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Derűsen peregtek a percek, fogytak a kilométerek, szívtam 
magamba az évről évre várt tavaszi csodát, a falvak főútjait 
övező rózsaszín és fehér koronák látványát, a kiskertekben 
virító vérpiros, napsárga és lila tulipánok színkavalkádját.  
Velem suhant  a kacagó, üde napsütés, ahogy végiggördül-
tem a falvakon, és hagytam, hogy megbabonázzon az élet 
színpompás robbanása és elsöpörhetetlen ereje. Elfogytak 
mellőlem a házak, és már a szántóföldek zöldjét pásztáztam, 
amikor az út mellett fáradtan lépkedő, kezében csíkos szaty-
rokat cipelő, kendős asszony tűnt fel. Megálltam, kérdeztem 
merre tart, és hogy elvihetem-e. Bizalmatlan, fáradt szem-
mel tekintett rám, majd talán látva, hogy egyedül utazom, 
bólintott, és már mondta is, hogy hová tart. Meglepődtem, 
hiszen úti célja legalább 14 kilométerre volt. Beszállt az autóba, majd sietve mondta, hogy a 
lányánál volt, aki most beteg. Segített neki bevásárolni és rendbe rakni a házat. Kérdeztem 
az asszonyt, hogy miért vágott bele gyalog a hazafelé vivő útba? „Hát…, mert nem volt 
buszjegyem” – mondta kicsit vontatottan. S tovább magyarázta, hogy amióta ennyire nagy 
a járvány, a sofőr a buszon már nem ad jegyet. Az interneten az okostelefonra kellene meg-
venni a jegyet, itt, faluhelyen. Persze annak módját ő nem tudja, és okostelefonja sincs, hogy 
azon a jegyet mutogassa. Majd hozzátette, hogy idefelé a sofőr jegy nélkül is felengedte, és 
mondta, ha jön majd az ellenőr, tőle vehet jegyet, és még büntetést sem kell fizetnie. De visz-
szafelé ez már nem működött, a sofőr felszállni se engedte, így gyalog indult haza.  

Napok, hetek teltek el azóta, ám a fejemből mégsem szállt tova a történet: a sofőrről, akit 
a cseppnyi hatalma  visszaélésre sarkallt, az okostelefonra letölthető applikációk és az inter-
neten megvásárolható szolgáltatások egyre növekvő túlsúlyáról, az idős emberekről, és mo-
bilra, netre költeni nem tudó, szerény körülmények között élőkről…  Mert vajon mi a forga-
tókönyv azok számára, akiknek már most is sok az 5G-s sebesség, és mi a jövő azoknak, akik 
ugyan most még értik a netes szolgáltatások és az egyre bonyolultabbá váló ketyerék vilá-
gát… ám már most is rettegnek attól, hogy mi lesz velük, ha majd nem tudnak lépést tartani 
a kiber világ száguldásával! 

 Beregi-Nagy Edit
főszerkesztő

Kedves Olvasó!

Hány G-vel száguld a világ  
– velünk, vagy nélkülünk?  

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 mi kis farmunk
A kép készítője: Horváthné Baricza Viktória
Helyszín: Zirc
Fotózás dátuma: 2021. 04. 02.

állAtteNyésztőK mAgAzINjA

a hónap fotója
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Az AgresszIót Nem tűrI 
Alig néhány évtizede van jelen  

Magyarországon a kazak zsábi  
lófajta. Sokan makacsnak,  

magának valónak, lovas oktatásra  
alkalmatlannak tartják, ám  

Kisnyárádon rácáfolnak  
e vélekedésre. Sőt, a Zsábi 

Lovasudvarban nemcsak  
lovagolni lehet megtanulni,  

hanem az elrontott, kezelhetetlennek  
tartott lovakat terápiára is várják.

20–21

6–7
Túl magas a haszonbérleTi díj?
A magyar agrárium egyik legvitatottabb kérdésköre kétségkívül a haszonbérleti díjé.  
Égető probléma, mégis keveset tudunk róla. Gyakran teszik fel a kérdést: milyen összegig 
arányos a haszonbérleti díj? Mennyi a helyben szokásos piaci bérleti díj? Kinél jelezhetem, 
ha a magas haszonbérleti díj miatt nem tudtam élni az előhaszonbérleti jogommal?

10–11divaTba jöTT az alPaka 
Egyre többen fognak bele az alpaka
tenyésztésbe. A takarmányozásukra 

különösen keveset kell költeni, viszont 
a gyapjújuk ára az aranyéval  

vetekszik. Ha viszont azt is figyelembe 
vesszük, hogy egyegy kifejlett tenyész

állat ára egymillió forint körül van, 
hogy az alpaka nem bírja a stresszt,  

és hogy a számára nagy veszélyt  
jelentő bélférgesedést rendszeresen 

kell vizsgálni, akkor valószínűleg már 
jobban meggondoljuk, hogy  

belefogjunke.

nehéz fél év vár  
Az állAtteNyésztőKre
Nem lehet megjósolni, hogy meddig  
marad magas a takarmány ára.  
Sok múlik azon, hogy kedveze majd  
az időjárás az idei termésnek, illetve, 
hogy meddig bénítja a globális  
piacot a pandémia. Egy biztos:  
a következő fél év még nehéz lesz  
az állattenyésztők számára  
– szögezte le Hollósi Dávid,  
a Takarékbank Agrárcentrumának  
ügyvezető igazgatója.
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A honlapján hosszú felsorolás ol-
vasható arról, hogy mi minden van 
itt, a Ruca Várban. Az utolsó mon-
dat úgy fejeződött be, hogy „stb”. 
Mi az a satöbbi?
– Ez mindig változik. Azt is szokták kérdez

ni, hogy mennyi állat van, amire az a válasz, 
hogy éppen annyi, amennyi. A Fiatal Gazda 
pályázatban fel kellett sorolni a tartott állatfaj
tákat, én meg megkérdeztem, hogy mi lenne, 
ha csak családokat említenék, mert a fajtákat 
nem tudnám ebbe a táblázatba bezsúfolni. 
Díszlúd, díszréce, baromfi – mindből sok fajta, 
rajtuk kívül lábas jószágok, a gyerekek miatt 
pedig tartok törpedisznót, pónit és papagájt is. 
Kecske már régóta van, törzsállat és áruterme
lő is. De biztosan sok mindent kifelejtettem.

Akkor inkább úgy kérdezem, hogy 
mi nincs?
– Struccot szeretnék, de ahhoz az emukat 

hátrább kell paterolnom. Aztán bővíteném a 

díszludakat, mert belőlük még nagyon sok 
fajtám nincs. Pávából is jó lenne több színva
riációt behozni, és díszbaromfiból sincs még 
egy csomó fajta, ami nem maradhat így. A 
csincsilláknak is kellene egy nagyobb ház, és 
ami nagyon fontos, hogy a Fiatal Gazda pá
lyázatban megígértem, megduplázom az ál
lományt, és ezért kellett még egy díszba
romfiólat csinálni, aminek még nincsen ajtaja. 
Aztán itt a COVID, meg a madárinfluenza, 
úgyhogy azt hiszem, lassan elhagyom a bu
gyimat.

Már tudjuk, mi hiányzik innen a 
farmról, de meddig érdemes növe-
kedni?
– Általában szerelemből csinálok mindent, 

és csak arra figyelek, hogy ők is éljenek, meg 
én is éljek. Ebből biztosan nem leszek milli
omos, mert mindig a fejlesztésre megy el a 
pénz. Utazásra sem érdemes félrerakni, mert 
ennyi állattal úgysem megyünk sehová. Ne

kem egyébként is az a szabadság, hogy kijö
vök ide az udvarra, és gyönyörködöm ben
nük. Remélem, hogy lesz megint pályázat, és 
akkor a kecskeólat is át tudom rendezni, mert 
a mostaniból csirkeólat kellene csinálni. Aztán 
szükség lenne egy szénatárolóra, hogy ne áz
zon el, és ne menjen szét. Úgyhogy mindig 
van mire elkölteni a bevételt.

