlya 80–120 kg, a nőstények 70–
80 kg. A kosok évente 3,5–4,5 kg, az anyaju-
hok 3–4 kg gyapjút adnak. Az év bármely 
szakában termékenyíthető. A nőivarú egye-
dek későn érnek, évente átlag 1,6-2 bárányt 
ellenek, báránynevelő képessége nagyon jó. 
Nyugodt, ragaszkodó fajta. 

Forrás: https://www.kishosszuret.hu/

BohóKÁs JuhoK – MEsÉs KöRNyEZET 

Wallisi feketeorrú és babydoll 
southdown

Az Alpok 2000-3000 méter magas hegységeinek legelőin otthonos wallisi 
feketeorrú, és az angliai csapadékos, hűvös klímához szokott, aprócska 
termetű, ám testes babydoll southdown juhok legelnek a keleti-mecsek 
lábánál fekvő Pécsvárad melletti kishosszúréti Tanyánál. itt él az a fiatal 
házaspár, aki úgy döntött, belevág e hazánkban korábban nem honos fajták 
tenyésztésebe. 
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Wallisi anyák egy hetes bárányaikkal
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fajtát, így a kishosszúréti állomány volt az 
első hivatalos wallisi feketeorrú juhtörzste-
nyészet hazánkban. Azóta céljuk e különle-
ges és veszélyeztetett fajtának a megőrzé-
se, népszerűsítése hazánkban. Ám annak, 
aki Magyarországon szeretne belevágni a 
wallisi fajta tenyésztésébe, fontos gondos-
kodnia a jószágok nyári hűvös, árnyékos 
hűsölőhelyéről. A fajta ugyanis Svájc ma-
gashegységeiből származik, ezért a nagy 
meleget igen rosszul viselik, sőt a kánikulás 
időszakban csak hajnalban és sötétedés 
után hajlandóak legelni. Gyapjukat évente 
kétszer kell nyírni, ám a gazdálkodó napja-
inkban nem számít arra, hogy nagy kereslet 
lenne a gyapjú iránt, holott egykoron a ne-
mezelők szép falvédőket, házi papucsokat 
készítettek belőle.  

Egy évvel a wallisi juhok beszerzése után 
a fiatal gazdálkodók úgy döntöttek, hogy 
belevágnak a babydoll southdown tenyész-
tésébe is. S hogy miért erre a rövidlábú, zö-
mök fajtára esett a választás? „Mert szintén 
bohókás megjelenésű, és számos gazdasági 
haszonnal bír” – meséli Dorottya. 

– Előszeretettel alkalmazzák bio gaz-
daságokban, gyümölcsösökben, szőlőültet-
vényekben, vagy éppen a kiskertekben.  So-
kan törpe juhoknak hívják őket, de ez hely-
telen elnevezés, mert ugyan csak 60-70 cm 
a marmagasságuk, de a testtömegük nagy. 
Ez azt is jelenti, hogy nem tudnak kétlábra 
állni, mivel 2 rövid lábbal nem bírják el a 
testsúlyukat. Ennek okán nem tesznek kárt a 
szőlőben és a gyümölcsfákban. Nagyon jó 
legelőkészséggel rendelkeznek, ezért sokan 
fűnyíróként használják. Kiegészítő takar-
mányt csak ellés idején kell adni nekik.  

Kishosszúréten jelenleg 22 anya és 9 jer-
ke található belőlük. Nagy keletje van a te-
nyészkosoknak, Olaszországba és Ausztriá-
ba is értékesítettek már belőlük.  

Aki Angliából szeretne behozni babydoll 
southdownokat, az nem egyszerű feladatra 
vállalkozik, hiszen csak az angol tenyésztő-

szervezeten keresztül lehet engedélyt kap-
ni a szállítására. Az állatokat be kell vizsgál-
tatni surlókór-rezisztenciára is, ami nem ol-
csó mulatság a szigetországban. Dorottya 
mindezzel együtt úgy véli, hogy megérte a 
pénzt és fáradtságot a babydoll-ok beszer-
zése. Sőt, nagyon megkedvelte ezt a fajtát, 
mivel az anyák jobban kezelhetők, a bárá-
nyok pedig vitálisabbak, mint a wallisiak. A 
babydoll southdown juhfajta is honosításra 
került, majd saját fajtakódot kapott 2016-

ban, egy évvel később pedig OMÉK-on is 
bemutatták. 

A juhok mellett a fiatal pár vaddisznóval 
keresztezett mangalicákat, emellett Shagya 
lovat is tart. Nemrégen felújították a portá-
jukhoz tartozó egyik épületet, amelyet 
vendégfogadásra tettek alkalmassá. Mint 
mondták, a hozzájuk érkezők nagyon sze-
retik a csodás környezetet és az állatok lát-
ványát. Dorottya egyébként lovak tartásá-
val kezdte a gazdálkodást, de később tar-
tottak teheneket, és készítettek sajtokat is. 
Végül a teheneken túladtak, az árukból pe-
dig a babydollokat vásároltak. 

S hogy mi teszi idillikussá a Kishosszúréti 
Tanyát? A környezet, a dimbes-dombos vi-
dék, a 3 hektáros tó, és a legelő jószág a táj-
ban? Vélhetően ez mind együtt, hiszen szin-
te időutazók lehetünk itt, ahol napjainkra az 
egykori vízimalmokat komfortos házakká 
alakították, ahol lenyűgöző látványt nyújta-
nak az erdőszélen táplálék után kutató csí-
kos malackák, és a domboldalon legelő, hó-
bortos kinézetű juhok. A fiatal pár vallja, a 
világon csak a mesékben léteznek hasonló 
helyek, mint az ő tanyájuk.  

Beregi-Nagy Edit

Olde Englisch South down sheep az egyik legősibb angol fajta, a Sussex régióból származik.  
Extrém ellenálló képességgel és szívóssággal jellemezhető, páratlan a hústermelő képessége, 
húsa egyedülállóan porhanyós és ízletes.  

1780-ban John Ellman felismerte a lehetőséget a fajtában, ezért elkezdte egységesíteni a fajtát. 
1986-ban Mr. Robert Mock a fajta eredeti vérvonalának kutatásába kezdett. Több évnyi keresés 
után talált 350 miniatűr egyedet, amik még az eredeti south down törzskönyvi nyilvántartással ren-
delkeztek. Hogy megkülönböztesse eme kis birkákat a nagyobb southdownoktól, elnevezte őket 
Olde English Babydoll South down juhoknak. A vérvonal tisztán tartása végett létrehoztak egy nyil-
vántartási rendszert. A southdown birka mind kedvtelésből, mind tenyésztésből tartott állatként is 
megállja a helyét. A gyapjú finomsága 19-22 mikron közötti, kézi fonásra remekül alkalmazható. 
Organikus fűnyírók, amik nemcsak hogy rendben tartják a gyepterületeket, hanem a szerves-
anyag-utánpótlásban is nagy hasznukat vehetjük. 

Kezes, nyugodt természetű állatok, nyugtató hatással vannak más állatfajtákra is. Évente egy-
szer, tavasz elején kell nyírni. A féreghajtásra nagy gondot kell fordítani, évente legalább kétszer 
kell alkalmazni. A féreghajtó szereket (hatóanyagukat) váltakozva érdemes használni. Istállóra, be-
búvóra szükségük van, fontos a huzatmentes, száraz pihenőhely biztosítása. Ásványianyag-kiegé-
szítésre szánt nyalósó mindig legyen előttük. Nagyon jó anyák, sokszor nevelnek ikreket, akár hár-
mas ikreket is. Mindkét nem szarvatlan. Nem hajlamosak az új juhbetegségekre, és rezisztensek a 
büdös sántaságra. Forrás: https://www.kishosszuret.hu/

Babydoll southdown 3-5 éves anyák

Mangalica-vaddisznó család
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-A Nyírségben ezért a földért vért 
ontanának – jegyzi meg tréfá-
san Makrai Csaba, a hajdúszo-

boszlói kamarai körzetközpont vezető falu-
gazdásza. Teljesen igaz a megállapítása, 
hisz’ a hajdúsági löszháton van hazánkban, 
de talán Közép-Európában is a legjobb mi-
nőségű talaj. Eszerint alakul a növényter-
mesztés is: árukukorica, napraforgó és őszi 
búza a három fő termesztett növény. 

– A Keleti-főcsatornának köszönhetően 
országosan is kiemelkedő itt az öntözés, 
amellett, hogy igen nagymértékű halte-
nyésztés is zajlik. Olyan öntözést igénylő 
kultúrákat termesztenek itt a gazdálkodók, 
mint a csemegekukorica, a zöldborsó, a 
hibridkukorica-, illetve a hibridnapraforgó-
vetőmag – mondja a falugazdász.

Természetesen hagyománya van az ál-
lattenyésztésnek is, egykor télen a tanyán, 
nyáron a hortobágyi legelőkön tartották a 
helyiek állataikat, de ez hasonlóan történik 
napjainkban is. A település szerkezetéből 
adódóan, a Hortobágy szélén elterülő úgy-
nevezett angyalházi részen, természetvé-

delmi területen bérelt gyepen legeltetnek 
szarvasmarhát és juhot.

Az állattartás szerkezetéről szólva Mak-
rai Csaba először a klasszikust, a juhtartást, 
illetve -tenyésztést említi. Jellemzően ma-
gyar merinót, illetve a húsfajtával kereszte-

zett merinót tartanak a juhászok, a bárá-
nyokat pedig értékesítik. A tenyészállat-
előállítás is ennek megfelelően alakul. Az 
ingadozó húsmarhapiacnak köszönhetően 
több fajtát is tartanak errefelé. Vannak tisz-
tavérű limousin és aberdeen angus tenyé-
szetek, de akad magyar tarka állomány is, 
amelyet a jobb húskihozatal érdekében 
limousinnal kereszteznek. Az angus te-
nyésztő – tekintettel arra, hogy a kiváló mi-
nőségű marhahúst hazánkban nehéz érté-
kesíteni – saját maga megoldotta a piacra 
jutást is: feldolgozza a húst, és hamburger-
pogácsaként értékesíti. A feldolgozás kiépí-
tésében pályázati forrás is segítette a gaz-
dálkodót. Ma már a háztájiban nincsenek 

KAMARAI KöRZETKöZpoNT

klasszikus mezőgazdaság és városi 
életforma

15 ezer hektár szántó, 4500 hektár gyep; öntözési lehetőség, régi és modern 
fajták; hagyományos legeltetéses állattartás és koncentrált tenyésztés;  
klasszikus termelői piac, ugyanakkor innovatív értékesítési módok.  
effajta kettősség jellemzi hajdúszoboszló mezőgazdaságát. A fürdőváros 
gazdaköréről el kell mondanunk, hogy nagy hagyománnyal rendelkezik  
és jól is működik, miközben a portákra már nem a háztáji állattartás  
és a konyhakert, hanem a nyírott gyep és az üdülőkultúra a jellemző.

Makrai Csaba: a hajdúsági löszhát kiváló termőtalaj

A Keleti-főcsatorna öntözővíz, illetve a vízpart üdülőövezet is
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sertések, Hajdúszoboszlón viszont áll egy 
2000 kocás koncentrált sertéstelep is, és 
van mangalicatenyészállat-előállítással fog-
lalkozó gazdálkodó is. Ezenkívül a területen 
találni még néhány tojótyúkokat tartó gaz-
daságot, és 10 méhészt is. Jól szervezett kis 
közösségük több okból is kedveli a terüle-
tet. Egyrészt a nemzeti park gyepes terüle-
tein egész szezonban gyűjthetnek nektárt 
és virágport a méhek, de sok napraforgó-
méz is készül itt. Egyebek mellett azért is, 
mert a hibridnapraforgó-vetőmag előállí-
tásánál a termeltetők előírják a méhek „al-
kalmazását” a beporzási időszakban.

– Hajdúszoboszlón komoly termelői 
piac működik, ahol kizárólag saját termé-
keket előállító gazdálkodók, kistermelők 
árusíthatnak – hangsúlyozza Makrai Csaba. 
– Vannak tésztakészítők, de van, aki csak 
lisztet árusít, és olyan is előfordul, aki a sa-
ját olajütőben készült olajával és különféle 
húskészítményeivel kereskedik. De több 
termelő – egyebek mellett a koronavírus-
járványnak köszönhetően – internetes ren-
deléssel és kiszállítással is értékesít.

Nagy hagyománya van a városban a 
gazdakörnek. Örvendi László vezetésével itt 
működik az ország egyik legnagyobb, 200 
tagot számláló szervezete. Komoly szakmai 
munkát végeznek, január első szerdáján 
szokott kezdődni az a tízhetes előadássoro-
zat, ahol egyetemi tanárok és különféle 
nagy cégek munkatársai tartanak előadáso-
kat, amelyek mindegyikén legalább 50-60 
látogató vesz részt. Emellett a tagság olyan 
szakmai rendezvényeket is együtt látogat, 
mint az OMÉK, a Hódmezővásárhelyi Állat-
tenyésztési Napok vagy a Bábolnai Gazda-
napok, illetve közös kulturális kiránduláso-
kat is szerveznek. Természetesen a korláto-
zások miatt a gazdáknak is segítenek a terü-
letalapú támogatások igénylésében. Ezen 
programok egy része tavaly és idén elma-
radt, de a tagság, sőt a falugazdász is reméli, 
hogy mielőbb újraindulhatnak.

– A gazdálkodási formát tekintve vegyes 
a kép – mondja Makrai Csaba. 2000 körüli 
az őstermelők száma, közülük 1000-1500 
az aktív termelő, akik között mintegy ezer-
nek segítünk mi hárman, helyi falugazdá-
szok a területalapú támogatások igénylésé-
ben. A klasszikus háztáji gazdaság napja-
inkra jelentősen átalakult – mondja a falu-
gazdász, és hozzáteszi: – Ma már tyúkot 
sem tartanak az emberek, nemhogy disz-
nót. Az állattartás a település peremére 
szorult. Igaz, a lakóházak között is sok ma 
már az üdülő, ott pedig nyírott gyep van. 
Elképzelhető azonban, hogy pár éven belül 
itt is kialakul egy új, városi kertészkedési 
kultúra.

Magyar Elek édesapja az 1970-es 
évektől foglalkozott juhászattal. 

– Ezt a legelőt már akkor is 
használta, de az állatok télen a városban vol-
tak – magyarázza a gazdálkodó a tanya körü-
li legelőkre mutatva. 1993–94 óta hodály is 
került a legelőre, amiben édesapám magyar 
merinó juhokat tartott. A kiköltöztetés után, 
valamikor ’95–96-ban kezdett el Ile de France 
törzstenyészetet létrehozni: két kost hozott 
Franciaországból, és keresztezésekkel kiépí-
tette a 4. generáció után már tisztavérű álla-
toknak számító anyaállatokból a törzsállo-
mányt. Ezután indította be a kosok értékesí-
tését. 

Magyar Elek édesapja hagyományait kö-
vetve jerkéket nem ad el, pedig ajánlottak 
már százezer forintot is egy anyáért. Mint 
mondja, ő ebben a konzervatív utat járja. A 
környéken egyébként sok jó, modern tenyé-
szet is van, amelyek vásárolnak tenyészállato-
kat. Ő maga éves szinten mintegy 50 törzste-
nyésztésre alkalmas kost hagy meg. Közülük 
8-10 a saját állományuk frissítését szolgálja, 
körülbelül negyvenet pedig árutermelő juhá-
szatok számára értékesít – a tenyésztők főleg 
importból szerzik be a frissítést. 

– Nyírás idején válogatunk, erőteljes sze-
lektálást végzünk – mondja a gazdálkodó. A 
bárányok 70-80 százaléka marad tenyészál-
lat, a többit az olasz piacra exportáljuk.

Az állomány takarmányozása a klasszikus 
rend szerint zajlik. Nyáron, a 35 hektáron ki-

alakított legelőkertekben kislétszámú, 35-50 
egyedet számláló csoportokban legelnek és 
üzekednek az állatok, a telet pedig a tanyán, 
a hodályban töltik. A gazdálkodó saját terüle-
tén lucernát és abraktakarmánynak valót, va-
lamint kukoricát, búzát és napraforgót ter-
meszt, árpát és gyepszénát pedig vásárol. A 
konzervgyári hul ladék is a takarmány része, 
bálákban vásárolja a csemegekukorica-csut-
kát.

A juhok tavaszi nyírásából egy platónyi 
gyapjú lett, amelyet addig tárol, míg elfogad-
ható áron tudja értékesíteni. Ehhez, illetve a 
takarmány tárolásához megfelelő raktárka-
pacitással rendelkezik. A hodálynak helyet 
adó tanyán a juhok mellett találunk még ba-
romfit, pár sertést, sőt Magyar Elek egyik al-
kalmazottja néhány struccot is gondoz. Az 
egyébként városban üzletet működtető tulaj-
donos meséli, a tanyaudvar tavasszal nem va-
lami szép, ugyanis a traktorok felszántják a 
gyepet. 

– Akkora az állomány, hogy azt már nem 
lehet kézzel megetetni – hangsúlyozza. Be-
tonutat meg nem akarok építeni, mert az sé-
rüléseket okozna a legelőre tartó juhok lábá-
ban. Amikor már szikkad a talaj, majd elsimít-
juk, hogy a fű rendbe jöjjön. 

hAJdúsZoBosZló

25 éves ile de France törzstenyészet
Az lesz törzstenyésztő, aki kitenyészti magának a női egyedeket – ezt  
tanulta édesapjától a hajdúszoboszlói magyar elek, aki egyébként  
civilben kereskedő, de emellett a családi hagyományt továbbvive 
ugyanazon elvek szerint építi édesapja ile de France törzstenyészetét. 
Csak kosokat értékesít, szelekció után a jerkéket megtartja, a felesleges 
bárányokat pedig az olasz piacon értékesíti.

Magyar Elek a juhász hagyományokról mesél

Fiatal anyajuh
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Hajdúszoboszlón a helyi állami gazda-
ságban 1968 óta voltak limousin szar-
vasmarhák. Az ÁG. felszámolása után, 

1992 tavaszán Juhász Ferenc két társával 
megvásárolt 43 darab 10 évesnél idősebb üres 
tehenet, és az egykori állami gazdaság 
húsmarhatelepén megkezdték a tenyésztést. 
Egy év után megvásárolták a telepet is, és 
2006-ban a teljes vállalkozás családi tulajdon-
ba került. Jelenleg 230 anyatehén és szaporu-
lata alkotja az állományt, a teljes telepi lét-
szám pedig mintegy 550-560 egyedet szám-
lál. A cég teljes mértékben pedigrés limousin 
tenyészállat-előállítással foglalkozik. Az állatok 
értékesítéséhez nincs szükség reklámra, a 

tenyész szemlék eredményei elegendők ah-
hoz, hogy a 20-50 tehenes gazdák között 
szájhagyomány útján terjedjen, innen érde-
mes tenyészállatot vásárolni.

A takarmányozás melléktermékre alapo-
zott: kukoricaszárat, borsószalmát, konzerv-
gyári kukoricacsuhét, valamint szilázst és ab-
rakot kapnak télen az állatok, míg nyáron a 
gulya a Hortobágyi Nemzeti Parktól bérelt le-
gelőkön legel. Az állatok ellátására Juhász Fe-
renc 40 hektáron lucernát, 40-50 hektáron pe-
dig kukoricát és búzát termeszt – ugyancsak 
takarmánynak. 

A családi gazdaság tenyésztési eredmé-
nyeit jól mutatja, hogy Juhász Ferenc 2015–

2020. között a magyar Limousin és Blonde 
d'Aquitaine Tenyésztők Egyesületének elnöke 
is volt. Gazdaságában folyamatos a tenyész-
vizsgálat, ezzel párhuzamosan 2016 óta Fran-
ciaországban szőrből genomikai vizsgálatokat 
is végeztet állományán. 

– Jelenleg 80%-ban mesterséges terméke-
nyítést alkalmazunk – mondja Juhász Ferenc –; 
szaporítóanyagot Franciaországból vásáro-
lunk, kizárólag olyan apaállatoktól, amelyek 
tenyészérték-mutatói a felső 50-100-ban van-
nak (a TOP50-ből kizárólag francia tenyésze-
tek vásárolhatnak szaporítóanyagot). 

A gazdaság tenyészcélja eltér a francia faj-
tasztenderdtől. Méretében kevert típust te-
nyésztenek, amelyek jól alkalmazkodnak az 
extrém hortobágyi viszonyokhoz. 

– A piaci elvárásoknak megfelelve az anya-
tehén állományunk átlagtömege 700-750 kg, 
hasznos élettartama 12 év, a tenyészbika-je-
löltek 400 napra elérik a 600 kg-ot – mondja a 
gazdálkodó. 

A szarvasmarhatelep ma már Juhászék 
otthona is. 

– Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy 
a jó gazda szeme hizlalja a jószágot. A tanya 
egyébként autóval mindössze pár percre van 
Hajdúszoboszló belvárosától – magyarázza 
Juhász Ferenc.