Korábban tervezte, hogy lesz alkal-
mazottja, mert nem bírja egyedül a 
munkát. Felvett már valakit?
– Apukám hivatalosan nálam dolgozik, ő 

az alkalmazottam. 
De az édesanyja is itt van, és úgy lá-
tom, a nagyobbik fia is besegít a 
munkába. Akkor ez egy családi vál-
lalkozás?
– Nem, apukámat azért vettem fel, mert 

egyébként is sok időt töltött nálam, és nem 
akartam, hogy ingyen dolgozzon. Nélküle 

nem érném utol magam, ő szokta a vizet le
cserélni, a fát összevágni, meg mindent, ami
hez férfi kell. Hatvanhárom éves, de nagyon 
jó erőben van, és bármit arrébb rak, ha arra 
van szükség. Van két fiam, az egyik 10, a má
sik 12 éves, és már megkérhetem őket, hogy 
olykor lássák el magukat, sőt, arra is, hogy áll
janak fel a számítógép mellől, és segítsenek 
nekem.

Lapunk következő számában részletesen is 
bemutatjuk a Ruca Vár lakóit, és arról is szó 
lesz, hogyan tartja Noémi ezeket a két- és 
négylábú állatokat, és hogy milyen új módsze-
rek segíthetik a gazdálkodást a koronavírus 
idején.

Bocskay Zsolt

Jó üZlET A DRÁgA DíSZMADÁR 

vajon mi nincs Ternyik noémi állatfarmján?
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Az állattenyésztő és vadgazda mérnöki diplomával rendelkező ternyik Noémi 
közel egy évtizede őstermelő. édesapja vadász, édesanyja pedig vadász-
házgondnok volt, így nem meglepő, hogy a kislány hatévesen úgy döntött, 
állatokkal akar foglalkozni. Bár a szülők nem örültek ennek, már középiskolás 
korában megvette az első lovát, majd kecskékkel és juhokkal kezdte  
a pályáját 19 évesen. az iskola mellett vendéglátózott és benzinkúton  
dolgozott, hogy legyen pénze a hobbijára. miután végzett, gemencre került  
a fácán- és fogolytelepre, majd a kisfoktői vízimadárparkba. Ott beleszeretett 
 a díszszárnyasokba és a nyulakba, és több fajból saját állományt tartott 
otthon. A magnum 2007-es Igazi Nő pályázatán őt választották a legjobbnak, 
és a 3 millió forintos fődíjjal közelebb került álmai megvalósításához,  
a kiskunhalasi rekettye pusztai birtokhoz, és az ott található állatfarmhoz.

Noémi 6 éves kora óta szenvedélyes állattartó

A karolin récék Észak-Amerikában honosak,  a víz közelében lévő fák odvaiban költenek
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mezőgazdaság teljesítménye
Az elmúlt évben a mezőgazdaság kibocsájtá
sa (teljesítménye) közel 2973 milliárd Ft-ot 
tett ki, amelyből a növénytermesztés 58%-
kal, az állattenyésztés pedig 34%-kal részese
dett. A mezőgazdasági, az erdőgazdálkodási 
és a halászati nemzetgazdasági ág 3,5%-kal 
járult hozzá a bruttó hazai termeléshez.

Covid-19 vakcina állatoknak
Az Állategészségügyi Világszervezet megálla
pította, hogy több házi- és gazdasági állatfaj is 
fogékony a koronavírusra. Az orosz ag rár-
felügyelet tájékoztatott, hogy a kór megféke
zésére Covid-19 elleni vakcinát fejlesztettek ki 
állatok számára, amelynek hatékonyságát leg
kevesebb fél évre becsülik.

217 millió baromfit vágtak
Az Agrárközgazdasági Intézet közleménye 
szerint hazánkban tavaly 217,2 millió barom
fit vágtak, amelynek döntő része, 181,4 mil
lió pecsenyecsirke volt.

irdatlan gabonaexport és bevétel
A gabonafélék külkereskedelmi aktívuma 
2020-ban 1 milliárd 412 millió euró volt, 
negyedével több, mint egy évvel korábban. 
Ezáltal a teljes élelmiszer-külkereskedelmi 
több let 44%-át tette ki. A gabonakivitel elér
te a 8,3 millió tonnát, melynek döntő része 
az uniós országokba lettek kiszállítva – kö
zölte az Agrárközgazdasági Intézet.

Nőttek az árak a földpiacon
Az Agrotax Kft. közleménye szerint 2020-
ban a föld hektáronkénti piaci átlagára 
1 727 000 Ft, a szántó bérleti díja pedig 
75 003 Ft volt hazánkban, ami az előző év
hez képest 7,3%-kal, illetve 4%-kal emelke
dett. A drágulás három évtizede töretlen.

takarmányozási mesterképzés indul
Szeptemberben a Magyar Agrár- és Élettu
dományi Egyetem (MATE) keszthelyi Georgi
kon Campusán gyakorlati szakemberek be
vonásával takarmányozási és takarmánybiz
tonsági mesterképzés indul nappali és leve
lező formában.

madárinfluenza Hajdú-bihar megyében
Madárinfluenza-fertőzést igazoltak egy nád
udvari tenyészpulyka-állományban, ahol 
11 769 állat leölését rendelték el az állat
egészségügyi szakemberek – közölte a 
Nébih. Az állományban nőtt az elhullás, 
emellett csökkent a baromfik takarmány- és 
vízfogyasztása, valamint a tojástermelésük – 
amelyek a járvány kitörésére utalnak. A ható
ság további intézkedéseként kijelölte a védő- 
és megfigyelési körzetet.

rovarok is terjeszthetik az afrikai sertéspestist

folytatódhat a szingapúri húsexport

Már lehet pályázni arra a Magyar Falu 
Program keretében megjelenő 48 milliárd 
forintra, amellyel a Kormány támogatja a 
kistelepülési boltok létestését, fejlesztését.

A támogatásra azok a vállalkozások pá
lyázhatnak, amelyek olyan településen mű
ködtetnek, illetve létesítenének üzletet, ahol 
a lélekszám nem haladja meg a kétezret. 
Egyegy üzlet esetében a vissza nem téríten
dő támogatás mértéke elérheti a 70 millió 
forintot, továbbá egy több üzletet működ
tető vállalkozás akár 1,8 millió eurónak 

megfelelő összeget is elnyerhet. Pályázati 
feltétel, hogy az igénylőnek öt évre vállalnia 
kell az üzemeltetés fenntartását, emellett 
ösztönözni kívánják az alapvető cikkek áru
sításán túl az egyéb szolgáltatások működ
tetését is, például vény nélküli gyógyszerek 
forgalmazását, a postai szolgáltatást, továb
bá a mezőgazdasági termékek értékesítését. 

A pályázatokat június 11-ig lehet eljut
tatni a Nemzetpolitikai Informatikai Rend
szeren keresztül a nir.bgazrt.hu webcímen 
elérhető honlapon.

magyar Falu Program 

A Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi 
Egyetem kutatói szerint rovarok is terjeszt
hetik az afrikai sertéspestist. Az egyetem 
kutatói két másik romániai állategészség
ügyi intézet szakembereivel közösen 2020 
márciusa és 2021 januárja között rovarok 
ezreit gyűjtötték be a fertőzésgócokból. A 
rovarok vizsgálatakor kiderült, hogy a fer
tőzött nagyüzemi sertéstenyészetekben 
összegyűjtött vérszívó fajok hetven száza

lékában megtalálható az afrikai sertéspes
tist okozó vírus genetikai nyoma.  A tanul
mány szerint a nagyüzemi sertéstenyésze
tekben jelentősebb lehet a vérszívó rovarok 
szerepe a fertőzés továbbításában, mint a 
háztáji gazdaságokban. A kutatók a rova
rok szerepének tulajdonítják, hogy a nyári 
hónapokban jobban terjed a fertőzés. A 
kutatást az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság finanszírozta.

Magyarország minden eddiginél kedve
zőbb feltételek mellett szállíthat sertéshúst 
és hústerméket Szingapúrba. A hazai előál
lítóknak az általánosan érvényes EU-s és 
hazai előírásokon túl semmilyen többletkö
vetelményt nem kell teljesíteniük az ex
porthoz. A kifejezetten enyhe kritérium
rendszernek köszönhetően számottevően 
emelkedhet az ázsiai államba kivitt hazai 
áruk mennyisége. 

A példátlan engedményekkel elfoga

dott új kritériumrendszer nemcsak a hazai 
állategészségügynek és az abban dolgozó 
szakembereknek, de az egész országnak je
lentős elismerés. A megállapodás egyúttal 
– a szingapúri mellett – a teljes délkelet-
ázsiai régióba irányuló exporttevékenység
nek is új lendületet adhat.

A szingapúri exportlehetőség iránt ér
deklődő cégek a további információkról a 
területileg illetékes járási hivatalban tájéko
zódhatnak – jelezte a minisztérium.
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a hatóság repcetáblákat 
semmisíttetett meg
A méhészek jelzései alapján végzett vizsgálat 
eredményeképpen a Nemzeti Élelmiszer
láncbiztonsági Hivatal öt esetben repcetáb
lákat semmisített meg Baranya megyében, 
ugyanis a növények veszélyt jelentettek a 
beporzó rovarokra, méhekre. A Nébih szerint 
a kimutatott növényvédőszer-maradék egy
értelműen szabálytalan növényvédelmi 
technológia alkalmazására utalt.

A Nébih felhívta a figyelmet arra, hogy a 
szabályos, a növényvédő szerek címkéjén 
előírtaknak megfelelően végzett növényvé
delmi tevékenység nem jelent kockázatot a 
háziméhekre és a vadon élő beporzó szerve
zetekre.

támogatások állattenyésztőknek és -feldolgozóknak

kétharmadára csökkent a gazdaságok száma

egységes kérelem
A Magyar Államkincstár április 7-én megnyi
totta az egységes kérelem kitöltési felületét. 
Az igénylések benyújtása során a korábbi 
években megszokott és megismert eljáráso
kat kell követni, idén csak technikai javításo
kat és pontosításokat hajtottak végre. Az 
egységes kérelmek benyújtásához a gazdák 
segítséget kérhetnek a Nemzeti Agrárgaz
dasági Kamara falugazdász-hálózatától.  

2021-ben 44 támogatási jogcímre és in
tézkedésre lehet támogatást igényelni, illet
ve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesí
teni, amelynek benyújtási határideje május 
17-e. Ez a kérelem szankciómentesen május 
31-ig, június 9-ig pedig szankció mellett 
módosítható. Amennyiben valaki elfelejti 
május 17-ig benyújtani a kérelemét, úgy 
május 18. és június 9. között még van lehe
tősége a kérelem beküldésére, de ez már a 
támogatási összeg munkanaponkénti 1%-os 
késedelmi szankciójával lehetséges. A június 
9-ét követően benyújtott egységes kérelmet 
érdemi vizsgálat nélkül visszautasítják. 

Új, idei változás, hogy bizonyos terme
léshez kötött támogatások esetén a szaporí
tóanyag-igazolás (számla) adatait legké
sőbb június 9-ig meg kell adni. Bizonyos 
jogcímek (fiatal gazda, kistermelői) 2022-ig 
is igényelhetők abban az esetben, ha a kére
lem benyújtója megfelel a vonatkozó jog
szabályi előírásoknak. 

Azok az ügyfelek, akik AKG és ÖKO tá
mogatásuk kapcsán hosszabbítási szándé
kukról nyilatkoztak, jelezzék kifizetési igé
nyüket az egységes kérelemben, függetle
nül attól, hogy a hosszabbítási kérelmet el
fogadó Támogatói Okirat (TO) még nem áll 
rendelkezésre. 

A tanácsadói testület véleménynyilvání
tással, az állatvédelemmel és az állatjólét
tel kapcsolatos jogszabály-tervezetekhez 
kormányzati stratégiához fűzött javasla
taival, kezdeményezéseivel, oktatással, 
felmérésekkel formálja a hazai állatvéde
lem jövőjét. A kitűzött célok sorából ki
emelendő, hogy a magyar állatvédelem 
Európa élmezőnyébe tartozzon, és az ál
latvédelem jelentősen előmozdítsa a klí
mapolitika sikerét, valamint hogy a Nem
zeti Állatvédelmi Tanács munkájával dön
tően hozzájáruljon a mindinkább élhető 
környezet és a versenyképes magyar vi
dék megteremtéséhez.

Ezt megelőzően zajlott és nagy siker
rel zárult állatvédelmi párbeszéd: a kérdő
ívét 260 ezernél többen töltötték ki. A kér
dőív két fontos kérdésében, a felelős állat
tartásra való nevelés, valamint az ivartala

nítás témájában is már most fontos előrelé
pés történt, ugyanis elindult a Gazdijogsi 
online képzés, valamint a Magyar Falu 
program ivartalanítási akciója is.

Eddig 142 pályázó összesen 69 milliárd forint 
értékű támogatási igényét bírálták el pozití
van a Vidékfejlesztési Program állattartó tele
pek fejlesztésére kiírt pályázata keretében. A 
kiírások egymást követik; a kisebb állattartó 
telepek megújulására a pályázat 30 milliárd 
forintos keretösszeggel már áprilisban meg
jelent. A baromfitartó, a sertéstartó, a szar
vasmarhatartó, a juh- és kecsketartó telepek, 
valamint a többi mezőgazdasági haszonállat 
– így a lófélék, nyúl, méh, húshasznosítású 
galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly vala
mint csincsilla – tartására szolgáló állattartó 
telepek korszerűsítésére, fejlesztésére 2021. 
május 28-a és július 22-e között lehet pályáz
ni. Az elkövetkező időszakban 13 darab új 
felhívás is várható a Vidékfejlesztési Program
ban, ezek közül több az állattenyésztőket 
érinti – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Ag
rárgazdasági Kamara. 

Májusban jelenik meg az „Élelmiszeripari 
üzemek fejlesztése” című pályázat. A felhívás 

keretében a technológiai fejlesztéseket, to
vábbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot 
célzó beruházásokat támogatják maximum 
100 millió forinttal. 

Júniusra tervezik az „Élelmiszeripari üze-
mek komplex fejlesztése” című pályázatot 5 
milliárdos támogatási összegig. A megjelenő 
nagyobb volumenű pályázatok megvalósítá
sával szeretnék elősegíteni az importkivál
tást. 

Július 15-től nyújtható be a „Tojótyúk-
tartó telepek támogatása” című pályázat. Az 
importkiváltás és a komplex ágazati fejlesz
tés érdekében 500 millió Ft-ban határozzák 
meg a minimum támogatási összeget. Új 
tojó tyúk tartó telepek fejlesztését is támogat
ják a pályázatból.

A „Minőségrendszerekhez kapcsolódó 
előállítói, termelői csoportosulások tájékoz
tatási és promóciós tevékenysége” című fel
hívás megjelenését júniusra módosították. A 
közölt időpontok változhatnak. 