A kilenc alkalmazottat foglalkoztató gaz-
daság a fejlesztésekhez igyekszik minden pá-
lyázati forrást kihasználni. Legutóbb például 
napelemeket telepítettek az épületek tetejére. 
Most az állattartó telepek korszerűsítésére ki-
írt pályázat keretében új elletőistállót szeret-
nének építeni. 

hAJdúsZoBosZló

nem enged a minőségből

Aki nem tudja, az tanítja – tartja a mondás, ám ez az agrár-felső oktatásban 
nem állja meg a helyét. A hajdúszoboszlói Juhász Ferenc tiszteletbeli  
docensként mutatja meg saját húsmarhatenyésztő gazdaságát a gazdász-
jelölteknek, ahol a magyarországi állapotoknak megfelelő, szilárd, szapora,  
jó borjúnevelő képességű, vitális borjakat ellő, limousin fajtájú szarvas-
marhákat tenyészt. bírálati eredményei szerint pedig ebben is jó úton jár.

– Ez a kép 2019. augusztus 20-án, a Far-
mer Expón készült. Látható rajta 28 084 
JMK Cameos Ofice, vagyis Cézár, a csa-
ládunk 9 éves, számos díjat nyert, de 
ma már nyugdíjas tenyészbikája – me-
séli Juhász Ferenc, hozzátéve, hogy 
„Jelenleg 21 lányutódja dolgozik az ál-
lományban, és 86 minősített fia él szer-
te az országban. Cézár családtagnak 
számít nálunk, ezért már csak szeretet-
ből is megtartjuk. Itt az állományban 
már csak keveset használjuk, teret en-
gedve az új genetikának.”

Juhász Ferenc a tenyésztési célokat magya-
rázza
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Dr. Kovács Péter agrármérnök ugyan 
növényorvos, és 2020-ban növény-
termesztésből doktorált a Debreceni 

Egyetemen, azonban öccsével, az agrár-
középiskolai végzettségű Dáviddal 2016 óta 
tojástermeléssel foglalkoznak. Ahogy Péter 
meséli, ősi gazdálkodó családba születtek, 
már a dédapjuk is szántóföldi növényter-
mesztéssel foglalkozott. 

– Belenőttünk a mezőgazdaságba, így 
nem is volt kérdés számunkra, hogy ezzel 
foglalkozzunk – mondja Péter. – 2016-ban 
100 darab jércével kezdtük a tojástermelést, 
aztán ahogy nőtt a kereslet a jó minőségű, 
friss tanyasi tojásra, folyamatosan növeltük 
az állományt. Most 3000 darab tyúkunk van. 
Terveink szerint nyár végére elkészül a leg-
újabb istállónk, ahol akár 4000 madarat is tu-
dunk tartani.

A család 100 hektár szántóföldön búzát, 
kukoricát és napraforgót termeszt, ez bizto-
sítja a takarmányt a tojóállományuk számára. 
Az állataik bolti tápot nem kapnak. Tizenhét 
hetes előnevelt Bábolna Tetra SL LL jércékkel 
telepítik be az istállókat, ahol a madarak 
másfél évig tojnak. Amikor a termelésük 70 

százalékra visszaesik, élve – jórészt vágóhíd-
nak – értékesítik az állományt. 

A termelés 3 zárt istállóban, alternatív 
mélyalmos tartással zajlik, ahol az állatok sza-
badon mozognak. Az istállókban állategész-
ségügyi, illetve járványügyi előírásoknak 
megfelelő automata etető- és itatórendszer, 
valamint csoportos tojófészek biztosítja a 
termelést – az ideális körülményekről az au-
tomata szellőztetőrendszer gondoskodik. A 
három istálló mindegyikében 1000-1000 
tyúk van. Istállónként különböző korúak a 
madarak, hogy a folyamatos termelés érde-
kében egyszerre egy épületben lecserélhes-
sék az állományt.

A családi gazdaságban a generációk egy-
más mellett gazdálkodnak. Az édesapa ős-
termelőként foglalkozik a szántóföldi nö-
vénytermesztéssel, a fiúk pedig vállalkozó-
ként működtetik a tojástermelő gazdaságot. 
Istállóikat nagyrészt önerőből építették, bár a 
fiatalabb testvér, Dávid 2018-ban nyert a Fia-
tal Gazda pályázaton.  Ez segítséget jelentett 
számukra a vállalkozás beindításához, azon-
ban kétségtelen, hogy a beruházás teljes 
költségét ez az összeg nem biztosította. A 
biztos háttért inkább a szülői támasz jelen-
tette.  Bár a tojás csomagolását a fiúk egyet-
len alkalmazottja végzi, a családi gazdálko-

dásból természetesen a fiúk édesanyja sem 
maradhat ki. Övé az adminisztráció, illetve ő 
jár a környékbeli termelői piacokra is. 

A családi vállalkozás igazi különlegessé-
gét azonban a tojás értékesítése jelenti, az it-
teni tojást ugyanis Péter és Dávid a fogyasz-
tók ajtajáig szállítja, vagyis itt a gyakorlatban 

is megvalósul az EU-s Termőföldtől az Aszta-
lig Stratégia. 

– Már amikor elindítottuk a vállalkozást, 
akkor is piacon értékesítettük a tojást – idézi 
fel Kovács Péter. – Ahogy pedig növekedett a 
termelés, ezzel párhuzamosan pedig az 
igény a friss tanyasi tojásra, elkezdtük a ház-
hozszállítást is. Telefonon lehetett rendelni, 
mi pedig kiszállítottuk az árut, vagyis a mi 
tyúkjaink által tojt tojás 2-3 napon belül már 
a fogyasztók asztalára került. Ma is ugyan-
ilyen friss az árunk, de mikor a rendelések 
megsokszorozódtak, áttértünk az internetes 
rendelésfelvételre. Több mint 1500 rendsze-
res vásárlónk van, vagyis ennyi család eszi 
Hajdúszoboszlón, Debrecenben, Balmazújvá-
rosban és Ebesen a mi tyúkjaink tojásait.

A kovacstanyahajduszoboszlo.hu oldalon 
rendelhető tojás ára mérettől függően 35-
45-50-60 forint, ám 60 darabtól – ami egy 
nagyobb családnál még egy hétre sem ele-
gendő biztosan – a kiszállítás ingyenes. 
Ahogy a fiúk mesélték, sokan a napi rendelés 
nyitásakor, már éjfél után pár perccel rendel-
nek, hogy beleférjenek a napi limitbe. Az iga-
zi unikum pedig nemcsak maga a kiszállítás, 
hanem hogy a Kovács testvérek kis tételben 
is házhoz viszik a tojást.

Halmos B. Ágnes

hAJdúsZoBosZló

Friss tanyasi tojás webes rendelésre
A kovács Tanya hajdúszoboszlón és környékén a tudatos vásárlók körében 
ismert és elismert élelmiszertermelő vállalkozás. A családi gazdaságban 
zökkenőmentes a generációváltás első szakasza, a fiúk és az édesapjuk 
egymás mellett gazdálkodnak. A friss tanyasi tojást internetes rendelési 
rendszeren keresztül értékesítik, illetve termelői piacokon maguk árusítva  
a termőföldtől az asztalig nyomon követik.

Dr. Kovács Péter és Kovács Dávid, cégtulajdonosok és „tojásfutárok” 

Bábolna Tetra SL LL tojótyúk
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Miskolcon éltük a magunk felpörgött 
életét, jómagam a pénzügyi szek-
torban dolgoztam, amiről mindany-

nyian tudjuk, hogy a stressz faktora meglehe-
tően magas. A fiunk sorozatos megbetegedé-
sének volt az az előzménye, ami miatt mosta-
nára már sokkal inkább a természet 
közelségében élünk a nagyvárosi, rohanó for-
gatag helyett. Gimnazista korában furcsa láz-
zal járó, ám ismeretlen betegség gyötörte; 
másfél-kéthavonta felszökött a testhőmérsék-
lete, aztán minden magyarázat nélkül elmúlt. 
Egy darabig gyógyszerekkel kezelték, aztán 
az orvos tanácsára megpróbálkoztunk a kecs-
ketejjel. Egy kecsketartótól hordtuk a tejet, és 
kúraszerűen naponta 2 decilitert alkalmaz-
tunk – reggel éh gyo morra 5 napig, így heten-
te nagyjából 1 liter kecsketejet ivott meg a 
gyerek több hónapon keresztül. Három hó-
nap múlva meglepve tapasztaltuk, hogy a lá-
zas tünetek teljesen elmúltak, s ebben ok-
okozati összefüggést láttunk a kecsketej-fo-
gyasztással – mesélte Rácz Miklós Tamás. 

– Átértékeltük az életünket, s úgy határoz-
tunk, hogy falura költözünk. Így kerültünk a 
Miskolctól nagyjából 25 kilométerre lévő Új-
csanálosra, egy kertes családi házba. Dönté-
sünk természetes velejárója volt, hogy kecs-

kék is jöjjenek a házhoz, hiszen volt elég hely 
a tartásukra. Két jószággal kezdtünk, aztán 
szépen felszaporodott az állomány, olyannyi-
ra, hogy ma már nem is a házunknál, hanem 
egy külön gazdasági udvarban tartjuk őket az 
időközben melléjük vásárolt juhokkal együtt.

A török időkben juhsajttal is 
adóztak 
Eleinte ők is úgy kezdték a sajtkészítést, mint a 
többi „hobbista”: abból a tejből, amit nem 
használt fel a család. A helyi falusi emberek 
voltak segítségükre, az ő útmutatásaik alapján 
először a felesége készített friss túrószerű saj-
tokat. 

– Jómagam nem voltam elégedett ezek 
minőségével, de a hozzánk járó barátok, ro-
konok rendre örömmel elfogyasztották a 
„sajtszerűségeket”. Ízlett nekik, így bennem is 
egyre inkább ott motoszkált, hogy ezt a mes-
terséget egy magasabb fokozaton, profibb 
körülmények között kellene folytatni. A sajt-
készítés is egy főzési eljárás, de mégis nagyfo-
kú alázatot, pontosságot, precizitást és mikro-
biológiai ismeretet igényel, hogy egy-egy 
sajtféleség mindig ugyanolyan ízélményt 
nyújtson. Ezért a folyamatos ismeretbővítés, 

tanulás, tanfolyam, könyvekből és videókból 
megszerzett tudás elengedhetetlen volt. Há-
lás vagyok a feleségemnek, hogy türelmesen 
kivárta a kísérletező időszakot, és folyamato-
san inspirált, támogatott – mondta a gazda. 
Később megszületett a Borsodi Sajtműhely, 
amit a kezdetekben a helyi önkormányzattól 
béreltek, majd egy környékbeli vállalkozó se-
gítségével kialakították azt a környezetet, 
ahol megfelelő felszereléssel, ma is kézműves 
technológiával dolgoznak. A kézműves szót – 
hangsúlyozta Rácz Miklós Tamás – a maga 
eredeti jelentésében kell érteni. Valóban a sa-
ját két kezével, a saját állataik tejét felhasznál-
va készülnek a termékeik. 

– Minden folyamatot én irányítok a gyár-
tás során, nincs semmi automatizálva. A sajt-
készítő a kezével dolgozik, ezért mindig tisz-
tának, sérülésmentesnek, ápoltnak kell lennie. 
A kéz remek ismertetőjegy ahhoz, hogy el-
döntsük, valójában mennyire igényes az adott 
sajtkészítő, ugyanis a kezén meglátszik, ha 
rendszeresen a tejben, savóban „matat” – 
mondta. 

S hogy miért állt át a kecskéről a juhtejre? 
Ennek részben oka a korábbi szakmája, ami-
nek köszönhetően jó szemmel fedezte fel a 
„piaci rést”. Történeti kutatásokat végzett, 

JuhTEJ És sAJTMűhEly 

nézd meg a kezét, vedd meg a sajtját!

magyarországon egyre többen készítenek tehén- és kecsketejből tejfölt, 
túrót, sajtokat, ám olyan szakember még mindig kevés van, aki a juhtejre 
alapozza vállalkozását. rácz miklós Tamás sajtkészítő miskolctól  
15 percnyi autózásra, újcsanáloson ezt tette, amikor pár éve az öltönyt 
lecserélte gumicsizmára, s ezt azóta sem bánta meg. 

Rácz Miklós Tamás juhsajtjai igen kelendők
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hogy a korabeli juhsajtkultúrát alaposabban 
feltérképezze. Magyarországon a sajtkészítés 
kezdetei kicsit későbbre nyúlnak vissza, mint 
más európai országokban, de az kiderült szá-
mára, hogy nálunk a török időkben az adó 
egy részét juhsajt formájában kellett megfi-
zetni. Ez izgalmas ténynek tűnt, hiszen ismer-
ve a muszlim étkezési hagyományokat, szoká-
sokat, s az étel minőségével kapcsolatos elvá-
rásokat, feltételezhetjük, hogy ez akkoriban 
megfelelt a legmagasabb követelményeknek. 
Ez pedig arra utal, hogy abban az időben jó 
minőségű juhsajtokat készítettek Magyaror-
szágon. 

– Mi egyfajta küldetésünknek tekintjük, 
hogy vegyszer- és tartósítószer-mentes, tiszta, 
jó minőségű tejtermékeket készítsünk, és a 
magyar juhsajtkultúra visszatérjen régi érté-
keihez. Jómagam kihívásnak éreztem, hogy 
ne csak kecsketejjel dolgozzak, hanem meg-
tanuljam a juhtej-feldolgozást is. A gyártási 
technológia nem sokban különbözik a kecs-
ketejéhez képest, de a juhtej szárazanyag-tar-
talma és az állatok tejhozama teljesen más, 
ezért bizonyos sajtoknál más-más gyártási el-
járást alkalmazunk. Olyan körülményeket te-
remtünk az állattartásban, a fejésben és a fel-
dolgozásban, amivel a mi termékeinknek 
egyáltalán nincs „állatszaguk”. Még azok is 
szívesen fogyasztják ezeket, akik valamiért 
ódzkodnak a tehéntejen kívül más tejtermé-
kektől. Az évek során eljutottunk odáig, hogy 
a jelenlegi 20-22 féle sajtunk – krémsajt, lágy-
sajt, friss, fűszeres, rövidebb érlelésű, félke-
mény és hosszan érlelt keménysajt – nyolcvan 
százaléka már juhtejből készül – magyarázta a 
sajtkészítő. 

Piaci rés, amibe beillett a vállalkozás
Rácz Miklós vállalkozása azért lehet rentábilis, 
mert egyrészt kistermelői kategóriában szere-
pel, önmagán kívül mindössze egy kisegítőt 
foglalkoztat. A juhtej jórészt a saját állomá-
nyának köszönhetően kerül a sajtműhelybe, 
vagyis nem kell a tej felvásárlásáért külön fi-
zetnie, a fejőgépek és a munkaerőköltség pe-
dig nem különbözik más tejtermelői szeg-
mensben tapasztaltaktól.  A képet némileg ár-
nyalja, hogy amíg egy jól tejelő kecske akár 
két-két és fél liter tejet is adhat egy nap, addig 
egy juh általában fél litert. Másrészt viszont a 
juhtej szárazanyag-tartalma kétszer annyi, 
mint a kecsketejé, vagyis amíg 10 liter kecske-
tejből egy kilogramm sajtot lehet készíteni, 
addig a juhtejből ennek dupláját.  Mivel eb-
ben a kategóriában viszonylag kevés a ver-
senytársa, ezért nincsenek értékesítési gond-
jaik, az általuk előállított sajtok részben neves 
budapesti éttermekben, részben a termelői 
piacokon kelnek el. A sajtok ára kilónként 

4-6000 forint között mozog, a magyar vevők 
zöme ennél többet egyelőre nem hajlandó fi-
zetni a jó minőségű juhsajtért. Az éttermek 
valamivel alacsonyabb árat fizetnek a sajto-
kért, ám az ő felvásárlási volumenük jóval na-
gyobb, így ezen a téren is pozitív irányba bil-
len a mérleg serpenyője a termelő számára. 

narancsszínű „Arany”, téglavörös 
„Pálinkázós”, robbanékony reD
S hogy miként sikerült ezekkel betörni a hazai 
piacra?

– Tréfásan azzal szoktam ugratni a szakács 
és séf barátaimat, hogy Magyarország azért 
nincs még előkelő helyen a sajtok terén, mert 
ők még mindig nem fordítanak kellő figyel-
met a hazai gasztrokínálatra. Amíg egy olasz 
szakács a frissen főtt tésztát meglocsolja olíva-

olajjal, összeforgatja egy kis bazsalikommal, 
paradicsomkockákkal, és teljesen magától ér-
tetődő módon szór parmezánt a tetejére, s te-
szi hozzá ugyanúgy salátákhoz, rizottóhoz, 
addig nálunk a sajt még mindig nem találta 
meg a valódi helyét az étlapokon. Ha úgy tet-
szik, a magyar étkezési szokások kicsit megre-
kedtek a sajtos makaróni, a vegyes sajttál és a 
rántott vagy grillezett sajtok szintjén. Szeren-
csére azért már látok változást. A termelői pi-
acok elterjedése az elmúlt években nagyon 
sokat segített. Mi magunk is folyamatosan 
megjelenünk piacokon, vásárokon, rendezvé-
nyeken. Igyekszünk jó kapcsolatot ápolni bo-
rászokkal, pincészetekkel, sőt nemrégiben fel-
vetődött, hogy részben a környékbeli, zemp-
léni, bükkaljai borokhoz, de akár még egy To-
kaji aszúhoz is párosíthatnánk az egyik sajtun-
kat – tette hozzá.

Mivel a juhsajtkészítés hagyománya vala-
hol megszakadt az elmúlt évszázadok során, 
így részben saját maguknak kellett kitalálni 
azokat a mesterségbeli fortélyokat, amelyek-
kel ízletesebb és egyedibb termékeket hoz-
nak forgalomba. Ő maga ma már nemcsak 

készíti, de gyakorlati oktatóként különböző 
tanfolyamokon tanítja is a sajtkészítés alapfo-
gásait, technológiáját. Tapasztalatai szerint 
egyre több az érdeklődő, aki akár csak 
hobbistaként szeretne otthon saját tejtermé-
ket készíteni.

A Borsodi Sajtműhelyben többféle külön-
legesség készül: egyik ilyen az Aranyjuhsajt, 
amely gyömbérrel ízesített, enyhén narancs-
sárgás színvilágú, de ott van a téglavöröses 
Pálinkázós juhsajt, ami ugyancsak egyedi. Ele-
inte jellemzően a miskolci és a környékbeli 
termelői piacokon, rendezvényeken, helyi ét-
termekben értékesítették a portékájukat. 
Mára azonban eljutottak odáig, hogy buda-
pesti éttermeknek és a Bosnyák téri piacon is 
értékesítik sajtjaikat. Azt tapasztalják, hogy az 
új generáció már egészségtudatosan figyel 
arra, hogy a gyerekeiknek minél kevesebb 

adalékanyagot tartalmazó ételt vásároljanak. 
A vevőkörük másik nagyobb csoportja az idő-
sebb korosztályból áll, ők azok, akik gyerek-
korukban még az étkezési kultúra részeként 
ettek annak idején juhsajtot, de aztán évtize-
dekig nem jutottak hozzá a boltokban. 

– Volt olyan idős néni, aki megkönnyezte a 
sajtpultunkat, amikor ott felfedezte a friss juh-
gomolyát, vagy éppen a túrót, krémsajtokat. 
A vevők kedvéért határoztam el azt is, hogy 
minden évben szeretnék készíteni valamilyen 
sajtkülönlegességet. Ilyen volt tavaly az álta-
lam RED-nek elnevezett termék, amely a ha-
sonló nevű mozifilmre utalva annak szlogen-
jét is magán viselte: „robbanékony, elszánt és 
durvul.” Ami azt szeretné érzékeltetni, hogy az 
az ízbomba, amit először érezni kóstolásakor, 
az enyhén mogyorós-csípős, erőteljes ízvilág, 
később csak tovább fokozódik – mondta Rácz 
Miklós Tamás sajtkészítő. Szavai szerint a sajt-
készítés hasonlít a művészetekhez, annyiban 
legalábbis, hogy az alkotói fantáziát itt sem 
lehet megerőszakolni, s olykor bizony az ih-
letre náluk is várni kell... 

Doros Judit

A nagyszerű sajtokhoz kiváló gyártási technológia is kell
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Csak tisztességgel, becsülettel lehet 
csinálni – ez az alapelve Veres Zoltán 
felgyői sajtkészítőnek. Számtalan öt-

letük a kecske és a sajt köré épül. A családi 
gazdaság lett az életük, ők nem várják a 
nyugdíjazásukat. 

– A tanyánk eredetileg egy erdészház 
volt, amit nemrég sikerült megvásárolni, a 
körülötte lévő földeket pedig béreljük. Pár 
éve éppen kaszálni jártam erre, amikor fel-
tűnt az épület, és onnantól arra vágytam, 
hogy egyszer bárcsak nekem lehetne ilyen 
tanyám. Amikor meghallottam, hogy eladó, 
nagyon megörültem. Ahány akadály csak 
adódhatott, az adódott is, de végül jutányos 
áron sikerült megvenni. Azóta lett áram és 
víz is az épületben. Úgy vagyok vele, hogy ha 
a realitásokon belül elég erősen akar valamit 
az ember, az a végén sikerrel végződik. Per-
sze, nem mondom, hiába kívánnám, hogy 
aranyérmet nyerjek az olimpián, de ami telik 
az embertől, azt elérheti – vallja Veres Zoltán,  
aki a Csongrád-Csanád megyei Felgyő mel-
lett él családjával, és a Felgyői Kecskesajt 
gazdaságot irányítja. Állatokat tartanak, saj-

tot és joghurtot állítanak elő, csoportokat fo-
gadnak és sajtkészítő tanfolyamokat rendez-
nek.

hobbiból főállás
– Ma már ez a főállásom. Számomra nem 
volt nehéz a váltás. A korábbi hivatásom so-
rán hozzászoktam a döntésekhez, a felelős-
ségvállaláshoz, amit a gazdaság irányítása 
során is kamatoztatni tudok azzal a különb-
séggel, hogy ha a magad ura vagy, nincs me-
cénásod. Hat éve indítottuk el a gazdaságot, 
és három éve már csak ezzel foglalkozunk. 
Minden néhány kecskével kezdődött, ma 
hozzávetőleg 40 állatuk van – ahogy a gazda 
tréfásan megjegyzi – az „utánpótlás-szakosz-
tálytól” az „öregasszonyig”. Céljuk, hogy 
negyven fejős kecske legyen a nyájban. Az az 
öt, amellyel a munka dandárját kezdték, ígé-
rete szerint végelgyengülésben fog majd ki-
múlni. Tízéves a legöregebb jószág, az egy-
kori napi 4 literhez képest már csak 2,5 liter 
tejet ad, Zoltán szerint már nem sok ideje 
maradt a termelésben.

Januárban elkezdődtek náluk az idei ellé-
sek, már fejnek. Augusztusban az anyák fel-
vették a bakot, vemhesültek, novembertől 
februárig tartott a szárazon állás. Most már 
saját bakkal büszkélkedhet a nyáj, a 80 kilo-
gramm körüli állatnak saját szállást építettek, 
ott fogadja az anyákat, mutatta Zoltán. 

– Egy bakra ötven anyát számolhatunk, 
úgy gondolom, nálunk is elégedett lehet a 
helyzetével. A biztonság kedvéért kivettük a 
lányok közül, mert hiába az anyák a főnökök 
a nyájban, a bak is szeret keménykedni. Per-
sze, aki kecskéket tart, annak nem kell ecsetel-
ni, mennyi csalafintaságot tudnak kieszelni. 
Ahol csak lehet, szökni próbálnak, kíváncsis-
kodnak, simogatásért lökdösődnek, vagy 
amitől kiver a víz, hogy a vemhes példányok 
nagy hassal akarják egymás között rendezni a 
konfliktusaikat. „Volt rá 300 napotok, most 
kell egymásból kifejelni a gidát?” – kérdezem 
őket ilyenkor. A legújabbak már nem csonkol-
tak, hanem szar vat lanok, ilyen fajták. Kettő ki-
vételével mind alpesi, így homogénnek 
mondható az állomány. Természetesen a fele 
már saját nevelés köztük – avatott be a részle-
tekbe a gzada. 

Amint kiköltöztek a faluból a tanyára, az 
első dolguk nem is a ház rendbetétele volt, 
hanem a sajtkonyha minden igényt kielégítő 

FElGyőI GAZdAsÁG

kecskesajtok felsőfokon

A gazdaságukat nagyon tudatosan építették fel: mielőtt belevágtak volna, 
beletanultak a kecsketartás és a sajtgyártás fortélyaiba. ugyanilyen 
céltudatosan alakították ki a házhozszállítási rendszerüket, így amikor 
más vállalkozásokat tavaly a vírushelyzet padlóra küldött, ők ezt meg sem 
érezték a bejáratott vevőkörük révén.

rendőrök voltak, gazdálkodók 
lettek
Veres Zoltán állattenyésztő szakon végezte 
a középiskolai tanulmányait Kiskunfélegy-
házán. Agrártudományi egyetemre készült, 
végül az utolsó pillanatban döntött úgy, 
hogy máshová adja be a jelentkezését – az 
édesapja példáját követve rendőrtisztként 
diplomázott. Magdi, a felesége korábban 
szintén egyenruhát viselt, ma már mind-
ketten a családi gazdaságban dolgoznak. 
Zoltánt mindig vonzotta a kiskérődzők vi-
lága, egy napon kigondolta, hogy minden 
ellenvélemény és lebeszélés ellenére kecs-
kéket tart majd. A vállalkozásba már kellő 
tudással szerettek volna belevágni, ezért 
részt vettek egy képzésen a Baranya me-
gyei Gyűrűfűn. A munkamegosztás náluk a 
következő: ő a kecskepásztor, a felesége a 
sajttündér. Megtalálták a számításukat, ne-
kik a gazdaság lett a világ közepe.
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kialakítása. Zoltán beletanult a pályázatírásba, 
így ezt a helyiséget, a kerítést, egy gyümöl-
csöst és a villanypásztor-berendezést is sike-
rült pályázati forrásból megvalósítani, de ju-
tott pénz eszközvásárlásra is. Igyekszik kihasz-
nálni a lehetőségeket: az elmúlt időszakban 
napelem-létesítésre és szabad fel hasz nálású 
kisüzemfejlesztésre, illetve tanyafejlesztésre is 
benyújtott pályázatot. A következő lépésben 
a sajtkonyha szociális részlegét fejlesztik, 
amelyet az általuk szervezett sajtkészítő tan-
folyam résztvevői használhatnak majd. De 
szerepel a terveik között egy új fejőház kiala-
kítása, valamint egy szálláshelyként szolgáló 
jurta építése is.

– Nemrég vettem egy ózongenerátort, az-
zal tisztítom a levegőt a sajtkonyhában. Hogy 
ez miért fontos? A baktériumok képesek 
megváltoztatni a sajt ízét, állagát. Naponta 
alaposan szellőztetek, a szerkezetet meg he-
tente két órára bekapcsolom. A hőmérséklet 
is döntő, a meleget bírja a sajt, de 22 Celsius-
fok alatt megfázik. A felületeket savval, lúggal, 
alkohollal fertőtlenítjük, minden terméket 
pasztőrözünk. A vásárlóknak csak kiváló mi-
nőségű terméket adhatok, hiszen ezeket akár 
csecsemők is isszák. A kezdetekkor a saját ká-
runkon tanulva mi is követtünk el hibákat. A 
szívünk szakadt meg, amikor 50 vagy 200 liter 
alvadékot kellett kiönteni, vagy gyengébb mi-
nőségű sajtot kidobni, de ezeken mindenki-
nek át kell esni. Összességében azt kell, 
mondjam, megérte, rögtön az első három év-
ben olyan sikereket értünk el, hogy gyorsan 
kecskéket és hűtőkocsit kellett vásárolni, és 
még a marketingbe is beletanultam. 

becsület a megélhetés kulcsa 
– A vevőszerző stratégiánk is szerintem egye-
dülálló a kecsketartók között, ami a személyi-
ségemből adódik. Mindig szoktam mondani, 
az én feleségem olyan, mint Columbo felesé-
ge, mindenki tud róla, de senki nem ismeri, 
nem szereti a nyilvánosságot. Bezzeg én na-
gyon szeretek beszélni, mindenkivel szót ér-
tek, ezt jól ki is használom. Rendszeresen el-
hívnak általános iskolai egészségnapokra, 
egészségügyi intézményekbe, egészséggel 
kapcsolatos kihelyezett rendezvényekre, ahol 
szeretettel beszélek termékeink élettani hatá-
sairól, népszerűsítem a kecsketejtermék-fo-
gyasztást. Elmegyek például óvodákba is, mert 
hiszem, hogy ebben a korban kell elkezdeni az 
egészségtudatosságra való nevelést. Öröm 
nézni, ahogy gyúrják a kis kezükkel a lágysaj-
tot, kóstolgatnak mindenből. Eközben az 
anyukák is kíváncsian érdeklődnek a termékek 
iránt, de mielőtt venni akarnának, mondom: 
ne fizessen érte, először tessék megkóstolni, 
lehet, hogy nem is jót adok. Látom a szemük-

ben, azt gondolják, bolond vagyok. És végül 
mégis tízből egy elkötelezett vásárló lesz. 
Rosszat nem tehetek a vevő elé, mert másod-
szor már nem jön vissza. Mint mondtam, ne-
kem az az elvem, ha ebből akarsz élni, csak 
tisztességgel, becsülettel lehet csinálni. 

vevőkben nincs hiány
2020-ban nagy divat lett a házhozszállítás, 
ami Veres Zoltán elmondása szerint nem 
okozott nekik problémát, több mint 100 ál-
landó vevőjük van. Azonban hangsúlyozza, 
hogy ez nem a szerencsén múlott, hanem 
egy korábbi tudatos marketingstratégia ho-
zománya. A vírushelyzetből ők semmit nem 
érzékeltek, sőt tavaly bő 10 százalékkal bő-
vült a vevőkörük. Ahogy a kecsketartást, úgy 
a házhozszállítást is ugyanolyan határozottan 
jelentette ki otthon. 

– Felkeltem 2019. január 1-jén reggel, és 
azt mondtam a feleségemnek: befejeztük a 
boltozást, házhoz szállítunk. Azt tapasztal-
tam, az üzlettulajdonosok nem mindig bán-

nak sajátjukként az általuk árult holmikkal, 
ami elég nagy baj. A tematikus piacok kivé-
telével nem kedvelem a piacozást, mert 
vagy jön a vevő, vagy nem, és nem is a ki-
esett bevétel, hanem az üresjárat az, ami az 
én szememben a valódi veszteség. Szóval ki-
találtam, hogy személyesen visszük az em-
berekhez a terméket. A Facebook adta lehe-
tőségeket használtam ki, Messenger csopor-
tokat hoztam létre, hirdetéseket tettem köz-
zé, beletanultam az online marketingbe. Ha 
beírjuk a Google keresőjébe a kecskesajt 
szót, mi vagyunk az elsők, amit találatként 
kidob. Őstermelőként a saját megyémben, 
továbbá légvonalban 40 kilométerre árusít-
hatok. Csongrád-Csanád megye majdnem 
valamennyi városába szállítunk, de Kecske-
méten is vannak vevőim. Meghatároztam a 
szállítási időpontokat, a szállítási útvonalat, a 
rendelhető termékpalettát, és az eredmé-
nyek azt igazolják, hogy nagyon jól bevált a 

módszer. A termékeket odaviszem, ahová 
mondják, közvetlen a kapcsolat a vevőkkel, 
személyesen beszélünk, ha gond támad, én 
magam cserélem a terméket. A vásárlók 
többnyire utalnak, de hamarosan beszerzek 
egy terminált, készpénzzel sem szeretnék 
érintkezni. 

kilenc élete van
A tudásával sem fukarkodik. Szívesen meg-
osztja a tapasztalatait bárkivel, de beszél a 
buktatókról is. Sajtkészítő workshopjain ki-
nyomtatva odaadja az összes információt, 
amit tud a kecsketartásról, a sajtkészítésről, a 
beszerzési helyekről. 

– Magadnak csinálsz konkurenciát! –
mondják ilyenkor csodálkozva. Én meg erre 
azt felelem, hogy nem lesz konkurenciám, hi-
szen azt is látni kell, hogy aki egy ilyen vállal-
kozásba belefog, annak azzal is számolnia 
kell, hogy a kecskék szilveszterkor is enni 
akarnak. A sajtkészítők között meg azért 
nincs értelme az irigykedésnek, rivalizálásnak, 

mert aki az én vásárlóm, az ragaszkodik hoz-
zám és a termékeimhez; másnak a vevőköre 
meg nem pártol majd hozzám.

– Megtaláltam életem célját, most már 
csak ezzel akarok foglalkozni. Ez egy családi 
vállalkozás, a kisebb fiamat is bevettem az ős-
termelői családi gazdaságba, tavaly még volt 
ilyen lehetőség. Annak ellenére sem kezde-
nék bele másba, hogy nem könnyű a sikeres-
séghez vezető út, de a kecskepásztornak is ki-
lenc élete van, mint a macskának. A helyzettől 
függően vagyok sajtkészítő, fejőgulyás, mete-
oro lógus, oktató, értékesítési menedzser, 
mar ketingmenedzser, pályázatíró, kicsit köny-
velő, és ami a legfontosabb, boldog család-
apa. És ahogy egyszer megfogalmaztam ma-
gamról, hajóskapitány is vagyok, mert hiszek 
abban, hogy a kecsketejtermék-fogyasztás 
népszerűsítésének Csongrád-Csanád megyei 
zászlós hajója a Felgyői Kecskesajt.  

Králik Emese

Veres Zoltán néhány kecskével kezdte a gazdálkodást, ma 40 állatuk van
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Ha ezt egy nagyvárosban nem is te-
hetjük meg nap mint nap, az or-
szágban azért akadnak helyek, 

amelyek a „slow living”, „slow food”, mi 
több, immár a „slow travel” jegyében fogal-
mazzák meg hitvallásukat. A Slow Living 
Hungary mozgalom célja, hogy az ebben a 
szellemben dolgozó itthoni termelőket, 
borászokat, éttermeket segítsék és erősít-
sék a hazai és nemzetközi piacon, valamint 
a külföldi kultúrák különleges termékeit 
bemutassák a hazai közönségnek. A moz-
galom egyik hazai bázisa Heves megyében, 
Poroszló és Besenyőtelek között félúton, a 
33-as főúttól másfél kilométerre található. 
Itt áll egy mára gyönyörűen felújított sze-
cessziós kastély, amelynek tulajdonosai el-
határozták, élhető világot teremtenek a 
százéves falak között, miközben annak 
adottságait korunk emberének igényeihez 
igazítják. Néhány napra elfeledtetik az ide-
érkező vendégekkel a felgyorsult világ 
mindennapos gondjait, és segítenek, hogy 
újra rátaláljanak az élet apró örömeire. Él-
vezzék a házi sajt és tej természetes ízét, 

beleharapjanak a napérlelte paradicsomba, 
falatozzanak a kapirgáló tyúk tojásából ké-
szült omlettből, miközben itteni méhek 
mézét csurgatják a kertben termett gyógy-
növényekből képződött langyos teába – 
ilyen itt egy tökéletes, „lelassult nap”. 

önellátó szálláshely 
A kétútközi Graefl-kastély és Majorság gaz-
dái maguk is tudják, milyen a mindennapi ta-
posómalom, hiszen „főállásban” egy több 
mint harminc embert foglakoztató nemzet-
közi logisztikai céget vezetnek. Az abból be-
folyt nyereségük egy részét forgatták vissza 
az elmúlt lassan egy évtizedben az elvará-
zsolt, de elhanyagolt kastély, és a körülötte 
hajdan volt uradalmi majorság újraélesztésé-
be. Az épületet a feleség, Szerencsés Györgyi-
ke fedezte fel a távolból, amikor – korábbi 
szakmáját, az idegenvezetést kedvtelésből 
űzve – épp turistákat kalauzolt busszal Po-
roszlóra. Férjével, Szepesi Péterrel később kö-
zösen el is kirándultak ide, s mondhatni első 
látásra beleszerettek az akkor még meglehe-
tősen romos épületbe, amit egy évvel később 
sikerült megvásárolniuk. Már a kezdetekkor 
biztosak voltak abban, nem pusztán egy sze-
cessziós műemlékbe akarnak új életet lehelni, 
hanem az egész helyet élettel kívánják meg-
tölteni. Ennek részeként ökológiai gazdálko-
dásba kezdtek, hogy a vendégeket az itt 
megtermelt zöldséggel, gyümölccsel, tej- és 
hústermékekkel lássák el. A kastélyszálló és a 
parkban lévő apartmanok nincsenek elzárva 
a gazdasági udvartól, a konyhakertektől, így 
az állatok és a növények közelsége, társasága 
természetes részét képezi a világ egészéről 
vallott filozófiájuknak.

– Hiszünk a boldog állattartásban, és 
mindent megteszünk azért, hogy a velünk 

GRAEFl-KAsTÉly És MAJoRsÁG

Ahol hisznek a boldog állattartásban

lassúság. lelassulás. lassítás. mindenkinek mást jelentenek e szavak. 
van, aki egyfajta figyelmeztetésnek, jelnek tekinti az élettől, hogy  
ideje visszavenni tempót, és a folytonos sietség, kapkodás, a munkák, 
a tárgyak, az élmények halmozása helyett megélni a mindennapok apró 
örömeit. Akár az állattartásban is. 

A gyönyörűen felújított Graefl-kastély szálláshelyként is szolgál

Szerencsés Györgyi vallja, fontos, hogy az állatok boldogok legyenek
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élő állatok jól érezzék magukat – mondja 
Szerencsés Györgyike. – Célunk, hogy a kas-
télyszálló jórészt önfenntartó legyen, és amit 
csak tudunk, megtermeljünk a vendégeink 
és persze a saját családunk számára. Van mé-
zünk, tojásunk, tejünk, sajtunk, gyümölcsünk, 
sőt, még borsfánk is. Helyben sütjük a ke-
nyeret, és mivel van házi malmunk, így a 
biogabonát is magunk őröljük, ebből a liszt-
ből készítjük a tésztáinkat, süteményeinket is 
– teszi hozzá. Elkezdtek olajat préselni, hide-
gen sajtolják a tökmagot, a mákot, ezt csur-
gatják rá a salátára. Télen-nyáron működik 
az üvegház, sőt még a takarófóliák alatt is 
megteremnek a leveles zöldségek, a saláták, 

a mángold. Megtanultak sajtot készíteni, a 
reggelire felszolgált tejtől, kefirtől, joghurttól 
kezdve a krémtúrón, a lágy és kemény sajto-
kon át minden az itt fejt tehén- és kecsketej-
ből készül. – Ebből a szempontból kapóra 
jött a koronavírus miatti karantén, hiszen jó-
magam akkor kezdtem el kísérletezni a kü-
lönféle sajtkészítési technikákkal – mondja a 
gazdaasszony, aki a férjével együtt korábban 
részt vett egy mezőgazdasági képzésen is, 
hogy még mélyebb ismereteket szerezzenek 
a növénytermesztésről és az állattartásról.

biotakarmányt kapnak  
az állatok
Törekedtek arra, hogy a munkatársaikat a 
környékről válogassák; innen valók a kerté-
szeik, és a mezőgazdaságban, állattartásban 
tevékenykedők, de a séfek már Egerből jár-
nak ide. A konyhájuk is másképp működik, 
mint egy átlagos étteremé. Úgy tervezik meg 

az étlapot, hogy először azt veszik számba, 
mi terem meg éppen a kertben, minek van 
szezonja, esetleg melyik idősebb állat érett 
már meg a vágásra. Az állatoknak bio-
takarmányt adnak, a gondozók pedig itt lak-
nak a majorságban, így éjjel-nappal tudják 
felügyelni az állatokat. – Fontos számunkra, 
hogy jó csapat legyünk, és szeressünk egy-
mással dolgozni. Több mint tízen vagyunk je-
lenleg – főszezonban kicsit többen leszünk –, 
de nálunk mindenki egyenértékű, mindany-
nyian közös célért dolgozunk. Fontos, hogy a 
vendégeink, vagy az éttermünkbe érkezők a 
lehető legjobban érezzék magukat, de nem-
csak az emberekre figyelünk ennyire, hanem 
a minket körbevevő élővilágra is. Azért ter-
melünk ökológiai szempontok szerint, hogy 
megőrizzük ennek a gyönyörű alföldi, Tisza 
környéki tájnak a hangulatát, védjük a mada-
rakat, a rovarokat, és lehetőleg úgy éljünk, 

dolgozzunk mi is a mindennapokban, hogy 
ne háborgassuk a kelleténél jobban a környe-
zetünket – mondja a kastély „úrnője”. 

Ha valaki a bekötőútról elindul errefelé, a 
környező réteken őzeket, fácánokat, rókákat 
és mókusokat lát, ők ugyanúgy nyugalomban 
élnek körülöttük, mint a saját gazdaságukban 
lévő állatok. A baromfiudvarban is békésen 
megfér egymás mellett a királyfácán, a ken-
dermagos és a kopasznyakú tyúk, a bóbitás 
magyar kacsa, a kisebb méretű magyar puly-
ka és a páva is. Igyekeztek arra is odafigyelni, 
hogy a gazdaságot őshonos hazai állatokkal 
népesítsék be, s ez nagyrészt sikerült is. Szar-
vasmarhákból főként kárpáti borzdereseik és 
magyar tarkáik vannak, s elvétve néhány jer-
sey tehén. A gulya kora tavasztól késő őszig a 
legelőn, ridegtartáson él, csak a téli hidegben 
kerül be az istállóba. A juhokat és a kecskéket 
naponta kétszer viszik ki legelni, ami azt je-
lenti, hogy egy nap átlagosan nyolc-tizenöt 
kilométert gyalogol a nyáj, benne a hortobá-

gyi és gyimesi rackák, kincses parlagi kecskék. 
Huszonöt állattal kezdték, mára jócskán száz 
fölé gyarapodott az állomány. Ha tehetik, ott 
vannak szinte minden ellésnél: az egyik racká-
nak épp ottjártunk előtti éjszakán született 
két gidája, akik körül délelőtt már az állatgon-
dozó, Cziba István tüsténkedett. 

Ebben a családban még az ajándékozás 
sem hétköznapi, hiszen a 2019-ben Egerlö-
vőn polgármesternek megválasztott férj szü-
letésnapjára csacsit és alpakát is kapott a fe-
leségétől. Most attól tart, hogy legközelebb 
egy lóval ajándékozom meg – mondja az 
asszony. A sejtelmes hangsúlyból nem tudni, 
vajon valóban erre készül, de ismerve azt az 
energiát, amit az elmúlt években a kastély és 
a majorság fejlesztésbe belefektettek, azon 
sem lennék meglepve, ha egy egész ménes 
érkezne ide hamarosan. 