Országszerte mintegy 234 ezer gazdaság 
vett részt a 2020-as Agrárcenzuson. A 
2010-es cenzus óta a gazdaságok száma 
kétharmadára csökkent és szerkezetük is 
átalakult: 46 százalékról 25 százalékra esett 
azoknak az aránya, akik főként állattartás
sal foglalkoznak, ugyanakkor a növényter
mesztő gazdaságoké 41 százalékról 67 szá

zalékra nőtt. Magyarországon a gazdasá
gok mintegy 50 százalékát olyan emberek 
vezetik, akik 40 évnél idősebbek és nincs 
mezőgazdasági végzettségük. A legalább 
500 ezer euró termelési értéket előállító 
gazdaságoknál az irányítók 60 százaléka 
felsőfokú, 24 százaléka pedig középfokú 
mezőgazdasági képesítéssel rendelkezik.

megalakult a Nemzeti állatvédelmi tanács
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Arank és Bailey – az Etyeki Állatvédő Egyesület 
menhelyén élő, örökbe fogadható kutyák 
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A haszonbérleti díj arányosságának 
kérdése a jelenlegi földforgalmi sza
bályozás több pontjában is felmerül. 

Talán az egyik leggyakrabban hivatkozott 
előírás a földforgalmi törvény 53. § (2) a) 
pontja, miszerint a földhivatal megtagad
hatja a haszonbérleti szerződés jóváhagyá
sát, ha a haszonbérleti díj aránytalansága al
kalmas a jogosultak távoltartására elő-
haszonbérleti joguk gyakorlásától. Ez a 
több szörösen összetett szempontrendszer a 
gyakorlatban igen megnehezíti a bérleti díj 
aránytalanságára hivatkozók helyzetét. Erről 
a későbbiekben még részletesen is szó lesz. 

Szintén sokan ismerik a Fétv. 50/A. §-át, ami 
alapján a szerződésben foglalt haszonbérleti 
díjat a helyben szokásos piaci haszonbérleti 
díj mértékére lehet módosítani. 

mit mond a jelenlegi  
szabályozás?
Amint látható, az első esetben a hatályba
lépés előtt vizsgálják a haszonbérleti díjat, 
míg a Fétv. 50/A. §-a esetében a már ha
tályba lépett, akár évek óta folyamatosan 
fizetett haszonbérleti díj képezi a felülvizs
gálat tárgyát. Azonban közös bennük, hogy 

mindkét esetben az igazságügyi szakértő 
kapja a főszerepet, aki viszonylag szabadon 
határozhatja meg a bérleti díj összegét a 
szakvéleményében. 

Csakhogy a tapasztalatok szerint sok
szor jelentős eltérés van az értékbecslések 
között. A bírósági joggyakorlatban találha
tók olyan esetek, amikor maximum 15– 
20 százalékos eltérés fért bele az arányos
ság fogalmába, ám olyan is előfordul, hogy 
a helyben kialakult bérleti díjnak akár a 
dupláját is jóváhagyta a bíróság szakértői 
véleményre hivatkozva. Sőt, egy esetben 
azt is kimondta a bíróság, hogy a tulajdo
nosnak jogos és elvitathatatlan érdeke fű
ződik ahhoz, hogy minél magasabb áron 
adja bérbe az ingatlanát.

Eddig az sem volt tisztázva, hogy az ér
tékbecslés során milyen szempontokat ve
het figyelembe az igazságügyi szakértő. 
Tény, hogy a haszonbérlő számára akár 120 
százalékkal magasabb bérleti díj is vállalha
tónak tűnhet, azonban kérdéses, hogy ilyen 
kockázatvállalás reálise, vagy a helyi gaz
dák távoltartását szolgálja.

Ezzel elérkeztünk a joggyakorlat másik 
érzékeny pontjához. A földforgalmi tör
vény alapján ugyanis csak akkor állapítható 
meg a haszonbérleti díj aránytalansága, ha 
a bérleti díj más jogosultat távol tart 
előhaszonbérleti jogának gyakorlásától. 
Hogyan bizonyítható, hogy egy helyi gazda 
csak azért marad távol az ügylettől, mert 
kigazdálkodhatatlan számára a bérleti díj? 

E kérdésben eddig még a bírósági gya
korlat sem volt egységes, hiszen bizonyos 
esetekben a bíróság konkrét nyilatkoza tot 
(!) várt el a helyben lakó gazdáktól jogaik 
sérelmének bizonyítására. Ha ehhez hozzá
vesszük, hogy a bérleteknél nincs lehetőség 
az adásvételek jól ismert kamarai szűrőjére, 
érzékelhető, hogy sok esetben olyan bérleti 
díjakat is jóváhagytak az elmúlt időszak
ban, amelyek a terület jellemzői alapján ab
szolút nem lettek volna igazolhatóak.

mi változott az utóbbi  
hónapokban?
A változások motorja ezúttal a Kúria volt. A 
legfelsőbb bírói fórum komoly lépést tett 
az egységes ítélkezési gyakorlat érdekében 
a haszonbérleti díj mértékéről szóló 2/2020. 

Jó TuDNI

Túl magas a haszonbérleti díj?

A magyar agrárium egyik legvitatottabb kérdésköre kétségkívül  
a haszonbérleti díjé. égető probléma, mégis keveset tudunk róla.  
gyakran teszik fel a kérdést: milyen összegig arányos a haszonbérleti díj? 
mennyi a helyben szokásos piaci bérleti díj? kinél jelezhetem, ha a magas 
haszonbérleti díj miatt nem tudtam élni az előhaszonbérleti jogommal?  
Az ilyen kérdések eddig többnyire megválaszolatlanul maradtak 
a gazdák számára, hiszen még a szakértők értékbecslései között is óriási  
eltérések voltak. Az utóbbi időben azonban olyan változások történtek 
mind a bírósági joggyakorlatban, mind a szakértői módszertanban,  
amelyek elejét vehetik a szélsőséges szakértői becsléseknek  
és az aránytalanul nagy vagy aránytalanul kis haszonbérleti díjaknak. 
ezekről a változásokról lesz szó a továbbiakban.
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(XI. 9.) közigazgatási kollégiumi vélemény 
megalkotásával. Az úgynevezett  „kollégiu
mi vélemények” kiadására jellemzően olyan 
esetekben kerül sor, ha az alsóbbfokú bíró
ságok eltérő döntéseket hoznak ugyanab
ban a jogkérdésben. Ilyen esetben a Kúria 
véleményének döntő súlya van a vitás kér
dések megítélésében. Ez történt a haszon
bérleti díj megállapítása kapcsán is. 

Annak ellenére, hogy a kollégiumi véle
mény csupán iránymutatás a bíróságok 
számára, sőt, hivatalosan nincs is a felekre 
kiterjedő hatálya, az úgynevezett korláto
zott precedensrendszer miatt a bíróságok 
csak rendkívül indokolt esetben térnek el a 
kollégiumi véleményben leírtaktól.

Milyen ügyekre vonatkozik tehát a Kúria 
döntése? A legfontosabb, hogy csak az új ha
szonbérletekre és azok hatósági jóváhagyá
sára vonatkozik, a már fennálló szerződése
ket nem érinti. Azt is fontos rögzíteni, hogy a 
Kúria ezen döntésével a Fétv. 50/A. §-a alap
ján indult eljárásokban nem foglalt állást; 
bár, az eltérő határozatokat látván, ott is 
jócskán időszerű volna a bírósági joggya
korlat egységesítése. 

Milyen újítást hozott a kúriai döntés? A 
KK-vélemény az új haszonbérletek megíté
léséről kimondta, hogy a haszonbérleti díj 
főszabály szerint nem lehet magasabb, 
mint az átlagos bérleti díj + maximum  
20 százalék. Van-e olyan eset, amikor mégis 
indokolt ennél magasabb bérleti díj? A vá
lasz igen, de csak akkor, ha ez az érték
többlet objektívan igazolható. 

Ilyen objektív tulajdonság például a te
rület fekvése, a föld minősége (AK-értéke), 
öntözhetősége, művelhetősége, közútról 
való megközelíthetősége.

Nem kevésbé fontos, hogy a Kúria azt is 
kimondta: a bérleti díj vizsgálatánál mos
tantól nem lehet figyelembe venni bizony
talan jövőbeni eseményeket, és a haszon
bérlő elhatározásától függő körülményeket 
sem (például „a föld megszerzése után bő
vítem a szarvasmarha-állományomat”). Te
hát amennyiben az eltérés objektívan nem 
igazolható, úgy a bérleti díj aránytalannak 
minősül, és a földhivatal megtagadhatja a 
szerződés jóváhagyását.

Ezek fontos megállapítások a Kúriától, 
de rögtön felmerülhet a kérdés, hogy vajon 
melyik félnek kell bizonyítania a bérleti díj 
aránytalanságát, vagy fordított esetben an
nak helytállóságát? A választ az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvény 
(Ákr.) 62. § (1) bekezdése adja meg, misze
rint a haszonbérleti díj aránytalanságát a 
földhivatalnak kell bizonyítania. Ki kell 
emelni, hogy az aránytalanság szakszerű 
megállapításához nem elegendőek a gaz

dák hétköznapi ismeretei, a legtöbb eset
ben szükség van hozzá szakértői bizonyí
tásra is. 

Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 
vane gazdasági racionalitása az adott 
szerződésnek, vagy csak a piaci szereplők 
kirekesztését, távoltartását szolgálja. Meg
határozó szerepe van e körben a korrekciós 
tényezőknek is, mert azok teszik lehetővé a 
komplex értékelést, amivel az ingatlanok 
egyedileg vizsgálhatók.

Az átlagos bérleti díjakhoz képest kell 
vizsgálni az adott ingatlanra elérhető fajla
gos haszonbért és a díj kigazdálkodhatósá
gát is. Bár a kigazdálkodhatóság önmagá
ban nem alkalmas a díj arányosságának 
megállapítására, lényeges szempont az 
arányosság mérlegelésében. A díj kigazdál
kodhatóságának megállapításához rész letes, 
minden költségre (munkabérek, adók, járu
lékok, kamarai tagdíj stb.) kiterjedő számí
tások elvégzésére van szükség. Tehát az 
aránytalanság csak esetről esetre vizsgálva 
határozható meg. 

Azonban a Kúria döntésétől függetlenül 
is szükség volna jogszabályi változásokra. 
Indokolt volna annak a gyakorlatnak a mó
dosítása, miszerint a földhivatal nem min
den esetben köteles vizsgálni a bérleti díj 
aránytalanságát, hanem csak a lehetősége 
adott. Az a tapasztalat, hogy a földhivata
lok sok esetben nem vizsgálják a bérleti dí
jak aránytalanságát – minden bizonnyal le
terheltségük miatt –, és emiatt gyakran 
olyan szerződéseket is jóváhagynak, ame
lyekben irreálisan magas bérleti díjat kötöt
tek ki a szerződő felek.

A túl magas díj a legtöbb esetben való
színűleg visszatartó hatással bír a helyben 
lakó gazdákra, eltántorítja őket a jelentke
zéstől a saját településükön meghirdetett 
földekre. Ebben is nagy változást hozott a 
Kúria döntése, hiszen mostantól már nem 
kell külön igazolni, hogy a magas bérleti díj 
előhaszonbérletre jogosultakat tart távol. A 
Kúria szerint ez bármiféle igazolás nélkül, 
automatikusan következik az irreális ha
szonbérleti díjból.

módszertani levél igazítja el  
a szakértőket
Az elszállt bérleti díjak problémáját a bíró
sági eljárások másik állandó szereplője, az 
igazságügyi szakértői szakma is érzékeli. 
Tény, hogy az igazságügyi szakértők szá
mára eddig nem volt kötelező módszertan 
a termőföld haszonbérleti díjának megálla
pítására. Viszont 2020 végén a Magyar 
Igazságügyi Szakértői Kamara kiadta a 
földhaszonbérleti díj megállapításáról szóló 

Módszertani Levelét, ami valamennyi igaz
ságügyi szakértő számára kötelező erővel 
bír. Érdemes kiemelni, hogy az abban leírt 
módszertan az összes olyan, a polgári jog 
hatálya alá tartozó eljárásban alkalmazan
dó, amiben igazságügyi szakértő bevoná
sával kell megállapítani a helyben szokásos 
piaci haszonbérleti díjat. 

Hangsúlyozni kell, hogy a Módszertani 
Levelet a bérleti díj módosítására indított el
járásokban is alkalmazni kell (Fétv. 50/A. §). 
A levél teljes terjedelmében megtalálható  
a https://igazsagugyiinformaciok.kormany.
hu/miszk-modszertani-level-2-2020 linken, 
ennek ellenére lényegesnek tartom, hogy 
néhány fontosabb elemét kiemeljem. 

Első megállapításainak egyike ugyanis 
önmagában is vitaindító lehet. A Módszer
tani Levél egyik legfontosabb szakmai 
mondanivalója, hogy a helyszíni szemle 
nem mellőzhető az értékbecslési eljárás
ban. Ez a kijelentés meglepő lehet a mű
holdas térképek széles körű elérhetőségé
nek ismeretében, csakhogy – mint a Mód
szertani Levél is hangsúlyozza – az ingatlan 
számos lényeges sajátossága csak a helyszí
nen ismerhető meg teljeskörűen.

Fontos tételmondata az is, hogy a ha
szonbérleti díj meghatározásának alap
módszere a piaci árak összehasonlítása. El
lenőrző módszerként alkalmazható ugyan 
a tőkésítéssel történő számolás is, de mivel 
a különböző banki hitelek kamatlába kö
zött jelentős eltérés lehet, ennek a mód
szernek az alkalmazását nem javasolják a 
szakértők számára. 

A módszertan részletesen kitér egyebek 
mellett – az egyébként a Kúria által is hivat
kozott – értékmódosító tényezőkre. A ha
szonbérleti díj megállapításakor ugyanis fi
gyelembe kell venni az időkorrekciót (a ha
szonbérleti díj időtartamát); a föld fekvését, 
elhelyezkedését; a terület méretét, alakját, 
formáját; minőségi osztályát, fajlagos arany
koronaértéket; a vízrendezést, a melioráci
ót, az öntözést; a művelési ág esetleges elté
réseit; az alternatív hasznosítás lehetőségeit.

Végül lássuk, hogy ki indíthat jogorvos
lati eljárást a haszonbérleti díj aránytalan
ságának megállapítására! Amennyiben fel
merül az aránytalanság gyanúja, a haszon
bérletet jóváhagyó közigazgatási határozat 
bíróságon megtámadható. Per indítására 
az a személy jogosult, akinek jogát vagy jo
gos érdekét a közigazgatási tevékenység 
közvetlenül érinti – tehát például az, akit a 
túl magas bérleti díj tartott vissza elő-
haszonbérleti jogának gyakorlásától.

Dr. Cseh Tibor András
szakmai titkár

MAGOSZ
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Még tél végi, esőre álló időben ké
szült képeken is látszik, milyen 
csodálatos a völgy, ahol a Macho

mercse Kft. tenyésztelepe áll. A nógrádi ta
nyát, rajta a ma is látható istállóépülettel, 9 
éve vásárolta meg Veroszta Ferenc. A birto
kon 100 hektár legelő, maga a tanya, vala
mint két forrás és patak található. 