Doros Judit

majorság, ahol a király is járt
A Tepélypusztától délre lévő területet a 
19. század második felében, több részlet-
ben felvásárolta Graefl Károly, aki orszá-
gosan jegyzett bivalytartást és szimentáli 
tehenészetet fejlesztett ki a pusztán. Az 
1891-ben átadott Füzesabony–Debre-
cen-vasútvonalnak megállója is épült 
Kétútközben, ami még ma is az eredeti 
helyén látható. A birtokalapító idősebb 
fia elemi népiskolát épített az uradalom-
ban dolgozó cselédek gyermekeinek, az 
oktatást a család 1913-ig fent is tartotta. 
A földszintes, egyszerű Graefl-házat 1908 
és 1911 között építtette át szecessziós stí-
lusú emeletes, tornyos kastéllyá az egyik 
utód, Graefl Andor. Az épület korát meg-
haladóan modern volt: a szobákat 
légbefúvással fűtötték, egy női és egy fér-
fi fürdőszobát is kialakítottak, és biztosí-
tották a szennyvízelvezetést is. A múlt 
század húszas éveire virágzott a gazda-
ság, s közel kétszáz embernek adtak 
munkát – derült ki a kastély történetét 
feldolgozó kiadványból. A világgazdasági 
válság után a vadászturizmus biztosította 
a megélhetésüket: német, olasz és belga 
vendégeknek adták bérbe a kastélyt. A 
leghíresebb bérlő Charles Bedaux milli-
omos mérnök volt, aki a lemondott VIII. 
Edward királyt és feleségét látta itt vendé-
gül 1937-ben. A földek államosítása után 
a Graefl családot 1950-ben telepítették ki, 
majd a birtokot a Füzesabonyi Állami 
Gazdasághoz csatolták, 1972-ben pedig 
kárpótlásul a Tisza-tó kialakítása miatt el-
vett földekért a poroszlói Magyar–Szovjet 
Barátság Tsz-hez került. Az addigra már 
erősen leromlott állapotú kastély falai 
közt 1976-tól a ’90-es évek elejéig varro-
da üzemelt, majd több mint húsz éven át, 
egészen a mostani tulajdonosok megjele-
néséig üresen és kihasználatlanul állt.

A baromfiudvar látványa is harmonizál az alföldi tájjal
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A takarmányárak világszerte je-
lentősen, 30-50%-kal emelkedtek. 
Mi a szokatlan drágulás oka?
– Több tényező együttes hatása okozza 

ezt a piaci változást. Egyrészt a FAO adatai 
szerint a világ tavalyi gabonatermése 
ugyan majdnem 2%-kal magasabb volt  
2019-hez képest, de némileg mégis elma-
radt a várakozásoktól, és néhány fontos ex-
portáló országban, például Ukrajnában, a 
termésmennyiség maradt adós a korábbi 
évek teljesítményétől. Második tényező-
ként érdemes megemlíteni Kína utóbbi fél 
évben ugrásszerűen megnövekedett „ga-
bonaétvágyát”. Ennek fő kiváltó tényezője 
az lehet, hogy az afrikai sertéspestis kipusz-
tította a kínai házisertés-állomány 40-50 
százalékát, ennek a veszteségnek a pótlásá-
hoz megnövekedett takarmányigény páro-
sul. 

Ezeken kívül hallani lehet arról is, hogy 
Észak-Afrikában több ország előrehozta 
gabonavásárlásait a biztonságos tartalékok 
kialakítása reményében. Tehát most egy-
szerre jelentkezik a nagy kereslet és a loká-
lisan némileg csökkenő kínálat, aminek 
egyenes eredője a takarmányárak emelke-
dése. Terménytől függően 40-50, de akár 
70 százalékos áremelkedést is tapasztalha-
tunk, ha a 2021. év eleji árakat az előző év 
azonos időszakához hasonlítjuk. Meg kell 
említeni ugyanakkor azt is, hogy egyes 
szakértők a 2008–2009-es időszakhoz ha-
sonlóan, a spekulatív tőke terménytőzsdei 
megjelenését is az áremelkedés indokai kö-
zött látják.

2008-ban már átélhettünk jelen-
tős áremelkedést a búza, a kukori-
ca vagy a szója piacán. Az árak 

akkor irreálisan magasra szöktek, 
de ugyanolyan gyorsan rendeződ-
tek. Így lesz majd most is?
– A kérdésre adott bármilyen válasz a 

jóslás kategóriájába tartozik. A vetések ál-
lapotfelmérései alapján még nehéz becsül-
ni az idei termés nagyságát, és a FAO előze-
tes becslése szerint is a világon maximum 
1-2%-os termésnövekedés várható. Emiatt 
valószínűleg az idei termés még nem képes 
érdemben csökkenteni az árakat. 1-2 évre 
tehát valószínűleg be kell rendezkedni a 
magasabb takarmányárakra. Ugyanakkor a 
piac törvényszerűségei miatt 2-3 év után 
majd ismét olcsóbbak lehetnek a gabona-
félék. Azt azonban érdemes szem előtt tar-
tani, hogy a világ húséhsége folyamatosan 
nő, ami a takarmányok iránti keresletnöve-
kedését jelenti, így az elmúlt években ta-
pasztalt alacsony takarmányárak szintjére 
biztosan nem tudnak visszaesni. Az árak te-
hát a korábbinál magasabb szinten stabili-
zálódnak majd, hacsak be nem következik 
valami váratlan…

Tehát lehet még rosszabb is a 
helyzet… Az eddig részletezett 
drágulás csak a gabonára, olajos 
és fehérjenövényekre igaz, vagy 
más takarmányféleségeket is 
érint?
– Az ipari növénynél (pl.: szója, repce, 

napraforgó) is hasonló folyamat zajlik, az 
olajosnövények piacán különösen jelentős 
áremelkedést lehetett tapasztalni. Egyes hí-
rek szerint Magyarországon most például 
növényi olajat alig lehet kapni, még sok 
pénzért is nehéz hozzájutni, mert lekötöt-
ték a készleteket. Ez azt jelzi, hogy a maga-
sabb árszinttel később is számolni kell.

Rátérve az amúgy is magas keve-
réktakarmány-árakra… Minden, a 
tápokhoz szükséges takarmány-
komponens drágul?
– Sajnos igen. Ehhez hozzátartozik a 

Covid hatásai is, hiszen a különböző takar-
mányadalékok nagy része abból az ország-
ból származik, ahol először ütötte fel a fejét a 
kór, így a kínai szállítás kezdetben akadozott, 
de ma is vannak alkalmi gondok. Általában 
véve is igaz, hogy ha a takarmányok iránti 
kereslet növekszik, akkor az összetevők ára is 
emelkedik. Hazai szempontból hozzá kell 
tenni, hogy az elmúlt egy évben a forint so-
kat gyengült az euróhoz és a dollárhoz ké-
pest, így a drágulást még inkább megérzi a 
magyar állattartó, hiszen a forintgyengülés 
árát is meg kell fizetni. 

Mire kell készülnünk? Hány száza-
léka lesz a takarmány az állattartás 
önköltségnek?
– A takarmányár az állattartásban mindig 

is a legnagyobb önköltség-összetevőt jelen-
tette. Azt szoktuk mondani, hogy megközelí-
tőleg az élőállatok előállítási költségének 
2/3-át jelenti a takarmány. Ez most emelked-
ni látszik, de nőnek más önköltségi tényezők 
is, mint például a bérek vagy az energia. Így 
nem nagyon érdemes a takarmányár önkölt-
ségben betöltött szerepével számolgatni, 
sokkal inkább azt kell észrevenni, hogy végső 
soron az élelmiszer ára indult emelkedésnek.

EZ MÁR NEM KIlENGÉs

Tartósak lesznek a csillagászati  
takarmányárak
elképesztő mértékben emelkedtek a takarmányárak az elmúlt  
hónapokban. Akár valamilyen gabonát szeretnénk venni a termelőtől, 
akár tápot keresünk a takarmányboltban, kétszer is visszakérdezünk, 
vajon jól értettük-e az árat. Persze átmenetileg magasabb árakkal, vagy 
egyes takarmányfélék hiányával már korábban is szembesülhettünk,  
de az ilyen kilengések viszonylag gyorsan rendeződtek. most azonban 
egészen más a piaci helyzet. éder Tamást, a nemzeti Agrárgazdasági  
kamara élelmiszeriparért felelős országos alelnökét kérdeztük.

Éder Tamás: terménytől függően akár 70 szá-
zalékos áremelkedés is tapasztalható idén az 
előző évhez képest
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A KSH adatai szerit tavaly év vé-
gén bő 9 százalékkal felgyorsult a 
takarmányfélék exportja. Kiviszik 
a takarmányt az országból?
– Óriási szívó hatása volt – és van most 

is – a világpiacnak, ráadásul hazánk ahhoz 
a régióhoz tartozik, amelyet jelentősen 
érintett a korábbi várakozásoknál alacso-
nyabb mennyiségű gabonatermés, így az 
importáló országok Magyarországon is 
erősen keresték az eladó takarmánykészle-
teket. A gabonatermelőknek és -kereske-
dőknek ez egy nagyon attraktív piaci lehe-
tőséget jelentett. Elannyira, hogy most már 
előfordul az is, hogy messze a világpiaci ár 
fölött keresnek kukoricát azok a vevők, aki-
nek nincsenek tartalékaik. Ugyanakkor ne-
héz a hazai készleteket megmozdítani, 
mert még mindig vannak olyanok, akik 
még az eddiginél is magasabb árban bíz-
nak és kivárnak. 

Hogyan hat mindez az állati ter-
mékek árára?
– A vágóállatok és állati termékek (tej, 

tojás) drágulásával a megnövekedett költ-
ség a hús- és tejfeldolgozókra is áttevődik. 
Az ágazat meghatározó szakmai szerveze-

tei és vállalkozásai szerint mindez már a 
közeljövőben világszerte, így Magyarorszá-
gon is a hús- és tejtermékek kiskereskedel-
mi fogyasztói árának fokozatos emelkedé-
séhez és tartósan magasabb szinten mara-
dásához vezethet. Ekkora mértékű költség-
növekedés ugyanis szerintük nem tud el-
oszlani a termékpályák szereplői közt. A 
feldolgozókat is érintő energiahordozó, 
üzemanyag, illetve az árfolyam miatti költ-
ségnövekedés tovább súlyosbítja a helyze-
tet. A magyarországi állattenyésztést, hús- 
és tejfeldolgozást sem hagyták érintetlenül 
a koronavírus-járvány által egy év alatt 
okozott nehézségek, ráadásul itt vannak a 
járványos állatbetegségek, mint az afrikai 
sertéspestis, vagy a nagy patogenitású ma-
dárinfluenza is. A takarmányok árának 
mostani, hónapok óta tartó emelkedése 
egyre komolyabb nehézségek elé állítja az 
állattartókat, a vágóhidakat és a tejfeldol-
gozó üzemeket is. Ez a trend nem csupán 
hazánkban várható, hanem például az eu-
rópai sertéstenyésztést meghatározó Né-
metországban is, ahol az élőállat-árak az 
elmúlt pár hónapban drasztikusan meg-
emelkedtek.

Felértékeli mindez a kis- és háztáji 
termelést?
– Ha a család ellátására termelő kis, ház-

táji gazdaságokat nézzük, akkor nyilvánva-
lóan igen. Különösen, ha van saját növény-
termelés, vagy „kis trükkökkel” olcsóbban 
meg lehet oldani a takarmányellátást. Eh-
hez hozzájárul, hogy nincs szállítási költség, 
és a gazdálkodó nem számolja a saját mun-
káját sem. Ugyanakkor, ha a részben vagy 
egészben piacra termelő kis- és családi 
gazdaságokat nézzük, akkor azokat ugyan-
úgy sújtja a magas takarmányár, mint a 
többi állattartót. Sőt, ez a termelői szeg-
mens az, amelyet a járványhelyzet különö-
sen érzékenyen érint, hiszen ezek voltak a 
közétkeztetés, a helyi éttermek, a falusi 
vendéglátás beszállítói, ezek a lehetőségek 
pedig egyik napról a másikra megszűntek. 
Ez most nagyobb probléma, mint a magas 
takarmányár. 

Mindannyian abban reménykedünk, 
hogy véget ér a járványhelyzet, és a kister-
melők termékei iránt ismét megnő majd a 
kereslet a turizmus és a vendéglátás újrain-
dulásával. 

– lévai –

2019 és 2020 az ASP és a Covid-19 miatt 
a szokásostól eltérő éven belüli áralaku-
lást eredményezett. A magyar átlagár 
gyakorlatilag teljesen lekövette az EU-27 
átlagát. 2019-ben közel 50%-os volt az 
éven belüli áremelkedés, míg 2020-ban 
30%-os csökkenés ment végbe. Az elmúlt 
4 héten pedig több mint 25%-os áremel-
kedés ment végbe. A termékpálya men-
tén az ármegállapítás rugalmasságát ide-
iglenesen növelni kell, elsősorban az ipar 
és a kereskedők között.

Az elmúlt két évet a sertésár szélsőséges hullámzása jellemezte
Sertés havi világpiaci ára

A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2019–2021)
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sertéspiac
A vágósertés piacon a felvásárolt alapanyag 
kilogrammonkénti termelői átlagára az 5. 
heti mélypontjáról, 342 Ft-ról a 9. hétre 
376,50 Ft-ra erősödött, jóllehet így is draszti-
kusan, 154,50 Ft-tal, közel 30%-kal elmaradt 
az előző évitől. A kereskedés az 5. heti 58,8 
ezer darabról a 9, hétre 57,5 ezerre mérsék-
lődött, ennek dacára 2,5 ezer egyeddel, 
4,6%-kal meghaladta a 2020 évit. 

Az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit 
Kft. (AKI) adatai szerint a 9. héten a hazai 
termelésből származó vágósertések élőtö-
megre vetített termelői átlagára 57 542 
egyed esetében 376,50 Ft volt, ami draszti-
kusan, kilónként 154,50 Ft-tal elmaradt a ta-
valyitól, de 27,50 Ft-tal felülmúlta az előző 
heti vételárát. Ezen a héten a hasított meleg 
súlyra vetített ár 57 542 db S/EUROP minő-
sítésű vágósertések esetében: 474 Ft/kg és 
407 Ft/kg között változott. A legjobb három 
minőségi kategóriákba sorolt alapanyag 
megoszlása ekként alakult: S minőség: 
48,5%, E minőség: 45,4%, U minőség: 5,5%, 
összesen 99,5%. Egy hét alatt 2212 egyeddel 
csökkent a feldolgozók által átvett vágó-
alapanyag mennyisége, 2020-hoz viszonyít-
va viszont 2538 darabbal nőtt a felvásárlás. 

A megfigyelt tíz hét alatt az egységes 
piacon kilogrammonként 25 Ft-tal erősöd-
tek, hazánkban viszont 3 Ft-tal mérséklőd-

tek az árak. Árhátrányunk immár tetemes, 
35 Ft/kg volt. Az utolsó héten a közösségi 
átlagár 147 Ft-tal, a belföldi viszont közel 
harmadával, kilónként 210 Ft-tal elmaradt 
a 2020. évitől.

vágómarhapiac
A KSH adatai szerint a termelői átlagár (bor-
jú nélkül) 2021. január hónapban 444 Ft/kg 
volt, 7,6%-kal magasabb, mint egy évvel ko-
rábban. Ekkor az egy kilogramm élőtömeg-
re vetített eladási ár 32 Ft-tal felülmúlta az 

előző évit, ezáltal 15 Ft-tal meghaladta a ta-
valy decemberi vételárat is. Egy év alatt 
4853 db-ról 3754 egyedre csökkent az érté-
kesítés, ami 193 darabbal alulmúlta a dec-
ember havi mennyiséget. Januárban mind-
össze 1731 tonna vágómarhát forgalmaztak. 
Az értékesített vágóállatok létszáma 2020. 
évvel összehasonlítva 22,6%-kal, össztöme-
ge pedig még erőteljesebben, 24,2%-kal 
visszaesett.  (Euró/forint átszámítás az MNB 
hivatalos közép-árfolyamán). 

Tehéntejpiac
A KSH adatai szerint 2021 januárjában a ter-
melői átlagár 1,2%-kal 107 Ft-ra drágult.  A 

felvásárlás 145 755 tonna, az 
árbevétel 15,6 milliárd Ft volt. 
Februárban tovább mérséklő-
dött az áremelkedés. A tejter-
mékek ugyan 1,5%-kal többe 
kerültek, viszont a folyadékte-
jért 0,3%-kal, a sajtokért 0,4%-
kal, a vajért pedig 3,2%-kal fi-

zettek kevesebbet a vásárlók, mint egy évvel 
ezelőtt.  

Az AKI adatai szerint 2021. januárban az 
értékesített 110 913 tonna nyers tej 99%-a 
109 786 tonna extra minőségű volt. Az osz-
tályon kívüli (OK) alapanyag a 2020. I. havi 
896 tonnával, az egy hónappal korábbi 2364 
tonnával szemben több mint negyedével, 
1128 tonnára visszaesett. Az extra tejért 
110,90 Ft-ot, az OK minőségűért 96,40 Ft-ot 
fizettek a felvásárlók, 2,10 Ft-tal többet, illet-
ve 0,60 Ft-tal kevesebbet, mint egy évvel ko-
rábban. Decemberhez képest az OK tej egy-
ségára 8,10 Ft-tal gyengült, az extráé viszont 
0,70 Ft-tal erősödött.   

Januárban a tejkivitel (tagállami kiszállítás 
és export) a 2020. évi 9053 tonnáról 12 791 
tonnára, vagyis drasztikusan emelkedett, az 
előző havi 13 520 tonnával összehasonlítva 

viszont 729 tonnával mérséklődött. Az ex-
portár 100,70 Ft volt, ami 2020-hoz képest 6 
Ft-tal, december hónaphoz viszonyítva pe-
dig 6,20 Ft-tal olcsóbb lett. Ennek okán a ki-
szállított tej felvásárlási átlagára kilónként 10 
Ft-tal alulmúlta a belpiacit, ami tetemes kü-
lönbségnek számít. 

Az AKI közlése szerint az Európa Unióban 
2020. decemberében a nyers tej kilónkénti 
átlagára 127  Ft-nak megfelelő euró volt, ami 
novemberhez képest 0,50 Ft-tal csökkent, 
2019-hez viszonyítva 9 Ft-tal drágult. A 11. 
havi és a megelőző évi árral összehasonlítva 
a belföldi ár 1 Ft-tal, illetve 2 Ft-tal 110 Ft-ra 
emelkedett. A XII. hónapban az uniós átlagár 
17 Ft-tal felülmúlta a hazait. Egy éve az árdif-
ferencia 10 Ft-ot tett ki, amikor is a honi vé-
telár 108 Ft volt. 

vágójuhpiac
A húsvét tovább srófolta az árakat: a PÁIR 
adatai szerint az élőbárány kilónkénti felvá-
sárlási átlagára az 5. heti 1179 Ft-ról a 9. hét-
re 1258 Ft-ra nőtt a tavalyi 1098 Ft-tal szem-
ben.   

A KSH adatai szerint 2021. januárban a 
vágójuh termelői átlagára 1084 Ft/kg volt, 
7,3%-kal magasabb, mint egy évvel koráb-
ban. A decemberi ár 1175 Ft-ot volt. Az élő-

düBöRGő BÁRÁNy- És ToJÁsFoRGAloM

Jelentős drágulás a növényi termékek piacán
A központi statisztikai hivatal (ksh) gyorstájékoztatója szerint  
2021. i. hónapjában az előző évhez képest – az agrártermékek  
termelői ár szintje 11%-kal nőtt azáltal, hogy a növénytermesztési  
és a kertészeti termékek átlagára 23,2%-kal emelkedett, az élő állatoké  
és az állati termékeké viszont 9,7%-kal csökkent. 

Az E minőségű vágósertés egy kg hasított hideg súlyra vetített átlagára

52. hét 53. hét 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét
EU átlag 463 466 458 460 459 459 457 464 470 488
Magyarország 456 456 451 448 451 448 444 445 447 453
Forrás: AKI

R3 minőségű fiatal bika vágóhídi belépési ára hasított hideg súlyra, kg-ra vetítve az EU tagországaiban
52. hét 53. hét 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét

EU átlag 1332 1332 1314 1317 1310 1321 1322 1335 1337 1345
Forrás: AKI

Az E minőségű vágósertés egy kg hasított hideg súlyra vetített átlagára 

Forrás: AKI

Malacvásári információk

 
7. hét 

Mórahalom 
(ezer Ft)

8. hét 
Ruzsa 

(ezer Ft)

9. hét 
Kistelek 
(ezer Ft)

Választási malac 15 kg 13-19 13 13-18
Hízóalapanyag 15-25 kg 17-20 18 18-21
Különbség a 2020. évihez képest -4 - 4-5 - 3-4
Forrás: Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR)
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bárány értékesítési ára kilónként 1277 Ft, 
ezen belül a könnyű egyedeké 1297 Ft, a ne-
héz egyedeké pedig 1165 Ft volt. A felvásá-
rolt vágóalapanyag volumene 326 tonnát 
tett ki, 2020 első hónapjához képest 5,6%-
kal kevesebbet, a karácsonyi csúcsforgalom-
mal összevetve felével zuhant. 