– Most épp nem a legszebb a tanya, 
mert a múlt heti esőzések miatt az épület 
körül felszaggatták a füvet az állatok és a 
gépek – mondja Veroszta Ferenc. – De látta 
volna akkor, mikor átvettem! Onnan tudtuk, 
honnantól a miénk, hogy teljesen elvadult, 
tele volt solidagóval. A szerkezetkész istálló 
teteje is megrongálódott.

Az épületet kijavították, és elindították a 
legeltetésre alapozott húsmarhatenyésztést. 
Vegyes tehénállománnyal kezdték az áruter
melést: magyar tarka, limousin, charolais és 
angus állataik voltak, amelyeket a jó húski
hozatal elérése érdekében limousin bikával 

fedeztettek. Mindenképp francia fajtát akar
tak használni, végül Ferenc felesége döntött 
a charolais vs. limousin vitában, mondván, 
az utóbbi szebb.

Mindebből is látszik, hogy Ferencék nem 
a családi hagyomány szerint gazdálkodnak, 
és még csak nem is agrárvégzettségük miatt 
lettek mezőgazdasági vállalkozók. A birtok 
mellett a termeléshez szükséges valamennyi 
eszközt és tenyészállatot is megvásárolták, 
és a cég a mai napig építkezik nyereségük 
visszaforgatásával. A cég 2012-es indulása, 
illetve a földtörvény 2013-as változása után 
elvégezték a gazdálkodáshoz és a földhasz
nálathoz szükséges iskolákat, megszerezték 
az engedélyeket, és autodidakta módon 
megtanulták a szarvasmarha-tenyésztést. 

Három éve pedig eladták az árutermelő 
gulyát egy környékbeli gazdának, és fajta
tiszta limousin üszőkkel és bikákkal új törzs
tenyészetet alapítottak, mondván, az az iga
zi szakmai munka. Egyelőre tenyészbikákat 

adnak el, de várhatóan jövőre elérik a terve
zett maximális tehénállományt, miáltal 
üszőket is forgalmaznak majd. Jelenleg 135 
állatot tartanak a tenyészetben: 66 ellett te
henet, 25 szűzüszőt és 2 tenyészbikát. A cél
juk, hogy a tenyészetben 110 anyaállat le
gyen, a minőség érdekében pedig tehén- és 
üszőszelekciót is végeznek. Idén a tervek 
szerint a genetikai variancia, illetve a minő
ség fokozása miatt, a két belföldről vásárolt 
bikájuk mellé Franciaországból is vásárolnak 
szaporítóanyagot – spermát és embriót. 

A bikaborjak 15 hónapos korukban már 
vizsgáztak a Limousin és Blonde d'Aquitaine 
Tenyésztők Egyesületénél, ma pedig már az 
az anyaállatokat alak szerint minősítik, illet

HúSMARHATENyÉSZTÉS

biomarha. majdnem…

Natura 2000-es területen olyan szigorú feltételek betartása mellett lehet 
csak gazdálkodni, ahol gyakorlatilag elképzelhetetlen a biogazdálkodáson 
kívül mást folytatni. A termelők jó része azonban nem tanúsíttatja  
az ökológiai gazdálkodást a külön támogatás ellenére sem – egyrészt  
az anyagi vagy az adminisztratív terhek miatt, másfelől mert a bevétel-
növekedés nem áll arányban a tanúsíttatás költségeivel. sajómercsén 
Veroszta Ferenc is hasonlóan jár el, legelőit a szigorú természetvédelmi 
előírások szerint használja, de nem biogazdaként.
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A fából készült karám a tenyészállatok be-
mutatására, fotózására készült
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ve a választási borjaknál is elvégeznek bizo
nyos méréseket. 

– Nagy segítség ez számunkra, hisz’ te
nyészállatként így a legjobb, legígéretesebb 
egyedeket tarthatjuk meg – hangsúlyozza 
Veroszta Ferenc. – Ugyanez igaz arra is, 
hogy már hazánkban is komoly DNS-vizsgá
latokat végeznek, ezzel gyűlnek az adatok a 
tenyésztési adatbázisban. Ilyen adatbázis se
gíti a nagy limousin-tenyésztő országok, 
Franciaország vagy Nagy-Britannia tenyész
tőit is. Így lehetséges, hogy árveréseken 
olyan hatalmas összegekért keljenek el a ki
váló pedigréjű tenyészállatok, mint a hírek
be is bekerült angliai eset, amiről a Kister
melők Lapja is írt.

A tenyészői munka elméletéről azonban 
térjünk vissza a gyakorlathoz! Ahogy arról 
már szó volt, a tanyához 100 hektár legelő 
tartozik, emellett a gazdaságnak van 35 
hektár szántója, ahol silókukoricát, lucernát 
és réti szénát termesztenek, valamint 100 
hektár kaszálót is bérelnek. Az állatokat ex
tenzív legeltetéses formában tartják, a telet 
pedig a mélyalmos istállóban töltik. A lege
lőn 11 darab körülbelül 5 hektár területű le
gelőkertet alakítottak ki, amelyek kapukkal 
összenyithatók, vagyis az állatokat könnyen 
át lehet kertről kertre terelni. Valamennyi le
gelőkertben automata itatórendszer műkö
dik: a kiépítéséhez 2,8 kilométer hosszú cső
vezetéket fektettek le a domboldalban, ami
hez szivattyúrendszert telepítettek. De 
ahogy Veroszta Ferenc elmondta, ezzel kí
mélik a legelőt, kevesebb munkaerőre van 
szükség, és az állatok is akkor és annyit isz
nak, amikor és amennyit szeretnének. 
Egyébként a legelőkertek kialakításakor is az 
állatok jólétét vették figyelembe, minden 
egyes terület alakját úgy változtatták meg, 
hogy legyen benne olyan fás liget, ahol az 
állatok erős napsütésben pihenhetnek. 

– A legelőt igyekszünk a legkíméleteseb
ben és a legjobban hasznosítani. Ezért május 
15. előtt nem hajtjuk ki a gulyát – mondja 
Veroszta Ferenc. – Nem akarjuk – ahogy 
mondani szokták – elharaptatni a füvet, így 
a már fölnőtt fűre engedjük az állatokat – 
ezzel a módszerrel a taposáskár is csökken. 
Sőt, a kései kiengedés miatt augusztusban 
sem száradnak ki a legelőink. Viszont, ha 
nem esős az ősz, akkor sokáig legeltetünk.

A legelőkkel kapcsolatban sajnos gond
jaik is vannak. A Natura 2000-es területeken 
ugyanis semmiféle „mesterséges” talajerő-
utánpótlás nem engedélyezett. Ez alapvető
en nem lenne baj, hiszen az állatok megtrá
gyázzák a gyepet, azonban az utóbbi nyara
kat már nem a csendes, áztató esők jellem
zik, hanem a hirtelen lezúduló, nagy meny
nyiségű csapadék, amely kombinálva a hely 
adottságaira jellmező agyagos talajjal és a 
száraz gyeppel azt eredményezi, hogy sok
szor 3 cm mennyiségben is zúdul le a víz a 
domboldalról, és hozza magával a trágyát. 
Éppen ezért az egész tanyát körbe kellett ár

kolni, hogy az esővizet el tudják vezetni. Így 
viszont a legelőn a fű egyre gyengül, pedig 
az eső által lemosott trágyát akár vissza is le
hetne juttatni.