Az Európai Bizottság adatai szerint a hasí-
tott bárányárak az alábbiak voltak: a nehéz 
vágott bárányok esetében a közösségi és a 
hazai átlagár a 7. héten 2250 Ft/kg, illetve 
2561 Ft/kg, a 8. héten 2296 Ft/kg, illetve 
2527 Ft/kg volt. Az egységes piaci ár 2020. 
évhez képest 19%-kal, a honi 12,8%-kal 
emelkedett. Legtöbbet, kilónként 2582 Ft-ot 
Németországban, 2527 Ft-ot Magyarorszá-
gon, 2501 Ft-ot pedig Franciaországban fi-
zettek a vágott testért (carcass). A legkeve-
sebbet, 1263 Ft-ot Romániában adtak érte. 
Hazánk a tagállamok árrangsorában 2. volt.  

A 13 kg-nál kisebb, könnyű bárányok ér-
tékesítési ára az egységes piacon és itthon a 
7. héten 2046 Ft/kg, illetve 2693 Ft/kg, a 8. 
héten 2048 Ft/kg, illetve 2773 Ft/kg volt. Az 
előző év azonos időszakával összehasonlítva 
a közösségi átlagár kilónként 165 Ft-tal, a 
hazai példátlanul, 417 Ft-tal drágult, ezáltal 
jelentősen, kilónként 725 Ft-tal meghaladta 
az uniós átlagot. Ekkor az adásvételi árban a 
listavezetők Magyarország (2773 Ft/kg), 
Horvátország (2761 Ft/kg) és Portugália 
(2357 Ft/kg) voltak. Az olasz piacon a vágott 
testek kilónkénti eladási ára 2051 Ft volt. 

vágóbaromfi-piac
A KSH adatai szerint a vágóbaromfi termelői 
átlagára 2021 januárjában – a 2020. évvel 
összevetve – 1,5%-kal 283 Ft-ra csökkent. 
Ezen belül a vágópulyka vételára 10,6%-kal, 
a pecsenyecsirkéé 0,8%-kal gyengült, a vá-
gókacsáé viszont 1,7%-kal erősödött. A for-
galmazott vágóbaromfi tömege 49 206 ton-
na volt, egy év alatt 6%-kal csökkent. Ennek 
ellenére az értékesítés tetemesen, 15 105 
tonnával túlszárnyalta a sertésszektorét. 

Az I. havi kereskedés 49 206 tonna volt, 
ami 3057 tonnával alulmúlta a 12. havit, de 
1965 tonnával felülmúlta a 2020. évi januári 
forgalmat. 

Az 5-8. hét között a vágócsirke felvásárlá-
si átlagára 3,40 Ft-tal 257,60 Ft-ra, a vágó-
pulykáé pedig 15,90 Ft-tal 378,30 Ft-ra erő-
södött, de még így is elmarad a tavalyitól. A 
múlt évben a csirke ára 256,80 Ft, a pulykáé 
397,10 Ft volt.

Tyúktojáspiac
A PÁIR adatai szerint az étkezési tojás csoma-
golóhelyi forgalma az 5. héten 12,8 millió 
darab volt, ami a 7. hétre 9,4 millióra csök-
kent. A húsvéti ünnepeket megelőző foko-

zódó kereslet hatására a kereskedés 8. héten 
már megközelítette a 14,6 millió darabot, 
ami majdnem 5,1 millióval felülmúlta a tava-
lyi forgalmat. Ekkor az eladott 14 592 ezer 
tojásból az M méretűek 71,9%-kal, az L mé-
retűek 28,1%-kal részesedtek. Az áfát és a ki-
szerelési költséget nem tartalmazó csoma-
golóhelyi nettó vételár az 5. héthez képest 

1,20 Ft-tal 27,70 Ft-ra drágult, ennek hatásá-
ra 0,50 Ft-tal meghaladta a 2020. évit.  

A KSH adatai szerint 2021 januárjában az 
étkezési tojás ára 20 Ft volt, egy év alatt 1,5%-
kal drágult, de jócskán elmaradt a decemberi 
sokéves rekordártól. A fogyasztói ár február-
ban 44,20 Ft volt, vagyis ugyanannyit fizettek 
érte, mint januárban, oly módon, hogy 2020-
hoz viszonyítva 3,5%-kal emelkedett.

Az AKI közlése szerint a 8. héten az uniós 
csomagolóhelyi átlagár 465 Ft/kg volt, ami 
58 grammos tojást feltételezve kb. 27 Ft da-
rabárnak felelt meg. A magyarországi ár 455 
Ft/kg, egy tojásra vetítve 26,40 Ft volt, amely 
a mindössze 21 adatszolgáltató tagország 
ranglistáján a 12. helyezésre volt elegendő. 

A kiszerelt tojás legdrágább Ausztriában 
(40,20 Ft/db), Svédországban (38,10 Ft/db) 
és Olaszországban (37,60 Ft/db) volt, míg 
legolcsóbban Spanyolországban (19,70 Ft/
db), Litvániában (21,80 Ft/db) és Franciaor-
szágban (22,10 Ft/db) juthattak hozzá a ke-
reskedők. A csomagolóhelyi ár egy év alatt 
legjobban, 25,5%-kal Romániában drágult, 
míg Franciaországban 13,7%-kal olcsóbb 

lett. Az unióban 1,2%-kal, hazánkban 1,9%-
kal nőtt az ár. A tagállamok közötti árkülönb-
ség 20,50 Ft, bő 2-szeres volt.

szemesterménypiac
Az év első hónapjában búzából 137 854 ton-
nát, árpából 12 713 tonnát, takarmánykuko-
ricából 468 280 tonnát értékesítettek. A 
2020. év azonos időszakához viszonyítva a 
búzaeladás 48,9%-kal, az árpáé 52,2%-kal, a 
kukoricáé pedig 32,3%-kal elképesztően 
nőtt.

Januárban decemberrel összehasonlítva a 
búza tonnánkénti ára 6500 Ft-tal, az árpáé 
5300 Ft-tal, a kukoricáé 4400 Ft-tal emelke-
dett. Egy hónap alatt – decemberrel össze-

vetve januárban – a búzaforgalom 73 291 
tonnával, az árukukoricáé 27 833 tonnával, 
az árpáé 3385 tonnával volt nagyobb.  

Az AKI adatai szerint a 8. héten az étke-
zési búza ÁFA és szállítási költség nélküli 
tonnánkénti átlagára 70 573 Ft, a takar-
mánybúzáé 68 397 Ft, az árukukoricáé 
69 364 Ft volt. Az árpa legutóbbi, 7. heti ára 
a 6. heti 62 949 Ft-tal szemben 59 439 Ft 
volt, de így is 35%-kal felülmúlta a tavalyit. 
2020-hoz képest a kukorica tonnánként 
23 182 Ft-tal 50,2%-kal, az étkezési búza 
15 643 Ft-tal 28,5%-kal, a takarmánybúza 
15 704 Ft-tal 29,8%-kal drágult. 

Varga Gábor

Vágóbaromfi értékesítési árak (Ft/kg)

vágó- 
csirke

vágó- 
liba

vágó- 
pulyka

vágó- 
kacsa

2021. január 263 - 351 329
2020. január 259 707 392 324
Forrás: KSH

Januári  felvásárlási/jegyzési árak változása (Ft/t)

Termény
Átlagár 

2021 
január

Átlagár  
növekedés 

2020  
januárjához 

képest

Jegyzés 
2021

Jegyzés 
2020

Búza 67 500 30,8% 67 500 51 600
Árukukorica 
(morzsolt) 57 800 30,9% 57 800 44 100

Árpa 57 800 26,9% 57 800 45 600
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Az Észak-Magyarország Flórája Fau-
nája Alapítvány által életre hívott 
Miskolci Zöld Kosár Közösség hét 

éve működik. E szisztéma mintaértékű pél-
dája a rövid ellátási láncnak. A Covid-19 
pandémia előtt hetente egyszer klasszikus 
termelői biopiacot rendeztek Miskolcon a 
Szilágyi Dezső utca 17. szám alatti kertes 
ház udvarán. Itt az ökológiai gazdálkodás-
ból származó élelmiszerek és biotermékek 
iránt érdeklődő vásárlók találkozhattak a 
gazdálkodókkal, átvehették a korábban 
megrendelt árucikkeket, zöldséget, gyü-
mölcsöt, vagy éppen ökotisztító szereket, 
kézműves termékeket. Napjainkban azon-
ban a civil szervezet szakemberei és önkén-
tesei várják a vásárlókat a személyre szóló-
an összekészített áruval. 

A legnagyobb sürgés-forgás pénteken 
van – meséli a Lenkey Ibolya, a Magyaror-
szág Flórája Faunája Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke. E napon kora reggeltől hoz-
zák a termelők a megrendelt árut, a vásár-

lók pedig megérkezve átveszik a névre szó-
ló csomagjukat. Az alapítvány munkatársai 
és önkéntesei egyfajta közvetítők, akik se-
gítik a bioportékák előállítói és a fogyasz-
tók közötti kapcsolat létrejöttét, és az áru-
átvétel megvalósítását. Ugyanakkor a hét 
többi napján is lehet vásárolni a Zöld Polc-
ról, ahol zöldség, gyümölcs, húsféle, koz-
metikumok, tisztítószerek, lekvárok és ha-
sonló termékek találhatók. 

E szisztéma olyannyira bevált, hogy a 
szervezők azt tervezik, hogy a járvány el-
múltával is így üzemel tovább a biopiac. 
Vagyis a vásárlók a http://www.eshop-
gyorsan.hu/miskolcizoldkosar honlapon 
böngészhetnek az egyre bővülő termelői 
portékák között, és itt leadhatják a rende-
léseiket is. A honlapon elolvasható a 
bioélelmiszer előállítása iránt elkötelezett 
gazdálkodók és kézművesek bemutatkozá-
sa, termékeik leírása. Jelenleg több mint 
100 termelővel van kapcsolata a Miskolci 
Zöld Kosár Közösségnek, ám ez nem azt je-
lenti, hogy ők kivétel nélkül mindannyian 
tanúsítvánnyal rendelkező ökológiai gaz-
dálkodók, jó néhányan saját ellátásra állíta-
nak elő élelmiszereket, ám többet, mint 
amit elfogyasztanak – így jut a biopiacra is. 
Mint Lenkey Péter, a szervezet szóvivője el-

KöZvETlENül A TERMElőTől A FoGyAsZTóIG

miskolci zöld kosár közösség

A pandémia kevés pozitív hozadékának egyike, hogy a rövid ellátású  
láncok szerepe felértékelődött. bár ez többféle értékesítési csatornát  
takar, általános jellemzője, hogy néhány tíz kilométeres távolságban van  
egymástól a termelő és a fogyasztó, így kisebb a szállítás és raktározás  
miatt fellépő környezetterhelés. A főként környezetbarát módon termesztett  
élelmiszerek közvetlenül, kereskedő közbeiktatása nélkül jutnak el  
a vásárlókhoz, akik ezáltal közvetlen kapcsolatba kerülnek a termelőkkel, 
így erősödik a helyi identitás. Gazdasági előnye, hogy a pénz az adott  
régióban marad, a gazdálkodók pedig jelentősebb bevételre tehetnek szert. 

Lenkey Péter büszke a termelőik biotermékeire
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mondta, közvetlen kapcsolatban állnak a 
helyi gazdákkal, termelőkkel, kézművesek-
kel. 

– Új beszállítókkal csak akkor szerző-
dünk, ha már ellenőriztük gazdaságukat, 
üzemüket, és láttuk, hogy átlátható módon, 
a fenntartható termelés elvei szerint mű-
ködnek. Beszállítóink javarészt a miskolci 

BIOVÁSÁR biogazdái és a NAUTILUS Fenn-
tartható Életmód Klaszter termelői. Folya-
matosan keressük a kapcsolatot a megbíz-
ható és vegyszermentesen termelő Miskolc 
környéki kistermelőkkel, őstermelőkkel is. 

A termelői áron beszerezhető termé-
kekre a közösség tagjai az e-shop felületen 
keresztül adhatják le előrendelésüket, min-

den héten szerdán 15 óráig. Nincsen tagsá-
gi díj, nincs minimum vásárlási érték. Az 
áruk kifizetése készpénzben történik átvé-
telkor. A pénz teljes egészében a termelő-
höz kerül, nincs közvetítői díj vagy egyéb 
költség, amit a civilszervezet felszámolna. 
Jelenleg csaknem 800 vásárlói tagja van a 
Miskolci Zöld Kosár Közösségnek. Hetente 
legalább 150-200 vásárló érkezik a meg-
rendelt áruféleségekért, ami igen kimagas-
ló a hasonló hazai közösségekhez viszo-
nyítva. 

Lenkey Péter a szervezet céljairól el-
mondta, hogy tudatos termelői-fogyasztói 
közösséget építenek, ahol a tagok elkötele-
zettek a környezetbarát, fenntartható élet-
mód iránt. Fontos számukra, hogy kisebb 
környezetterheléssel, egészséges, környe-
zetkímélő, illetve kézműves termékekhez 
juttassák a miskolci és a környékbeli embe-
reket. Szeretnék, ha bizalom és jó kapcsolat 
épülne a termelők és fogyasztók között. A 
biopiaccal és a kosár-közösséggel pedig 
szeretnének hozzájárulni a térség termelői-
nek megélhetéséhez.

BNE-BZSA Zöld Polc tartós élelmiszerkínálata minden hétköznap megvásárolható

Lenkey Ibolya az alapítója a Miskolci Zöld 
Kosár Közösségnek

Az ökogazdálkodók termékei között is lehet válogatni a betérő vásárlókank A megrendelt áru névre szóló csomagokban

A zöldség is csak „bio” lehet a Zöld Polcon
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Rózsa Péterék családi vállalkozása, a 
Virágoskút Kertészet őshonos állatok tartá-
sával, ezek táplálását szolgáló növények 
termesztésével, valamint zöldséggel és 
gyümölccsel foglalkozik. Száz hektár a saját 
területük, aminek a nagy részén lucerna nő 
a tejelő teheneknek, négy hektáron zöld-
ség terem, ebből fél hektár üvegház, és 
ugyanennyi fólia, a többi szabadföldi zöld-
ség. Van két hektár gyümölcsös is, szintén 
őshonos fajtákból, és mindezt kiegészíti 
700 hektár legelő, amit az államtól bérel-
nek. Vagyis Rózsáéknál soha nincs pihenés, 
mert mindig valaminek a szezonja van.

„Nem hiszek a párhuzamos gazdálkodás-
ban, és nem is engedném, hogy csinálják” – 
ezzel a mondattal kezdi a választ ifj. Rózsa Pé-
ter, amikor arról beszélgetünk, hogy mitől bio 
a bio. „Ne azért vágjon bele ebbe valaki, mert 
extraprofitot remél, hanem azért, mert hisz 
benne, és ha egyszer belevágott, akkor tart-
son ki mellette, és éljen is úgy!” 

A meggyőződéses biogazda, mint például 
Péter, nem vesz semmit a boltból, de ha még-
is, akkor csak bioterméket vásárol. A tanúsító 
szervezetek az egész termelési folyamatot el-
lenőrzik és felügyelik, hogy minden az előírá-

soknak megfelelően történjen, a vetéstől a 
betakarításon át, egészen az értékesítésig. 
Tévhit, hogy a biogazda semmilyen szert nem 
használhat, azt azonban pontosan megszab-
ják, hogy mit lehet. Ezek általában növényi ki-
vonatok és kontaktszerek, amelyek nem 

szvódnak fel, és ezért nem károsak az egész-
ségre. Már húsz éve annak, hogy Rózsá ék be-
lefogtak a biogazdálkodásba, és a kezdet na-
gyon nehéz volt, mert idő és türelem kellett 
ahhoz, hogy az egyensúly beálljon. Ahhoz 
például, hogy legyen a növényvédő vegysze-
reket pótló hasznos rovar, kártevőnek is len-
nie kell. Ha mondjuk tetves a növény, akkor 
nem szabad pánikba esni, hanem várni kell, 
mert egy-két hét múlva felszaporodnak a ka-
ticák, és így eltűnnek a kártevők. „Higgye el, 
örülök nekik, mert ha tetvek vannak a növé-
nyeimen, akkor katicák is lesznek előbb-
utóbb” – avat be a biogazda boldogságába 
Rózsa Péter. Egyébként Hollandiában már ott 
tart a dolog, hogy nem is katicát vásárolnak a 
termelők, hanem a lárváját, mert azzal még 
nagyobb sikereket lehet elérni. Egy szó, mint 
száz: rengeteg a többletmunka, mert míg egy 
liter gyomirtó szerrel több hektár földet is ki-
takaríthatnak, addig a biogazdaságban ka-
pálni kell. Napszámost pedig az utóbbi idő-
ben égen-földön nem lehet találni. „Így hát 
én is beállok, és képzelje, az a legjobb, amikor 
magam kapálhatok.” Hétvégente pedig a XII. 
kerületben, a MOM Kulturális Központ mel-
lett piacozik a gazdálkodó. 

öKopIAC BudApEsTEN

A biogazda örül a kártevőknek…

Kecskemétről szállítja a budapesti Ökopiacra a vitaminbomba készít-
ményeit Nagy Ervinné, Zsuzsa. Az őstermelő nemcsak árusít a pia-
con, hanem tanítja is a vevőit, például arra, hogy miért jobb a kemi-
káliák helyett növények preparátumaiból, nagyon szigorú szabályok 
szerint készült permetlét használni, amivel energe tizálják a termőföl-
det, és amitől még egészségesebb lesz a gyümölcs. A homoktövist és 
a hozzákevert ribizlit, berkenyét már harminc éve saját maguk ter-
melik egy holdon, Kecskeméten, az ellenőrzött ökológiai gazdasá-
gukban, de a kiegészítőket másoktól veszik, például a bioáfonya Er-
délyből érkezik. 

Az ötlet évtizedekkel ezelőtt pattant ki Zsuzsa agyából, amikor 
megtudta, hogy a Magyarországon dolgozó szovjet tudósok ho-
moktövist is hoztak magukkal, de azt nem kellő gondossággal, túl 
melegen dolgozzák fel. Fokozatosan egyre többet telepített a saját 
kis földterületén, és idehaza még ismeretlen fajtákat is vásárolt a 
Szovjetunióból. Sokáig a leggazdaságosabban a szibériai nagy sze-
műt lehetett nálunk termeszteni, de az utóbbi években már egyre ki-
sebb a hozam az emelkedő hőmérséklet és a sok eső miatt. 

A homoktövis tele van vitaminnal, sőt, egy egész vitaminsor meg-
található benne, amit több  betegség ellen be lehet vetni.  A homok-
tövis magas antioxidáns-tartalmú, immunrendszert erősítő gyógynö-
vény, amelyet Tibetben már a VIII. században gyógyszerként használ-
tak. Több, mint 190 biológiailag aktív komponens van a bogyóban, 
amelynek levét és a benne lévő olajokat tartalmazzák a Biorit kíméle-

tes eljárással, vákuumos technikával előállított termékei. A homok-
tövis nektárhoz biomézet, a lekvárhoz bionádcukrot használnak, a cu-
korbetegek számára pedig 100%-os préslevet készítenek.

Mivel idehaza sokan nem ismerik ezt a különleges növényt, ezért 
Zsuzsa kóstoltat is a piacon, és közben elmondja, mi mindenre jók 
ezek a készítmények. Ha hideg van, meleg vízzel öntik fel a sűrít-
ményt, ami különösen jólesik az átfázott vevőknek. Persze, nem elég 
egy héten egyszer elfogyasztani ezt a vitaminbombát, hanem min-
den nap kellene inni belőle, mert – ahogy Szentgyörgyi Albert pro-
fesszor mondta – az immunrendszerünk még egy rossz gondolattól 
is legyengülhet. 

Összeállította: MM–BZS
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A kutatás menete sem szokványos. 
Áprilisban postáznak a résztvevők-
nek egy fehér pamut alsóneműt. Ezt 

május 3-a és 9-e között, 20-25 centiméter 
mélyen kell elásniuk a művelésük alatt álló 
talajba. A gazdálkodók az elhantolás helyét 
megjelölik, majd július 12-e és 18-a között 
kiássák a fehérneműt, és fotót készítenek 
róla. A felvételeket elemzik a kutatók, azt 
vizsgálva, hogy a ruhadarab hány százalé-
kát fogyasztották el a talajlakók.  A bomlás 
mértékéből ugyanis következtetni tudnak a 
talajélet aktivitására, hiszen a pamut szer-
ves anyag, cellulózt tartalmaz, amely táp-
anyag a talaj élőlényei számára. A növé-
nyek vázanyagának nagy része cellulóz, 

ami egy összetett cukor, és mivel a pamut 
alsónadrág is nagy részben cellulózból áll, 
lebomlása jól modellezi a talajban végbe-
menő természetes folyamatokat. Az Alsó-
ban az élet közösségi kutatás felhívja a fi-
gyelmet a talajélet és talajegészség elvá-
laszthatatlan kapcsolatára, és hozzá szeret-
ne járulni a helyes gyakorlathoz, valamint a 
fenntartható használathoz is. A programba 
jelentkezni egy kérdőív kitöltésével lehet: 
https://forms.gle/f4fEKr9tokRkTtot9

A kutatást az Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózathoz tartozó Agrártudományi Kuta-
tóközpontja Talajtani Intézetének munka-
társai végzik, valamint olyan civilek, akik 
önkéntesen kapcsolódnak be a kutatásba. 