Ahogy Veroszta Ferenc fogalmaz, a ter
mészet erőivel küzdeni kell, és a nyereséget 
valami mindig elviszi. Hol az, hogy az istálló
hoz vezető bekötőútnak 40 centi mély ala
pot kell építeni – és még így is egy alámo
sott részen a markoló alatt beszakadt az út 
–, vagy épp a mínusz 20 °C körüli téli hő
mérséklet miatt fűtött vízvezetéket kellett 
kialakítani az itatáshoz. 

Halmos B. Ágnes

A téli takarmány is saját előállítású

A taposáskár miatt az állatok esős időben az 
istállóban vannak, kivéve ezt az anyaállatot 
és borját, mert az anya túlontúl védi a pár 
napos kicsinyét
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A Demjén család sokáig azt hitte, hogy 
az övék az első alpaka farm idehaza, 
de aztán kiderült, hogy a Magyaror

szágon letelepülő német és holland nyugdí
jasok hozták be magukkal az első példányo
kat Tolnába és Baranyába. Becslések szerint 
most összesen 300-400 példány él ebből a 
Dél-Amerikában őshonos, kedves, okos és 
hasznos teveféléből az országban, és 20-30 
amatőr és profi foglalkozik a tenyésztésükkel. 

Summert és Contessa egy évesen érkezett 
Jobaházára, őket Demjén Mihály Hollandiá
ban élő lánya hozta. Folytatva a bemutatást, 
Gyöngy, Galagonya, Dalma és a lánya, Haj
nalka, a drótkerítés másik oldalán pedig ki
emelkedik a többiek közül Árpi és Mega – aki 
a legidősebb kanca – Elegáns fia. 

Nincs kedvencem, mindegyiket szeretem, 
kivéve, amikor leköpnek – mondja a gazda, 
aki, ilyenkor sem haragszik rájuk, mert sok
szor nem is rá céloznak, csak összevesznek 
valamin, és miközben forgolódnak, őt is elta

lálják. A fiúk gyakran veszekednek, naponta 
többször is összeugranak, pedig alapjában 
békés állatok, akiknek hangulatát nagyban 
befolyásolják a tartás körülményei. 

Ibolya mennyi idős?
– A múlt héten született, és még csak öt

napos. Ott áll mellette az anyja, Hajnalka, aki 
az unokámról kapta a nevét. Az alpakák nagy 
súllyal születnek, Ibolya 7 és fél kilóval, és tel
jesen kifejletten. Ha a reggeli órákban jönnek 
a világra, akkor este már futkároznak. A ter
mészetes élőhelyükön ilyen fiatalon meg kell 
tudniuk védeni magukat, és ha kell, pár órá
val a születésük után már elfutnak a ragado
zók elől. 

Miért van kabát a kicsin?
– Azért tesszük rá, mert még „csalókás” az 

idő, de nyáron már nem használunk ilyet.
Amikor 2008-ban kitalálták ezt a 
farmot, akkor úgy tervezték, hogy 
ötven alpaka lesz itt. Eltelt több 
mint egy évtized, mégis csak 14 ál-

latuk van, hat mén és nyolc kanca. 
Miért?
– Akkor lehet ennél több, ha végre tu

dunk bővülni, és bár tárgyalunk a szomszé
dos belterületek tulajdonosaival, ők egyelőre 
bizonytalankodnak. Ha nyélbe tudnánk ütni 
az üzletet, akkor lenne elég hely ötven alpaka 
számára, de a mi legelőnk sajnos nem bír el 
húsznál többet. Akkor persze majd ki kell ta
lálnunk, hogy honnan hozzuk nekik a takar
mányt, mert venni csak szénát lehet, már 
amikor van. A lucernapellet szóba sem jöhet, 
mert nem eszik meg. Nagyon szeretnénk már 
önellátók lenni, mert akkor nem lennénk ki
szolgáltatva a kereskedőknek. 

Gondolom, drága is a takarmány.
– Ez nem pénz kérdése, mert szerencsére 

nem kell nekik sokat venni. Szoktam is mon
dani a látogatóknak, hogy ezt az állományt 
még a kis nyugdíjamból is fenn tudnám tar
tani. Annyira keveset esznek, hogy egy állat 
még 100 forintba sem kerül egy nap.

Mondta, hogy szívesen terjeszked-
nének. Ez azt jelenti, hogy jó üzlet 
alpakát tartani?
– Az első három állat 2010-ben érkezett, 

és az azóta eltelt időben sikerült annyira is
mertté válni, hogy mindenki megtalál ben
nünket, akinek bármilyen kérdése vagy kéré
se van az alpakával kapcsolatban. 

A gyapja miatt éri meg tartani, vagy 
azért, mert eladják az állatokat?
– Folyamatosan térünk vissza a természe

tes anyagokhoz, és a műszál egyre kevésbé 
népszerű. A birka gyapjának viszont egyik 
baja, hogy zsíros, és a benne lévő lanolin al
lergén hatású, ezért nem mindenki tudja vi
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KIS NyugDíJ IS ElÉg A TARTÁSuKRA

divatba jött az alpaka

egyre többen fognak bele az alpakatenyésztésbe, és nemcsak azért, mert 
kedves állatok, hanem azért is, mert a tartásuk komoly haszonnal kecsegtet. 
A takarmányozásukra különösen keveset kell költeni, és akár a szabadban is 
elélnek, viszont a gyapjújuk ára az aranyéval vetekszik, és a kíváncsiskodók 
is szívesen áldoznak a rögtönzött állatkertek látogatására. ha viszont azt is 
figyelembe veszi a vállalkozó kedvű gazda, hogy egy-egy kifejlett tenyészállat 
ára egymillió forint körül van, hogy az alpaka nem bírja a stresszt, és hogy  
a számára nagy veszélyt jelentő bélférgesedést rendszeresen kell vizsgálni, 
akkor valószínűleg már jobban meggondolja, belefogjon-e. Arra kértük  
az állat egyik legnagyobb hazai ismerőjét, a jobaházán élő Demjén mihályt, 
hogy segítsen azoknak, akik ezen az új lehetőségen törik a fejüket. 

Az alpakából készült játékállatokat vagy 
itthon állítják elő, vagy Peruból érkez
nek. A többségük olyan gyerekek szá
mára készül, akik szőrallergiában szen
vednek, ettől ugyanis nem lesz roha
muk. A kétszer is körbetekerhető, hosz
szú női sálat Mihály lánya köti, de a 
kínálatban van még zokni, kesztyű, sap
ka, kulcstartó és más dísztárgy. Sok eset
ben a fonalat nem is festik, hanem olyan 
színű, amilyen maga az állat, fehér, bar
na, fekete vagy szürke. A különféle ru
hadarabok mintáit az eltérő színű bun
dák kombinálásával alakítják ki. 
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selni a belőle készült ruhát. A másik problé
ma, hogy durvább a birkagyapjú, és sokakat 
szúr. Így felértékelődik az alpaka, mert senki 
nem lesz allergiás tőle, és nem is szúr. Bár
mennyi jön le az állatokról, azt mind el tudjuk 
adni, pontosabban mi feldolgoztatjuk előbb, 
fonalat csináltatunk, két iparművész pedig 
dísztárgyakat készít. Ebből is látszik, hogy az 
alpaka tartása egyben a gyapjú feldolgozta
tását is jelenti, és idegenforgalmi látványos
ságnak is számít.

Hány látogató jött a koronavírus 
előtt?
– Nyáron naponta negyvenen, ötvenen. Ha 

valaki szeretné megnézni a farmot, akkor nyis
sa meg a www.alpaca.hu oldalt, és ott lehet 
időpontot választani valamelyik vasárnapra, 
de különösen indokolt esetben hétköznapról 
is szó lehet. Általában délelőtt tíztől délután 
háromig fogadjuk a csoportokat, egyszerre 
mindig csak egy családot, vagy egy baráti tár
saságot, akik egy órát töltetnek nálunk.