Az önkéntes résztvevők saját tapasztala-
taikkal járulnak hozzá a tudományos meg-
figyelésekhez és következtetésekhez. E ku-
tatási forma, a közösségi tudomány (citizen 
science) Magyarországon kevésbé ismert, 
ám a világ számos országában évtizedek 
óta sikeresen működik. Idehaza ez az első 
alkalom, hogy talajtani kutatásokba vonnak 
be önkénteseket. Eddig csak csillagászati, 
botanikai, rovartani, madármegfigyelési 
programokban kérték a lakosság segítsé-
gét. 

További, folyamatosan frissülő információ a 
Talajtani Intézet honlapján (www.mta-taki.hu) 
és Facebook-oldalán (www.facebook.com/ 
talajtani.intezet) található. 

Czifrik Katalin

KívÁNCsI A TERMőTAlAJÁNAK ÁllApoTÁRA? 

ásson el egy alsógatyát!  
Földbe ásott pamut alsónadrágok segítségével szeretnék feltérképezni  
a termőtalajok állapotát magyarországon. Az elkh ATk Talajtani  
intézetének egyedülálló közösségi kutatása során információkat  
szeretnének kapni a talajéletről és a talajegészségről. Az „Alsóban az élet” 
elnevezésű programba április 11-ig még jelentkezhetnek gazdálkodók  
és földhasználók. 

A talaj mikroszkópikus méretű és szem-
mel látható élőlények élőhelye, a növé-
nyek gyökerének tartó pillére, vagyis a 
biológiai sokféleség hordozója. Víz- és 
tápanyagraktárként a növénytermesztés 
legfontosabb erőforrása. A káros anya-
gok méregtelenítője és szűrője, a környe-
zeti stresszhatások levezetője. A benne 
vagy a felületén élő mikroorganizmusok 
– baktériumok, gombák, archeák és al-
gák –, valamint mikro- és makroszkópikus 
méretű állatok és növények a talajbióták, 
amelyek  egyedszáma és változatossága 
a talaj egészségét is jelzi. 

A talajművelésből vagy egyéb embe-
ri tevékenységből származó terhelés nö-
velheti, vagy csökkentheti a talaj élővilá-
gának sokféleségét és aktivitását. Nap-
jainkban egyre nagyobb igény van arra, 
hogy megértsük és befolyásolni tudjuk 
a talajbiológiai folyamatok közötti dina-
mikus kapcsolatot, az élő és élettelen al-
kotók egymásra gyakorolt hatását. 

A fenti megközelítésnek a kutatások 
szempontjából is a legkritikusabb pontja 
a talaj egészségére és fenntarthatóságá-
ra vonatkozó releváns mutatók, indiká-
torok azonosítása. Az indikátorok köré-
ben kiemelkedő szerepet játszanak a ta-
lajélőlények közösségét jellemző tulaj-
donságok: a biológiai és funkcionális 
sokféleség, amely meghatározza a vál-
tozó környezethez való alkalmazkodás 
képességét.  
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MECHANIKUS ÉS ELEKTROMOS
KERÍTÉSRENDSZEREK
MECHANIKUS ÉS ELEKTROMOS
KERÍTÉSRENDSZEREK

www.bentleyhungary.hu

Bentley Magyarország Kft.

8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

hungary@bentleyinstruments.com

Tel.: +36 22 414 100

· Csúcsminőségű tápegységek és kiegészítők.

· Többféle áramforrás használatának lehetősége

(napelem, akkumulátor, hálózati áramforrás, szárazelem).

· Gazdaságos, hatékony, könnyen

telepíthető és használható.

· Tápegységek széles skálája:

0,5-360 km-ig terjedő

vezetékhossz ellátása.

K Ú -ZERÍTÉSRENDSZEREK J ÉLANDRÓL

Bentley_Speedrite_184x130_Vadrot 
2019. március 1. 8:39:48
Composite  150 lpi at 45 degrees

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Veszprém-Fejér-Komárom- 

Esztergom megye
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

•  A lakhelyének körzetébe tartozó juh és 
kecske törzsállományokban a törzs-
könyvezési és teljesítményvizsgálati fel-
adatok tenyésztési program szerinti 
végzése;

•  A lakhelyének körzetébe tartozó juh és 
kecske állományokban kapcsolatos, a 
182/2009. FVM-rendelet szerinti ENAR 
feladatok ellátása;

•  Közreműködik a lakóhelyének körzeté-
be tartozó juh és kecske tenyészetek 
EU-s és Nemzeti támogatásának igény-
lésében;

•  A lakhelyének körzetbe tartozó juh és 
kecske tenyészetek szakmai munkájá-
nak koordinálása. 

Elvárások
•  agrárvégzettség (BSC, MSC);
•  saját használatú gépjármű;
•  felhasználó szintű számítástechnikai is-

meretek (MS Windows, Word, Excel, 
Outlook);

•  B kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent: 

•  állattenyésztési szakirány; 
•  gyakorlati tapasztalat
•  Veszprém, Veszprém megyei lakhely.

Elvárt kompetenciák
•  pontosság, precizitás és lelkiismeretes 

munkavégzés;
•  önállóság;
•  jó/kiváló együttműködési készség;
•  jó/kiváló problémamegoldó képesség;
•  jó/kiváló kommunikációs készség.

Amit kínálunk:
•  hosszú távú munkalehetőséget, egy 30 

éve működő társadalmi szakmai szerve-
zetnél; 

•  alapbér + költségtérítés + teljesítmény 
arányos juttatás, 

•  korlátlan belföldi mobil telefon használat;
•  a munkavégzéshez szükséges eszközök 

biztosítása;
•  folyamatos szakmai tovább képzést.

Jelentkezéshez benyújtandó iratok:
Részletes szakmai önéletrajz és motiváci-
ós levél, bérigény megjelölésével.

Munkakör betöltésének időpontja: 
A munkakör a döntést követően azonnal 
betölthető.

Jelentkezés: 
 A jelentkezéshez benyújtandó doku-
mentumokat elektronikus úton  
az iroda@mjksz.hu e-mail címünkre kér-
jük megküldeni. 

A Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség munkatársat keres

TERüLETI INSTRUKTOR 
munkakör betöltésére
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Áprilisban, amikor a talajunk már 10- 
12 °C-ra felmelegszik, saját helyére 
vethetjük a paprikát, a paradicsomot, 

a sárga- és görögdinnyét, a csemegekukori-
cát, a kerti labodát, a céklát, a mángoldot. 
Hagyományosan az év századik napján (ápri-
lis 10-én) vetették nagyszüleink a szabad-
földbe a dinnyéket. Ez elég kockázatos mód-
szernek számít, csak a kísérletező kedvűek-
nek ajánlom. Biztonságosabb a palántaneve-
lés és a május közepi kiültetés. A túl korán el-
vetett dinnyemag ugyanis április végére már 
kibújik, és május elején fagykár érheti. 
Amennyiben a helybevetés mellett döntünk, 
akkor arra csak április 20-a után kerüljön sor. 
Ha van helyünk, áprilisban még mindig vet-
hetünk sóskát, spenótot, tépősalátákat, akár 
még hagymát is duggathatunk. Szent György 
napján (április 24-én) jön el a babvetés ideje. 
Érdemes ekkor vetni az első szakasz zöldba-
bunkat és az uborkánkat is.

Ültethető már a karalábé, a fejes és a kel-
káposzta palántája, illetve a fejes, a jég- és a 
tépősaláta-palánták is. 

A fiatal növényeknek edzésre van szüksé-
gük az ültetés előtt.  Gondoljunk csak bele, a 
palántanevelés során minden környezeti té-
nyezőt (hőmérséklet, fény, nedvesség-, táp-
anyag- és páratartalom) igyekeztünk az opti-
mumon tartani. Óvtuk, védtük a fejlődő „éle-

teket”. Kiültetéskor azonban egy szempillan-
tás alatt megváltozik minden a növény körül. 
Új környezetbe kerül, ki lesz téve az időjárás 
viszontagságainak, szélsőségeinek, és sok 
esetben még a legkíméletesebb ültetési tech-
nológia mellett is gyökérsérülést szenved. 
Ezért a kettő fázis között egy átmenetet kell 
teremteni. Az edzés ideje praktikusan 3-7 
nap, ezen idő alatt fokozatosan az ültetési 
hely adottságait, körülményeit kell megköze-
líteni. Erősebb fénynek és hőin gás nak kell ki-
tenni a növényeket (pluszban alkalmazott ta-
karásokat, mint például a fátyolfóliát lépésről 
lépésre el kell távolítani).  Alacsonyabb, a kin-
ti környezetnek megfelelő hőmérséklethez 
kell közelíteni, csökkenteni kell, vagy teljesen 
le kell állítani a fűtést. Ritkábban, de akkor 
alaposabban, nagyobb vízadagokkal kell ön-
tözni. Intenzíven kell szellőztetni, és a párásí-
tásokat is csökkenteni kell. 

Vigyázzunk a palánták épségére az ülte-
téskor, hiszen rengeteg energiát, időt, pénzt, 
odafigyelést öltünk bele eddig a palántane-
velésbe. Ne sérüljön meg se a hajtáscsúcs, se 
a gyökérnyak, se a gyökérzóna. A szálas, úgy-
nevezett tépett palánták kivételével viszony-
lag könnyű a dolgunk. A tápkockás, táphen-
geres, szivaros, cserepes palánták akkor ké-
szek az ültetésre, ha a gyökérzónájuk már tö-
kéletesen átszőtte a rendelkezésére álló teljes 

nevelőközeget. Ezt nevelés közben folyama-
tosan, vagy vásárláskor könnyen ellenőriz-
hetjük. Fejjel lefelé fordítjuk a növényt, és 
óvatosan kinyomkodjuk a cserépből, vagy 
tompa végű tárggyal kitoljuk a nevelőtálcá-
ból. Akkor jó, ha egyben marad a földlabda, 
és a teljes közeg hajszálgyökerekkel sűrűn 
behálózott. A hajszálgyökerek végei legye-
nek hófehérek! Ültetéskor közel akkora lyu-
kat készítsünk a palántának, mint a földlab-
dája. Előre alaposan öntözzük be a lyukat, 
nedves legyen körülötte a talaj, hogy a fiatal 
növényeink gyökereit növekedésre sarkallja. 
Óvatosan fogjuk meg a palántát, lehetőleg a 
száránál, majd helyezzük a lyukba. Kézzel 
húzzunk mellé földet, és 4 ujjal alaposan 
( jobb és bal kézen a hüvelyk- és a mutatóujj 
együttes használatával), egyszerre, egy gyors 
mozdulattal tömörítsünk. Ne nyomjuk meg a 
növény szárát, se a gyökérnyakat, csak a föl-
det. Minden sérüléssel gyengítjük a növé-
nyünket, és teret adunk a kórokozóknak. Az 
ültetési idő helyes megválasztásával is sokat 
tehetünk az ép növényekért. Borús, szélcsen-
des nappalokon bármikor ültethetünk. Ta-
vasszal azonban igen változékony az idő, 
ezért célszerűbb ültetéshez a kora hajnali 
vagy az esti órákat választani. Ilyenkor nincs 
közvetlenül kitéve a növény a tűző napsütés-
nek és az alacsony relatív páratartalomnak, 
amely perzselést okozhat.

Nem maradhat el a beöntözés az ültetést 
követően, bármilyen nedves is volt előtte a 
talajunk. A beöntözés lényege, hogy az átül-
tetés stresszén átesett növények gyökereit 
beiszapoljuk, közvetlen mellőlük kiszorítsuk a 
levegőt. Így nem fognak megszáradni és el-
barnulni a hajszálgyökerek, hanem fejlődés-
nek indulnak. A beöntözés történhet esővíz-
zel, kútvízzel, gombaölő szeres oldattal, táp-
oldattal, a lényeg, hogy mindenképp kerüljön 
rá sor közvetlen a beültetés után! Ha a tápol-
datozás mellett döntünk, ugyanúgy, mint a 
tűzdelésnél, érdemes foszfordomináns ké-
szítményt használni. A főszabályok bármely 
növény palántázására érvényesek, a speciali-
tásokat fajhoz, fajtához igazítva ismertetem.  

Szabadföldön a palánták ültetési idejét el-
sősorban az időjárási viszonyok, főként a hő-
mérséklet határozza meg. Már akár március 
végén, április elején megkezdhető a káposz-
tafélék és a saláták kiültetése. Április harma-
dik dekádjában, ugyan nem kockázatmente-

KERTÉsZMÉRNöK TANÁCsAI

még nem késő vetni

szépen sorol már a kertekben a hónapos retek, a borsó, a saláták. már 
egyelhetjük a sárgarépa és petrezselyem ágyásokat. éledeznek az évelő 
fűszernövények, tőosztással szaporíthatjuk a mentákat és a tárkonyt. 
néhány népszerű növényfajnak meg még csak most érkezett el az ideje.

Paradicsompalánták
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sen, de már palántázhatjuk a paradicsomot. 
Ez a közkedvelt zöldségnövény a néhány fo-
kos fagyot képes átvészelni, a fejlődésben 
ugyan visszaesik, de érdemes kockáztatni a 
korai, saját paradicsomokért. A tövek egyedi 
takarása a kritikus éjszakákon házilagosan – 
fátyolfóliával, újságpapírral, kartonpapírral – 
is megoldható. 

Milyen mélyre ültessük a palántákat? A 
mélység megválasztásakor általános szabály, 
hogy a növények a sziklevelükig, vagy a pa-
lántaágyban megszokott mélységig kerülje-
nek a földbe. Az áprilisiak azonban rendha-
gyók. A levélrózsát fejlesztő fajok, mint a sa-
láták és a káposztafélék, érzékenyek a mély 
ültetésre. A karalábénál a gumó kifejlődését 
gátolja a mély ültetés, a káposztalégy nyüve 
is könnyebben károsítaná. A fejes saláta a 
legérzékenyebb, ültetését úgy végezzük, 
hogy a tápkockájának a fele, vagy legalább a 
felső egyharmada kiálljon a földből. A paradi-
csom a másik véglet, jól tűri a mély ültetést. 
Több szempontból jobb is, ha a szár egy része 
a földbe kerül (akár vízszintesen, ferdén, vagy 
függőlegesen). Ha esetleg megnyúlt már a 
palánta, így stabilabb lesz. A szár képes má-
sodlagos, járulékos gyökereket fejleszteni, így 
jelentősen megnő a gyökérzóna nagysága, 
mely ellenállóbbá teszi a növényt a forró nyá-
ri napokon.

A növények tenyészterületét az ültetés 
előtt kell meghatározni. Tenyészterületnek 
nevezzük a sor- és tőtávolság szorzatát, tehát 
azt a területet, ami egy növény rendelkezésé-
re áll a kifejlődéséhez. Mértékegysége cm2 
vagy m2. Az állománysűrűség azt mutatja 
meg, hogy egy egységnyi területen hány nö-
vény fejlődik. Mértékegysége igen kifejező: 
tő/m2. A tőelrendezés a tövek egymáshoz vi-
szonyított helyzetére utal, lehet szabálytalan 
(pl.: szórt, vegyes) vagy szabályos (pl.: négy-
zetes, soros, ikersoros, szalagos, művelőutas). 
A növények fejlődéséhez a négyzetes és a 

háromszöges kötés a legkedvezőbb, így a 
növények egyedileg több fényt kapnak, min-
den oldaluk zavartalanul tud fejlődni. A ker-
tész feladata, hogy olyan tenyész területet vá-
lasszon, ahol a legtöbb növényt úgy tudja fel-
nevelni, hogy azok egyéni teljesítőképessége 
ne csökkenjen. Ennél a kérdéskörnél már 
nem elég a fajjal foglalkozni, itt már a fajtával 
kell! A korai karalábé te nyész terület-igénye 
25 x 25 cm. A kései, középérésű fajtáké na-
gyobb, 30 - 40 x 40 cm. A rövid tenyészidejű 
káposztafajtákat 40 x 40 cm-es, míg a késői 
fajtákat 50 x 60 cm-es sor- és tőtávolságra ül-
tessük. A paradicsomfajták között még na-
gyobb a különbség, itt főleg a növekedési tí-
pus a meghatározó, illetve a lomb- és a bo-
gyóméret. Egy törpe növekedésű balkonpa-
radicsomot akár 20 - 25 x 25 cm-re ültethe-
tünk, míg az Ökörszív paradicsomnak 60 x 60 
cm-es helyre van szüksége. 

Az áprilisban indított palántanevelés nagy 
előnye, hogy jelentősen kisebb lesz a fűtés-

költség, kevesebbet kell küzdeni a fénysze-
gény periódusokkal, rövidül a nevelési idő. 
Nő a termelésbiztonság, mivel a kiültetésre 
május 10-e után, a tavaszi fagyok elmúltával 
kerül majd sor.  Április elején palántanevelési 
céllal vessük el a padlizsán, a paradicsom, a 
zsidócseresznye, a póréhagyma magját. Ápri-
lis közepi vetést javasolok a sárga- és görög-
dinnye-palántákhoz, főzőtökhöz, csillagtök-
höz, okrához, csemegekukoricához. Április 
20-a után érdemes vetni a cukkini, a sütőtök, 
a méteres bab, az uborka (könnyen és sikere-
sen termeszthető berakó uborkafajták: Perez 
F1 és a Mohikán F1) magjait, esetleg a deter-
minált növekedésű paradicsomokét (pl.: Zö-
mök, Manó). Ez utóbbiakból akár 3 hét alatt 
is szép, ültethető növények fejlődnek. A ka-
bakosok (tökfélék, uborka) magjainál a kelést 
gyorsítja, egyenletesebbé teszi az előáztatás 
művelete – a tűzdelést, átültetést nehezeb-
ben viselik. Érzékeny és nagyon sérülékeny a 
száruk, nemcsak palántakorban, hanem az 
egész tenyészidő alatt. Megítélésem szerint 
uborkapalántából érdemes két növényt is 
előnevelni egy-egy kis cserépben (7 Ø), me-
lyek a kiültetést követően is együtt marad-
hatnak. Így mind a nevelés, mind a további 
fejlődés során védeni, támogatni tudják egy-
mást, és valamelyest kedvezőbb mikroklímát 
is tudnak egymásnak biztosítani. 

Látványos és hasznos kiegészítők lehet-
nek a zöldséges kertünkben, a vegyes-
kultúrában a sarkantyúka és a bársonyvirág. 
Egynyári növények, palántáik áprilisi magve-
téssel 4-5 hét alatt felnevelhetők ablakpárká-
nyon, melegágyban vagy növényházban. A 
melegkedvelő bazsalikom szabadföldi mag-
vetésével várjunk még, de a fűtött szobában 
megkezdhetjük a palántanevelését.

Kis Krisztiánné

Dinnye-... ... és mángoldpalánták

Palántázott karalábé
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-A border collie juhászkutya, akit arra 
tenyésztettek, hogy Anglia és Skó-
cia határán terelje a juhokat. Más a 

mozgása, mint a magyar pásztorkutyának, 
amely általában csipked és ugat. A border 
collie szemmel terel, nagyon precíz, és alap-
vetően csendes állat. Osonó mozgása van, 
amelyet talán a farkastól örökölt, ugyanakkor 
gátoltak az ösztönei, mert a juhokat nem va-
dászhatja le. Egyébként a nagyon ösztönerős 
bor derrel nem lehet együtt élni egy lakásban, 
azok kifejezetten munkára valók, és semmi-
képpen nem gyerekek mellé. Viszont az idők 
folyamán szelektáltak olyanokat is, amelyeket 
nyugodtan lehet családi kutyaként tartani. 

Ez azt jelenti, hogy a border collie 
meg vásárlása előtt érdemes kideríte-
ni, mit csináltak a kölyök felmenői?
– Mindenféleképpen ezt ajánlom, mert ha 

az ember munkakutyát választ magának, de 
nem dolgozik vele, akkor az megkeseríti az 
életét. 

Magyarországon használják még 
pásztorkutyaként a border collie-t?
– Tudomásom szerint már csak terelő-

sportra használják, meg minden másra, pél-

dául agility-re, frizbire, flyball, obe dience- re. 
Vagyis nagyjából az összes kutyás sport 
sztárja a border collie, de csak jó kézben.

A sportban tehát nagyon jó, de mi-
lyen az a border collie, amelyikből 
családi kutya lett?
– Ebben a szerepben is nagyon jó, ha 

hagynak neki teret. Lehet gyerek mellett tar-
tani, de meg kell értetni a család tagjaival, 
hogy nem lehet mindig nyúzni a kutyát, kell 

adni neki egy kis időt, amikor békén hagy-
juk. Persze, a nyúzást nem szabad összeté-
veszteni azzal, amikor foglalkozunk, dolgo-
zunk vele, mert ebből akár több órányit is 
elvár naponta. Ha ezt nem kapja meg, akkor 
keres magának elfoglaltságot. Sajnos sok 
olyan kutyát adnak le az egyesületünknél, 
amelynek nem szabták meg a határokat, és 
elfoglaltság hiányában csipkedte, terelgette 

pÁsZToRKuTyAFAJTÁK 

border collie – munka kell neki

megbízható, a nyájat engedelmesen terelő, a zord időjárást jól tűrő kutyára 
volt szükségük azoknak a farmereknek, akik az angol-skót határ környékén 
juhokat tartottak. bár már az 1500-as években írtak erről a fajtáról,  
a komolyabb tenyésztése csak a XiX. században kezdődött. magyarországon 
az egyik legnépszerűbb, hobbiból és sportra tartott kutya, de a szakember  
azt javasolta, hogy kétszer is gondoljuk meg, ha border collie-t akarunk venni, 
mert sok időt kell vele tölteni. Dr. kárpáti Dalma állatorvost, trénert,  
a border Collie Fajtamentő és rehabilitációs egyesület egyik alapítóját arra 
kértük, hogy mutassa be nekünk ezt a sokak által imádott fajtát.

Három éve hárman alakították meg a Border Collie Fajtamentő és Rehabilitációs Egyesületet, miután 
egy gyepmesteri telepről elhoztak két border collie keveréket. Amikor ott álltak a két kutyával, meg 
egy csomó költséggel, rájöttek, hogy semmilyen segítségre nem számíthatnak. „A Facebookon meg-
hirdettük a két kutyust, és miután örökbe tudtuk adni őket, elkezdtek keresni minket további border 
collie-kkal. Ekkor döntöttünk az egyesület mellett, mert éreztük, hogy lenne létjogosultsága.” 

Azóta is érkeznek kutyák a gyepmesteri telepekről, de az állatok nagyjából fele leadott. Ebből 
van, amelyik szökött, a következő csoportba azok tartoznak, akiknek elköltözött a gazdája, és meg-
változtak a családi körülmények, és vannak olyanok, amelyek az agresszió enyhe jeleit mutatták, 
vagyis otthon is csipkedtek és tereltek. Tudni kell az egyesület által örökbe adott kutyákról, hogy 
ezeknek már van egy „csomagjuk”, vagyis valamilyen viselkedésproblémájuk. Vagy félnek, és ki kell 
őket oldani ebből, vagy terelték a családtagokat, és ezt kell helyre tenni, de ha valaki rászánja a mun-
kát és az időt, akkor szép eredményeket érhet el a men helyi kutyákkal is. 

„Ivartalanítjuk őket, szívféregtesztet végzünk rajtuk, chipet és oltást kapnak, és ennek az ellenér-
tékét adományként, hozzájárulásként kérjük az érdeklődőktől.” Rendszeresen kapnak tápot, pokró-
cot, plédet, kutyaházat, vagy éppen gyógyszert, de adományokból és ajándékokból nehéz fenntarta-
ni az egyesületet. Viszont ettől az évtől már jogosultak az 1 százalékra, és abban bíznak, hogy így ta-
lán már könnyebben elő tudják teremteni a kutyamentés költségeit.

Dr. Kárpáti Dalma ma csupa olyan dolgot 
csinál, amit szeret. Imádja az állatokat, ál-
latorvos, idomítja is a kedvenceit, és 
mindemellett még jógázik is. Öt éve sze-
rezte meg a diplomát, utána szak ál-
latorvos lett, ezek mellett kutya-fizio tera-
peuta végzettsége is van. Leginkább 
agility foglalkozásokat tart, a saját ked-
venceivel pedig már 17 éve rendszeresen 
versenyzik. Van egy belga juhásza, egy 
border collie-ja, és egy keveréke.



2021. április 41

a gyerekeket. Sokan csak azért veszik ezt a 
fajtát, mert szép hosszú szőre van, és jól mu-
tat a kertben. 

Népszerű kutya a border collie?
– Nagyon jó a marketingje, a Babe, a 

malac című mesefilm óta mindenhol ők sze-
repelnek. Szépek és ügyesek, de arról kevés 
szó esik, hogy mekkora feladat ilyen kutyát 
tartani. Az egyesületünk tavaly 78-at adott 
örökbe, fennállásunk három éve alatt pedig 
összesen majdnem háromszázat, és ez csak 
a nálunk megfordult példányok száma. Ma-
gyarországon van legalább 100 bejegyzett 
tenyésztő, és vagy 100-200 nem bejegyzett, 
akik csak úgy csinálnak egy almot, mert jó 
pénzt hoz, meg kell a szomszédnak is egy 
kölyök.

Drága kutya?
– Attól függ, hogy honnan vesszük. A 

Jófogáson már 30 ezerért lehet kapni, de 
egy ilyennek nem biztos, hogy megvannak a 
szűrései, nem tudni, hogy egészséges lesz-e, 
és hogy milyenek voltak a felmenői. Ha vi-
szont valaki biztosra akar menni, akkor 

nagyjából 200 ezer forintot kell kifizetnie 
egy kölyökért. 

Mennyire beteges a border collie?
– Nem mondanám annak, de vannak a 

fajtára jellemző problémák, mint például a 
szembetegség, egyre több az ortopédiai pa-
nasz, ami a túltenyésztésükből adódik, vala-
mint idegrendszeri, genetikai gondok is je-
lentkezhetnek, mint például az epilepszia. 
Előfordul a „border collie collapse”, amikor 
egy eb 10-15 perc alatt hősokkot kap. Né-
melyik kutyánál pedig bizonyos gyógyszer 
intolerancia jelentkezhet. Sok mindenre kell 
szűrni, és ha jó helyről vesszük a kölyköt, ak-
kor ezekkel nem lesz gond. 

Azt honnan tudhatjuk, hogy jó 
helyről vásárolunk?
– Legyen törzskönyv, hiszen autót sem 

veszünk e nélkül. Szükséges a chip, az oltá-
sok, és hogy a szülei legyenek szűrve. Ez már 
minimális garanciát jelent arra, hogy a vásá-
rolt kutya egészségesen elél 13-15 évet. 
Mérlegelni kell, hogy 30 vagy 200 ezret 
adunk a kölyökért, de ha nem a tenyésztő-

nél hagyjuk ezt a pénzt, akkor később a ke-
zelésére költjük.

Kezdő kutyás is választhat magá-
nak border collie-t?
– Igen, de akkor az semmiképpen ne 

munkakutya legyen, hanem inkább a családi 
vonalból válasszunk egyet. Az biztos, hogy 
az embernek fel kell kötnie a nadrágot, mert 
nagyon sokat kell foglalkozni velük. A futás, 
a kirándulás mellett igénylik a mentális lefá-
rasztást, a kutyaiskolát, mert ha ezt nem 
kapják meg, akkor felássák a kertet vagy el-
szöknek. De ne a szigorra, fegyelmezésre 
építő iskolába vigyük a kutyát, hanem in-
kább oda, ahol játékosak a foglalkozások, és 
a munka a pozitív megerősítésre alapul. Ott 
el lehet sajátítani azokat a trükköket, meg 
adnak is olyan házi feladatokat, amelyekkel 
otthon le lehet fárasztani a kedvencünket. 
Az a „baj”, hogy a border collie nagyon 
gyorsan tanul, és mindig új feladatot kell ki-
találni neki, hogy ne unatkozzon és ne csi-
náljon butaságot.

Bocskay Zsolt

„Olyan kutyust szeretnék, mint amilyen a 
Babe, a kismalac című filmben van” – 
mondta a Pécsen élő Horváth János legki-
sebb lánya tizenegy évvel ezelőtt. Koráb-
ban menhelyről választottak kutyát, vagy 
valamelyik vásárban vettek egyet, de ez-
úttal tenyésztőt kellett keresni. Pancho 
már otthon volt, amikor János 
utánaolvasott, hogy mi is az a border 
collie, de sosem bánta meg, hogy őt vá-
lasztották, sőt, öt évvel később az „öreg” 
egyik fia, Sunny is náluk maradt, mert a 
gyerekek beleszerettek.

„A világ legokosabb, legtündéribb ku-
tyája, nem beteges, viszont napi egy-két 
óra elfoglaltságot jelent” – foglalta össze a 
legfontosabb tudnivalókat a büszke gazdi. 
Nem fizikailag kell lefárasztani a border 
collie-t, hanem szellemileg, és a frizbi meg 
a labda mellett mindig szükség van padra, 
asztalra, vagy bármire, amit megmászhat 
a kutya. „Hopp, ugorj fel, feküdj le!” – 
mindez megvan öt perc alatt, de ennél jó-
val összetettebb dolgokra is képes ez a 
fajta. János például póráz nélkül sétáltat-
hatja őket, mert a parancsszóra mindig 
visszajönnek. „Gyere ide, balra megyünk” 
– és a kutya elindul a megfelelő irányba. 
Baj csak akkor van, amikor senki nem ér rá 
a családból, dolgoznak, vagy éppen esik 
az eső, mert akkor a kutya megkeresi a 
csemperagasztót, és szétkeni a térkövön, 

vagy kiássa a virágokat a kertben. Vagyis 
elfoglalja magát, ha nem adnak neki elég 
munkát.

A két kutya, bár apja-fia, sokban kü-
lönbözik egymástól. Az idősebb egy igazi 
kan, csak a szagok meg a lányok érdeklik, 
a fiatalabb pedig a labdáért van oda. 
Mindkettő szófogadó, de ha tüzelnek a 
szukák, akkor Panchot csak úgy tudja ha-
zavinni, ha előbb megköti. Sunny-t vi-
szont nem lehet elcsalni a focizó gyere-
kektől, akiknek az orrával pöcköli vissza a 
labdát. A játék közben elveszti a fejét, 
ezért ilyenkor őt kell pórázon vezetni. 

Sunny élvezi az utazást, és amikor ko-
csival mennek egy kört Pécs belvárosában, 
János ráadja a napszemüvegét. Elég annyi, 
hogy „ne vedd le”, és a kutya engedelmes-
kedik, talán azért, mert tudja, hogy imád-
ják a járókelők, vagy azért, mert mindjárt 
kap egy fagyit a Király utcában. De ezt 
csak a fiatalabbal lehet megcsinálni, mert 
ő a hízelgőbb, a bújósabb.

A terelés a vérükben van, és Pancho 
még csak egy éves volt, amikor a parkban 
találkozott több, hasonló korú kutyussal. 
A gazdik egyszer csak azt látták, hogy az 
összes állat egy helyen van, mert a kis 
border collie magától összeterelte őket. 
Aztán egyszer János valóban próbára tet-
te a kutyáját, és elvitte ahhoz a barátjához, 
aki birkákat tart, mert kíváncsi volt, hogy 

mire képes az állat. Az első dolga az volt, 
hogy a baromfiudvarban úgy ráijesztett 
két gyöngytyúkra, hogy azok a kerítésen 
át menekültek, és soha nem találták meg 
őket. Onnan a domboldalra, a békésen 
legelésző birkákhoz vezetett az útja, akik-
re először – tőle szokatlan indulattal – rá-
morgott, majd körbefutotta őket, nyájat 
csinált a bóklászó állatokból, és futva haj-
totta be őket az akolba. Profi munkát vég-
zett a kutya, pedig a felmenői sokadíziglen 
nem láthattak birkát.

munkát kell adni neki, vagy elfoglalja magát



Kistermelők Lapja

H
ob

bi

42

E galambfajta pontos származása nem 
ismert, feltételezések szerint a török 
gatyás galamb lehet az egyik őse. Na-

gyon régi fajta, de a fajtaleírása csak a ’60-as 
évektől kezdődött. Korábban voltak sima 
fejű (fésű nélküli, és lábtoll nélküli), csak ha-
risnyás példányok is – a fajtát elsőként 
1901-ben Balassa György említette magyar 
házigalamb néven. 

Szabó Tibor aranykoszorús mesterte-
nyésztő, a fajtaklub vezetőségi tagja, Szent-
királyszabadján tenyészt magyar óriás ga-
lambokat. 

– Ezek a madarak, mint a nevük is mu-
tatja, igen nagyok: hosszuk 45-50 centimé-
ter, a kifejlett madarak súlya hímeknél 1 kg, 
a tojók 95 dkg körüliek. Először a fehér 
színt rögzítették, később alakultak ki a szín-
változatok: fekete, sárga, vörös, kék, kék 
kovácsolt, és ezek higított, tarka variációi. A 
fajta Európa-szerte gyorsan népszerű lett, 
ami később problémát is okozott. A ma-
gyar ember mindig pénz szűkében volt. A 
tenyésztők 2000 forintos fizetésből éltek, 
ám amikor jött a német vásárló, aki 100 
márkát kínált a legjobb galambjáért, nem 
igazán tudott nemet mondani. Nekem 
egyszer egy arab úriember 12 000 eurót kí-
nált egy pár galambért, de én nem men-
tem bele az üzletbe. Azt szoktam mondani, 

hogy nálam vannak nem eladó galambok is 
– meséli Szabó Tibor.

Tenyésztés
A magyar óriás nehezen tenyészthető nagy 
mérete és lábtollai miatt, de maga a fajta is 
egyedi és különleges. Míg más nagyméretű 
fajtákat, például a francia Mondain-t, vagy 
az amerikai Kinget több azonosítható fajtá-
ból alakítottak ki, mivel a vérfrissítés egy 
másik fajtával sokkal könnyebb, addig a 
magyar óriás saját populációja zárt. A hazai 
állomány körülbelül 1500 egyedből áll. A 
rengeteg külföldre került madárról szám-
szerűsített adatot nem igazán lehet tudni, 
csak akkor látni viszont őket, ha egy-egy 
nemzetközi kiállításra hoznak belőlük.

– Legutóbb Lipcsében voltam egy euró-
pai szintű kiállításon, ahol azt tapasztaltam, 
nagyon gyenge volt a külföldi kézben lévő 
állomány. A szerbeknél, horvátoknál, szlo-
vénoknál azért lehet még nagyon szép ál-
lományokat látni; mára pedig oda jutot-
tunk, hogy már hozzájuk megyünk vérfris-
sítésért, annyira eladogatták a hazai te-
nyésztők a legjobb madaraikat. 

Itthon 74 fős a Magyar Óriás fajtaklub 
tenyésztői létszáma, ami kifejezetten nagy-
nak számít, de a fajta különleges igényei 

miatt a tenyésztőknél csak kis állományok 
vannak. A legnépszerűbb szín a fekete ba-
bos, fehér színt már csak 8-10 tenyésztőnél 
találni. 

– Nekem relatív nagy állományom van, 
16 párral dolgozom. A magyar óriás nem 
hasonlít más fajtákhoz. Nagy fejű, rozettá-
ban végződő körfésűje van, 12-16 centi-
méteres lábtollakkal, nagy mérete miatt 
helyigényes. Korábban a tanyákon köny-
nyen elfért, de mára a tenyésztés négy fal 
közé szorult. Egy párnak két négyzetméter 
szükséges. Dajkagalambokat is kell tartani, 
mert esetlenségéből adódóan könnyen 
összetöri a tojásokat. 5-6 napos koruktól 
már maguk nevelik a fiókáikat, és kifejezet-
ten jó nevelőknek számítanak. Idén rekord-
mennyiségű fiókát, 70 darabot sikerült ne-
velni. Korábbi tenyésztői éveim alatt ezt 
csak egyszer sikerült elérni, amikor vállal-
kozóként annyit dolgoztam, hogy a felesé-
gemre bíztam a galambokat. A szép szapo-
rulat könnyen gazdát talál, persze mindig 
van selejt, de szeretjük a galambhúst, így 
nem vész kárba, könnyű szelektálni. 

Tartás
Ezekre a madarakra vigyázni kell, a szentki-
rályszabadjai portáról még a dajkaként tar-
tott postagalambok sem járnak ki, nehogy 
behozzanak valami betegséget. A takarmá-
nyozásra nem túlságosan igényes, de ocsút 
nem szabad adni nekik. A szép, egészséges 
állomány eléréséhez célszerű 10-12 féle 
magból álló keveréket etetni. A madarak 
Szabó Tibornál egy tágas volierben vannak, 
aminek dróthálós részében napozni is tud-
nak. A nyirkos, nedves, huzatos helyeket el 
kell felejteni, az ilyenekben előbb- utóbb 
betegség üti fel a fejét. A galambászat 
pénzigényes, drága hobbi, ahogy Tibor 
mondja: már-már úri passzió. 

– A feleségem szerint a kocsmában nem 
költenék ennyit, de a rossz galamb is 
ugyanannyit eszik, mint a jó galamb. A 
rosszat szelektálni kell, a jónak megadni 
azt, amit szükségel. Ezek a madarak 3 éves 
korukra fejlődnek ki teljesen, de csak 5-6 
éves korukig lehet őket tenyésztésben tar-
tani, mert gyorsan megöregednek. Én há-
romévesen szoktam eladni őket, most is 
5-6 öreg galambom van összesen. Van egy 

MAGyAR óRIÁs

A galambok királynője

ha az amerikai king a galambok királya, akkor a magyar óriás  
a galambok királynője. sajnos hazánkban kevés van belőlük, amit  
könnyen megértünk, ha tudjuk, hogy ennek a fajtának sem a tartása,  
sem a tenyésztése nem egyszerű. 
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hatéves is, Mamut, az a kedvencem, ő addig 
marad, amíg bírja. Egyszer egy román te-
nyésztőtárs jött hozzám galambot vásárolni, 
és amikor ezt a galambot a kezébe adtam, 
felkiáltott, hogy ez nem is madár, hanem 

egy mamut! Így maradt rajta ez a név. Min-
dig akad kedvencem. Egyszer volt egy kis 
tojóm, akinek ha cuppogni kezdtem, azon-
nal a vállamra repült, nyújtogatta nekem a 
csőrét. A gyerekek mondták is, hogy meg-
mondanak a feleségemnek.

kiállítás
A korábbi szövetségi 40x40-es ketrecek ki-
csik voltak ezeknek a hatalmas madaraknak, 
most már a számukra gyártatott 50x50-es 
ketrecekbe helyezik el őket a kiállításokon. A 
profi galambászok alaposan felkészítik ma-
daraikat a bemutatásra. Szabó Tibornál is 
kézben vannak az állatok, még ha nem is 
szeretik, hogy időről időre kézbe veszik őket, 
megszokták és eltűrik. A bíráló minden neki 
tetsző madarat kézbe vesz. Ellenőrzi, hogy 
megvan-e a 12 faroktolla, hogy egyenes a 
mellcsontja, nézi a csőr-karom színegyezését 
is, ugyanis a fekete változatnál a csőrnek és a 
karomnak egyszínűnek kell lennie, nem lehet 

egyetlen fehér karom sem. Emellett vizsgál-
ják még a testnagyságot, a tollszerkezetet, a 
fejet, a szemet, a tisztaságot, valamint a test-
tartást is. Hiba a meredek testállás, a jó ma-
gyar óriás nyugodt állapotban közel vízszin-
tesen tartja magát.

– A kiállításra való felkészítés külön tör-
ténet. A kiállítás egy szépségverseny, ott 
nem lehet koszosan, bozontosan megjelen-
ni. A rendezvény előtt egy hónappal le kell 
fürdetni a madarakat csőrtől a farok végéig. 
Én samponnal mosom őket, aztán megszá-
rítom, a törött lábtollakat kihúzom, mert így 
egy hónap alatt a kiállításra szépen vissza-
nő. A fehér színt tenyésztem, ami különösen 
kényes, minden meglátszik rajta. Büszke va-
gyok rá, hogy gyakorlatilag nincs olyan kiál-

lítás, ahol a bírák ne emelnék ki galambjaim 
tisztaságát. 

A tenyésztő
Szabó Tibor nem csak a madarak felkészítésére 
lehet büszke, hiszen szinte nincs olyan kiállítás, 
ahonnan ne hozna el egy fajtagyőztes címet. 
2000-ben elsőként lett aranykoszorús mester-
tenyésztő az országban, ez azt jelenti, hogy 42 
országos kiállításon 42 különböző fajtagyőztes 
galambbal büszkélkedhet, azaz hosszú ideig 
kiváló tenyésztői munkát folytat. Eredményei 
alapján már a kétszeres aranykoszorús és a 
gyémántkoszorús tenyésztői címet is kérelmez-
heti a szövetségnél.

– Itt születtem a szomszéd házban, és a 
szemben lévő iskolaépületben mindig voltak 
galambok. Dalányi Józsi bácsiék laktak akkor az 
egyik felében, ő mindig adott nekem kisgalam-
bot, de amikor az felnőtt, unatkozott, és vissza-
ment a többihez. Aztán szereztem magamnak 
Kingeket, de amikor elkerültem otthonról, édes-
anyám berontott a kaszával a galambólba. Ak-
kor még mindenkinél volt kert, a galambok pe-
dig nagyon szerették kicsipegetni a veteményt. 
Mindig hallgattuk, hogy a fene egye meg eze-
ket a galambokat, édesanyám meg nem akart a 
szomszédokkal veszekedést, inkább levágta 
őket. Amikor később hazaköltöztünk, építettem 
egy galambházat, eleinte a magyar óriás mellett 
voltak alföldi paraszt gatyás galambok is. Annak 
a fajtaleírásában, elfogadtatásában is részt vet-
tem. Aztán maradtak a magyar óriások. Ezekkel 
már több mint 30 éve foglalkozom, és büszke 
vagyok az elért eredményekre. 

  Á. S.Szabó Tibor Szentkirályszabadján tenyészt magyar óriás galambokat

A FüRJTőL A STRUCCIg

Dr. Bogenfürst ferenc: A keltetés kézikönyve

A Lúdtenyésztők kézikönyve után újabb 
szakmai kötet látott napvilágot a magyar 
baromfiágazat egyik legelismertebb szak-
embere, Dr. Bogenfürst Ferenc professzor 
tollából. A keltetés kézikönyve gyakorlati-
lag valamennyi, hazánkban tenyésztésbe 
bevont baromfiféléhez naprakész isme-
retanyagot nyújt, ami nagyrészt a szerző 
fél évszázados gyakorlati, kutatói és ok-
tatói tapasztalatának gyűjteménye, a 
legújabb nemzetközi eredményekkel ki-
egészítve. A könyv az elméleti ismeretek 
mellett részletesen tárgyalja az összes 
baromfifaj, valamint a strucc, az emu, a 
fácán, a fogoly és a fürj gyakorlati kelte-
tését. Útmutatót nyújt a keltetéstechno-
lógia kidolgozására bármilyen madárfaj 
kikeltetéséhez.
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Mihelyst feltűnt a távolban a Viseg-
rádi-hegység csúcsán magasló 
Fellegvár, mindjobban úrrá lett 

rajtam az izgalom, hiszen tudtam, már nem 
járok messze úti célomtól, melyet néhány 
nappal korábban, a soron következő hor-
gászatomat tervezve tűztem ki magam elé. 
Az Ipolyhoz tartottam, mely messze földön 
híres domolykóállományáról, amiből sze-
rettem volna horogra csalni pár példányt, 
felavatva ezzel a frissen beszerzett ultralight 
pergető készségemet. Tekintve, hogy ekkor 
jártam először e festői szépségű víz partján, 
igyekeztem minél hosszabb szakaszát be-
járva élményeket gyűjteni. Volt, ahol a víz-
ben gázolva, másutt a meredek partoldal-
ról dobáltam az apró műcsalijaimat, me-
lyekkel a nap végére három domolykót si-
került fognom. Noha egyik sem volt nagy, 
sikerként éltem meg ezt a néhány órásra 
tervezett túrát, annál is inkább, mivel ko-
rábban sosem fogtam ebből a halfajból. 

úgy ismeri, akár a tenyerét
Mivel a tavasz, ezzel együtt pedig a raga-
dozó halaink többségére vonatkozó fajla-
gos tilalmi időszak beköszönte sok perge-
tőhorgászt ösztönöz ilyenkor arra, hogy ül-
dözőbe vegye a jelenleg még fogható do-
molykókat, szemernyit sem kételkedtem 
abban, hogy cikksorozatunkat az Ipoly be-
mutatásával kell kezdenem. Ehhez igyekez-
tem szakavatott segítséget kérni, így felke-
restem Juhász Jánost, aki annak a balassa-
gyarmati Mikszáth Kálmán Horgász Egye-
sületnek az elnöke, mely 1952-ben elsőként 
alakult meg az ipolyi egyesületek közül – 
nem mellesleg Nógrád megye egyik legna-
gyobb taglétszámú civil szervezetének szá-
mít. 

Mint azt lapunknak elmondta, a folyótól 
alig pár száz méterre van az otthona, így 
szinte nincs olyan nap, hogy ne sétálna ki a 
partra. Tapasztalatai révén jól tudja, hogy 

az adott szakaszokon milyen mély a víz, s 
azt is, hogy ott milyen halakra számíthat a 
horgász. 

– Az Ipoly több mint 40 halfajnak ad 
otthont, a domolykón kívül sok benne a vé-
dett faj – például a csíkhalak vagy éppen a 
sujtásos küsz –, de szép számmal él benne 
harcsa, süllő, csuka, keszeg, ponty, amur és 
márna is – magyarázta. Szerinte az Ipoly a 
legvadregényebb hazai folyónk, különös-
képpen a felső szakasza, melyet a folyam-
szabályozások kevéssé érintettek. Nem vé-
letlen, hogy annak idején tömegével úsztak 
fel rajta tavasszal az ívásra készülő dunai 
halak, egészen addig, míg a folyó alsó sza-
kaszára épült zsilipek útjukat nem állták.  

Példa nélküli kezdeményezés
Éppen ezért különösen fontos az az úttörő 
– a szó mindkét értelmében – kezdemé-
nyezés, melyet öt éve indított el a Horgász-
egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége az 
Ipoly Szakbizottsággal és a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatósággal közösen. Az 

hAZAI vIZEK – hoRGÁsZ sZEMMEl

A vadregényes ipoly

lapunk új cikksorozatot indít, melyben bemutatjuk kiemelkedő  
értékekkel bíró hazai horgászvizeinket, megszólaltatva az adott folyó 
vagy tó egy-egy szakavatottját: legyen szó helyi horgászegyesületi  
vezetőkről vagy éppen az adott vizet jól ismerő versenyzőkről. elsőként 
a vadregényes, gazdag halállománnyal rendelkező, ugyanakkor könnyű 
pályának távolról sem nevezhető ipoly kapta a főszerepet.

Emlékek a Mikszáth Kálmán Horgász Egyesület  
közel 7 évtizedes történetéből
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országban ugyanis elsőként kezdtek el fo-
lyóvízi halakat szaporítani. 

– Ívás idején lehalásszuk az alsó szaka-
szon a márnát, a paducot és a szilvaorrú ke-
szeget, s még a helyszínen lefejjük és ter-
mékenyítjük haltejjel az ikrát. Az ivadéko-
kat előneveljük, majd pedig a folyó felső 
szakaszába helyezzük – részletezte Juhász 
János, kihangsúlyozva a szakemberek mun-
káját, akik igyekeznek mindent megtenni 
azért, hogy az Ipoly minél halgazdagabb, 
ezáltal közkedveltebb legyen a horgászok 
körében. 

A tapasztalatai azt mutatják, az ipolyi 
pecások (a folyó mentén hét horgászegye-
sület működik két és félezer taggal) saját-
jukként tekintenek a mintegy 212 kilomé-
ter hosszú folyóra, és e szerint óvják, vi-
gyáznak rá. A Mikszáth Kálmán Horgász 
Egyesület tagjainak száma napjainkban 
1000 fő körül mozog, ami szép számnak te-
kinthető, különösen annak fényében, hogy 
az Ipolyon távolról sem egyszerű a horgá-
szat. Mint azt az elnök elmondta, a vízállás 
gyakori ingadozása nagyban befolyásolja a 
lehetőségeket, nem beszélve arról, hogy 
vannak olyan szakaszai a folyónak, ahol 
mondhatni örök csend honol, így a kelleté-
nél hangosabb horgász egy csapásra elza-
varhatja az összes halat a környékről. Bizo-
nyos részek elsőre megközelíthetetlennek 
tűnnek, ám az ágak és gallyak sűrűjétől 
nem megrettenő horgászok csodás hor-

gászhelyek képében nyerhetik el jutalmu-
kat. A horgászegyesület elnöke azonban fi-
gyelmeztet: az Ipoly államhatár, ezért a fo-
lyó mértani közepén túl a magyarnál elté-
rő, annál jóval szigorúbb szlovák horgász-
rend van érvényben – erre érdemes figyelni 
annak, aki a vízben gázolva hódolna szen-
vedélyének. 

A horgászat és a természet  
szeretete
Juhász János azt is elmondta, hogy bár az 
Ipoly vize rendkívül tiszta, sajnálatos mó-
don az utóbbi időben rengeteg olyan em-

ber – legyen szó kirándulókról vagy túrá-
zókról – kezdte el a folyót látogatni, akik a 
természetet nem tisztelve óriási mennyisé-
gű szemetet hagynak maguk után a par-
ton. Éppen ezért az egyesület évről évre 
több alkalommal szervez hulladékgyűjtési 
akciót, mindeközben pedig nagy hangsúlyt 
fektet a szemléletformálásra is. A horgásza-
tot, egyszersmind a vízparti növény- és ál-
latvilágot szerető, óvó fiatalok nevelése ki-
emelt feladatuk, így az általuk gyermekek 
számára szervezett horgászversenyeik is, 
melyek a megye versenyhorgászainak 
után pótlását biztosítják. Az elnök büszkén 
számolt be arról, hogy a Mikszáth Kálmán 
Horgász Egyesület versenycsapat tagjai 
hosszú évek óta a megyei finomszerelékes 
válogatott magját alkotják. 

Ugyanakkor nem tagadta, elmúltak már 
azok az idők, amikor a helyi horgászok hét-
ről hétre összegyűltek az egyesület máig 
nagy becsben tartott horgásztanyáján, ahol 
a nagyteremben kártyáztak, miközben 
megosztották egymással vízparti élményei-
ket. Noha az idők és a szokások változnak, 
a horgászat iránti szenvedély cseppet sem 
hagyott alább az Ipoly környékén. 

– Az évnek ezen szakaszában sok 
pergetőhorgász érkezik hozzánk, ugyanak-
kor fontos tudni, hogy az Ipoly március kö-
zepén rendszerint még igencsak hideg, kö-
rülbelül 3 Celsius-fokos. A domolykó a fel-
melegedő, 10-12 Celsius-fokos vízben lesz 
majd csak aktív, akkor azonban nagyon 
szép fogásokra lehet számítani, legyen szó 
a gázolásra alkalmas sekély, vagy éppen a 
mélyebb vizekről – árulta el Juhász János, 
hozzátéve, tapasztalatai szerint a parti hor-
gászat kecsegtet a legjobb eredménnyel. 
Nem véletlen, hogy nem is olyan régen itt, 
az Ipolyon rendezték meg a Parti Pergető 
Országos Bajnokságot.

Szőcs Attila

A fejes domolykó síkvizekben is előfordul, de legfőképp a hegy- és dombvidéki folyók lakója

Az Ipolyt hazánk egyik legszeszélyesebb folyójaként tartják számon  
– vízjárása ugyanis rendkívül ingadozó
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Városi gyerekként Czeglédy Zoltán 
először díszhalakat tartott akvárium-
ban, majd nagyanyjánál csirkéket 

nevelt, tyúkokat tartott. Amikor megnősült, 
Budakalászra költözve először törpedisz-
nók tartására vállalkoztak feleségével. Bár 
köztudott, hogy a disznó szeret túrni, de 
azt álmában sem gondolta volna, hogy 
ezek az apró sertések a gyepet néhány nap 
alatt mintegy 20 centiméter mélységben 
teljesen kitúrják, s a dísznövényeknek sem 
kegyelmeznek, nagy élvezettel fogyasztot-
ták a tulipángumókat is. Nem volt megle-
pő, hogy a háztáji disznótartással hamaro-
san felhagytak. 

Takarmányozás fillérekből
Zoltánék olyan állatot szerettek 
volna, mely halk, viszonylag 
szagtalan, kisebb testű, és hússal 
is elláthatja a családot. Ezért rö-
vid időn belül nyúltartásra adták 
a fejüket, bízva abban, hogy a 
bolti húsoktól teljesen függetle-
níthetik magukat. 

Manapság elég nehéz jó nyúl-
ketrecre szert tenni, így először a 
nyulak régi szekrényekből átalakí-
tott ólakban éltek. Később viszont 
sikerült egy régi nyúlketrecvázat 
szerezniük, amiket Zoltán felújított. 
Mivel Budakalászon már igen kevés 
a nyulász, komoly nehézségbe ütkö-
zött a településen eladásra kínált nyulak 
felkutatása, de végül sikerrel jártak. A kalá-
szi nyulak viszonylag lassan növekszenek, 
és felettébb ellenállóak. Húsformájuk nem 
egészen kiváló, ezért húsfajtájú kereszte-
zett állatokkal, azaz kaliforniai X pannon 
egyedekkel is elkezdtek foglalkozni. Ké-
sőbb új-zélandi vörösök is érkeztek a por-
tára, melyek nagy előnye, hogy sokkal na-

gyobb biztonsággal lehet termelésükre 
alapozni. 

A jó takarmányhasznosítás, a megfelelő 
ellenálló képesség folyamatos biztosítása 
alapvető az átlagos, azaz 7-9 fiókából álló 
almok esetében is. Ahhoz azonban, hogy a 
kisnyulak egyöntetűen fejlődjenek, Zoltán 
tapasztalatai szerint a Citr-Mix 1 ml/literes 
oldatának itatása elengedhetetlen. A nyu-
lak takarmányozása szinte fillérekből meg-
oldható, az állatok jelentős mennyiségben 
kapnak zabot, kaszált füvet, emellett kiegé-
szítésként gyógynövényes nyúltápot. Sok 
friss zöld füvet is kapnak, amikor csak lehet 

a gyepen, nyúlkarámban legelhet-
nek. Szénát és lucernaszénát a gaz-

da körbálában vásárolja, így a 
leggazdaságosabb. A drót-
padló helyett ma már falé-
ces rácsot használ. A nyúl 
ugyanis a vékony dróton 
nem érzi jól magát, meghá-
lálja a gondoskodást, ha a 
könnyen tisztítható faléces 
pihenőhelyet biztosítjuk szá-
mára. Ennél a módszernél a 
szennyeződések eltávolítása 
is sokkal könnyebb. A tapo-
sórács alatti tepsiben gyűlik 
az ürülék, melyet a gazda 
rendszeresen visszaforgat a 
zöldségeskertbe vagy éppen 
a dombágyásokba. 

biohús megbízható forrásból
A nyulak zöldséget, konyhai hulladékot is 
kapnak. A legnagyobb odafigyelés mellett 
azonban olykor előfordul a puffadás, felfú-
vódás, hasmenés a nyúlállományban. Zoltán 
az évek során többféle szert is kipróbált a baj 
orvoslására, s úgy tapasztalta, a leghatéko-
nyabb a Citr-Mixnek, ennek a természetben 

is előforduló szerves savak keverékéből álló 
készítménynek 1 ml/literes dózisban történő 
itatása. Amióta ezt használja, az állomány 
egészségügyi státusza jelentősen javult, így 
például szalmonella, E. coli és clost ri dium-
fertőzések sem jelentkeznek nyu lainál. Emel-
lett az anyanyulak tejtermelése növekedett, 
a fiókák így teltebbek, s a válasz tási almok 
nagysága is örvendetesen emelkedett. A 
szer adagolása során megfigyelhető volt, 
hogy az első napokban a Citr-Mix szel kezelt 
ivóvizet az állatok nem fogyasztották inten-
zíven, de néhány nap eltelte után hozzászok-
tak az új ízvilághoz, és a normál vízfelvétel 
helyreállt. A Citr-Mix nagy előnye, hogy re-
zisztencia kialakulása nélkül pusztítja a káros 
baktériumokat, gombákat, miközben az álla-
tok szükség szerint bármikor vághatók, nem 
kell vágás előtt az élelmezés-egészségügyi 
várakozással foglalkozni. 

A Citr-Mixnek is köszönhetően Zoltán 
ma már a széles rokonságot ellátja friss, vá-
gott nyúllal, mely igazi, teljes értékű biohús. 
Kedvence a nyúlpaprikás és a szilvás-mézes 
nyúlsült. Állatai iránt érzett szeretete miatt 
kezdetben bizony nehezen szánta rá magát 
a vágásra, de ahogy a nyúlreceptes könyvet 
forgatta, megjött az ihlet. A jövőben új faj-
tákat, a világos nagyezüstöt és rexet is sze-
retne tartani. Munkájának már híre ment 
Budakalászon, egyre többen határozzák el, 
hogy nyulat tartanak a ház körül, s Zoltán 
tanácsára a kezdő nyulászok is állataik 
egészségmegőrzését a nem vényköteles 
Citr-Mixre alapozzák. 

NyúlTENyÉsZET AZ AGGloMERÁCIóBAN

A háztáji nyulak és a Citr-mix
sokan vannak, akik már gyerekkorukban családi házban szeretnének lakni, 
ahol tágas baromfiudvarban tyúkok, gyöngyösök kapirgálnak, a fészerben  
pedig nyúlketrecek sorakoznak. Czeglédy zoltánnak sikerült valóra váltania 
ezt az álmát, háztáji nyúlállománya, melynek egészségmegőrzését a Citr-mixre 
alapozza, értékes hússal látja el az egész családot és a rokonságot.

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

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)

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)

Sávozott és fehér plymouth 
rocks tenyésztojás kapható. Ér-
deklődni: (06-30) 219-7156 vagy 
(06-30) 925-4066.

Eladók különböző orosz fajtájú 
galambok, szibériai keringők, 
üzbégek, agaránok, kaukázusi 
színes mellényesek. Bödör László. 
Tel.: (06-83) 316-559. (este) (Zala 
megye)

17 élethetes tojójérce rendel-
hető. Szállítom 10 db-tól oltási 
igazolással. Horváth Zoltán (ag-
rármérnök). Tel.: (06-30) 532- 
0728, horvathfarm@gmail.hu

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

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

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

10 q gyapjú cserélhető bármire. 
(06-70) 539-8277. (Tolna megye)

ingatlan

Kiskőrös külterületén 5,75 ha 
állattartó telep, telephely, cég-
gel együtt tehermentesen eladó. 
Irányár: 98 millió Ft. Tel.: (06-30) 
459-6351.

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

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.

Hir de tôink fi gyel mé be!
Az ap ró hir de té se ket csak írás ban – le vél ben, fa xon vagy e-mai len – 
tud juk el fo gad ni. Kér jük hir de tôin ket, hogy pon to san, ol vas ha tóan 
ír ják le a köz len dô hir de té si szö ve get. Nem kell kivágnia a la punk ban 
kö zölt meg ren de lô szel vény t, elég ha min tá nak te kin tik. Kér jük, tart-
sák be a ha tár idô ket, azo kat a hir de té se ket tud juk kö zöl ni, ame lyek a 
meg je le né si hó na pot megelô zô hó nap 20-áig beér kez nek a szer kesz-
tô sé günk be. A hir de té sek le mon dá sát is ed dig az idô pon tig kell meg-
ten ni. A kés ve ér ke zett hir de té se ket au to ma ti ku san a kö vet ke zô szám-
ba tesszük. Fel hív juk a fi gyel mü ket, hogy a pos tán a „nem el sôbb sé gi 
kül  de mé nyek” feladá sa után a vál lalt kéz be sí té si idô 3–5 mun ka nap, 
ezért idô ben ad ják fel hir de té sei ket! A hir de té se ket a meg je le né sük 
után kell fi zet ni az ál ta lunk kül dött számla alapján.

To vább ra is él ak ciónk: 
Ha öt ször meg ren de li a ha to dik in gyen van!

Cí münk: Kistermelők Lapja, 1591 Bu da pest, Pf.: 294. 
E-mail: szerkesztoseg@kistermeloklapja.hu

HIRDETÉSMEGRENDELÉS
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„Mikor szép csendesen leszállott az este, érkezett meg hozzánk a legelső fecske. Fáradt volt szegényke…” A rejtvény fősoraiban Benedek Elek Megjöttek a fecskék című ver-
séből vett idézet folytatását rejtettük el. A megfejtést nyílt levelezőlapon várjuk, vagy e-mailban is elküldhetik a szerkesztoseg@kistermeloklapja.hu címre. Kérjük a leve-
lezőlapon 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. április 25. Március havi megfejtésünk: „...anyja ma reggel ment a sereggel bégetve-bőgve zöld legelőre.” (Kányádi Sándor: 
Árva bárány). A Forel Kft. rágcsálóriasztóját Csonka László szelevényi rejtvényfejtőnk nyerte.

Az ország egyik leghíresebb csárdájának étlapján szereplő hagyományos 
étel. Fő alapanyaga a rackabárány húsa, amely utal arra is, hogy az ország 
egyik legnagyobb rackaállománya található e vidéken.  S bár a racka 200 
évvel ezelőtt igen elterjedt volt hazánkban, de 60 évvel ezelőtt csaknem ki-
pusztult, hiszen a modern tej-, hús- és gyapjúhasznú birkafajták kiszorítot-
ták a tenyésztésből. Néhány Hortobágy térségében dolgozó szakembernek 
köszönhetjük a rackajuhfajta fennmaradását.

A több mint 300 éves Hortobágyi Csárda egyike azoknak az épületeknek, 
amelyek az Alföldön keresztülvezető fontos kereskedelmi útvonalak mentén 
épültek. Ezen a „sóúton” jutott el az erdélyi sóbányák kincse, és a pásztorok 
által lábon hajtott jószág a nagyvárosokba és a nyugat-európai piacokra. 

Hozzávalók: 
1 kg rackabárányhús darálva
20 dkg füstölt szalonnát hozzádarálva
15 dkg hántolt árpa 
2 közepes fej hagyma apróra vágva

Fűszerek: só, bors, fokhagyma, kevés friss kapor 
Savanyúkáposzta levelei 

A hozzávalókat össze kell dolgozni, majd betölteni a ká-
posztalevélbe. Sorba egymásra helyezni egy lábasba, és felölte-
ni vízzel, míg épphogy ellepi. Felforrástól számítva másfél órán 
át lassú tűzön főzzük. Ezt követően vékony rántással besűrítjük, 
majd tejföllel tálaljuk, friss kaporral díszítjük. A lábast lehet ke-
mencébe vagy sütőbe is helyezni. 

BNE

KIpRóBÁlTuK – TöKÉlETEs

rackával töltött káposzta

Juhász Istvánnak 
a Hortobágyi 
Csárda  
szakácsának  
a konyhájából 



BAROMFI TAKARMÁNYOK

www.energyshobby.hu

CSIRKE

VÍZI
SZÁRNYAS

PULYKA

FÜRJ

BROJLER

FÁCÁN

TRUDY KFT., 8451 Ajka-Padragkút, Szőlőhegyi utca, Tel.: 20/444 17 17, info@trudykft.hu  
GALAMBÁZIS KFT., 6771 Szeged, Szerb utca 26/a, Tel.: 20/946-7429, galambaziskft@gmail.com 
ILDASZ KFT., 4181 Nádudvar, Csillag utca 9/a, Tel.: 0630/218-0306, ildaszkft@gmail.com
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