Jól láttam, hogy a felnőtt alpakák 
elzavarták a kis fekete macskát?
– Igen, de nem azért, mert félnek tőle, ha

nem, mert nem szeretik a ragadozókat. Talán 
emlékezteti őket azokra a pumákra, amelyek 
Peruban a legnagyobb veszélyt jelentik a szá
mukra. 

Mi a helyzet a kutyákkal? Azok is 
bejárnak az alpakák közé?
– Van olyan tenyésztő társunk, akinél 

együtt vannak, de mi nem szeretnénk, ha 
összeszoknának. Ha ugyanis kiöljük belőlük 

azt az ösztönt, hogy félni kell az ebektől, ak
kor a kóbor kutyák sok problémát okozhat
nak. Minden évben van kutyatámadás, nem
csak nálunk, hanem máshol is az országban, 
és olyankor mindig az alpakák húzzák a rövi
debbet. Vagy szétmarják, vagy halálra kerge
tik őket. 

Miért tartják a drótháló két olda-
lán, egymástól szétválasztva a kan-
cákat és a méneket?
– Az alpakánál nincs ivari ciklus, vagyis, ha 

nem vemhes, bármikor képes párosodni. Ta
lán azért alakult ez így, mert nagyon hosszú, 
11 és fél hónap a vemhességi idő. Az ellés 
után általában két héttel már lehet őket pá
roztatni, de az állat mutatja is, hogy mikor ké
szült fel erre. De kell valamiféle kapcsolat kö
zöttük, hogy lássák és érezzék egymást, mert 
ők egy csapat.

Mintha kezdene divatba jönni az al-
paka Magyarországon, és bár Önök 
– ahogy mondta – nagyon népsze-
rűek, azért már máshol is meg lehet 
találni ezeket a bájos állatokat.
– Igen, az egész világon divatba jött az al

paka. Ezt akartuk elérni, amikor belevágtunk 
ebbe az egészbe. A mai napig komolyan 
vesszük az ismeretterjesztést, és a látogatók 
informálásán túl minden évben tartunk tan
folyamot a hobbi és a profi tenyésztőknek. Itt 
azokat a tudnivalókat lehet elsajátítani, ame
lyekkel már hozzá lehet kezdeni a tartáshoz, 
mert vannak olyan specifikumok, amelyeket, 
ha nem vesznek figyelembe, elpusztulhatnak 
az állatok. 

Mi kell ahhoz, hogy valaki alpakát 
tartson?
– Minél nagyobb terület, ahol jól érzi ma

gát és legelhet. Ha helyszűkében van az em
ber, akkor is legalább 50 négyzetmétert kell 
biztosítania egy állat számára, az istállóban 
pedig 2,1 négyzetméter a minimum jószágon
ként. Ha ez nincs meg, akkor az állat ideges 

lesz, a stressz pedig betegséget és pusztulást 
okoz. Az alpaka nagyon érzékeny, ezért ügyel
ni kell arra, hogy nyugalomban, békében él
hessen, egyébként pedig csak arra kell figyelni, 
hogy mindig legyen mit ennie és innia. Május
ban, amikor kiserken a fű, kiengedjük legelni 
az állatokat a kert végébe, addig viszont szé
nát és vízbe áztatott répa pelletet kapnak. 
Egyébként ők is megérzik, hogy mikor érde
mes kimenni, és mivel intelligens, okos jószá
gok, olyankor maguktól kinyitják az ajtót, és 
megindulnak a friss fű irányába. De az is az 
okosságukat mutatja, hogy hallgatnak a ne
vükre, és szófogadók, főleg akkor, ha az, amit 
csinálni kell, az ő érdekükben is történik. Pon
tos időrendet kell tartani, mert ha csak fél órát 
kések az etetéssel, akkor felborul a rend. A fiúk 
összeverekednek, és ilyenkor köpködnek is.

Istállóra nincs szükségük, ezért sokan csak 
egy beállót építenek nekik, aminek három ol
dala és teteje van. Mi azért tartjuk őket mégis 
istállóban, hogy védve legyenek az éjszakai 
ragadozóktól.

Adnak el állatokat?
– Adunk és veszünk is. Hollandiából ve

szünk, mégpedig azért, hogy javítsuk az állo
mányt, és azért adjuk el őket idehaza, mert 
ha például sok fiú születik, akkor azok felesle
gessé válnak. Az a legfontosabb szempont, 
hogy az adott állat beleillike a tenyésztési 
koncepciónkba. Ha igen, akkor maradhat, de 
ha nem, akkor mennie kell.

Bocskay Zsolt

A gyapjú minősége a szálvastagságtól 
függ, vagyis minél vékonyabb, annál ér
tékesebb. Az a legfinomabb minőség, 
ami először jön le egy állatról, ez a bébial
paka-gyapjú. Amikor elérik a kétéves 
kort, a második nyírásnál derül ki, hogy 
milyen minőségű a szőrük. Minden állat 
gyapját külön tárolják, és a feldolgozás is 
külön történik, úgyhogy a kész fonalra rá 
tudják írni, hogy kinek a bundájából ké
szült. Az alpakát évente kell nyírni, és ha 
ez valamiért elmarad, az nem jó az állat
nak, hiszen nem tud vedleni, és ezért je
lentős súlytöbbletet kell cipelnie. A nyers 
gyapjú eladási ára 5 és 15 ezer forint kö
zött mozog kilónként, Mihály éknál 10 
ezer forint az átlag. A nyírás után a mintát 
elküldik egy angol laborba, ahol megálla
pítják a minőségét, és az ott kiállított ér
tékelőlap alapján adhatják el. Egy felnőtt, 
kifejlett állatról nagyjából három kiló 
hasznos gyapjú jön le, a bébiről csak más
fél-két kiló, viszont ezt jóval többért lehet 
értékesíteni. Ismerve az árakat, érthető, 
hogy a kifejlett tenyészállat is sokba, kö
rülbelül egy millió forintba kerül.

Nagyon fontos az állatok élőhelyének 
tisztántartása, a trágya naponkénti elta
karítása. Az alpaka érzékeny a bélférges
ségre, és a parazita egyik-másik fajtája 
halálos veszélyt jelent számára. Egyéb
ként a trágyát nem kell keresgélni, mert 
mindig egy helyre piszkítanak az udvar
ban. Amikor mintát kell venni az állatok
tól, akkor a gazda türelmesen ül az udvar
ban, és várja, hogy valamelyik elvégezze a 
dolgát, majd a székletet hermetikusan le
zárja, és ha mind megvan, a csomagot el
küldi Hollandiába. Korábban idehaza vé
gezték az elemzést, de mivel ez drága és 
lassú volt, Mihály lánya, Cecília beiratko
zott egy tanfolyamra Angliában, majd 
megvette a szükséges felszerelést, és az
óta ő vizsgálja a Jobaházáról származó 
alapanyagot. Ha valamelyiket betegnek 
találja, akkor itthon az édesapja elkezdi a 
kezelést, és két-három hét múlva indul a 
kontrollminta Hollandiába. A bélférgen 
túl csak olyan betegségeik vannak, mint a 
kecskének és a birkának, így a náluk hasz
nált gyógyszereket kapják az alpakák is.

Demjén Mihály nyugdíjasként fogott bele az 
állattartásba
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Egyebek mellett itt létesült az első hiva
talos juhvágópont 2011-ben, és azóta 
is az Apró tanya az egyetlen juhtenyé

szet az országban, ahol ilyen működik. A 
„minivágóhíd” Apró Mihály édesapjának az 
ötlete és régi vágya volt. Az átmeneti jogsza
bályi lehetőséget kihasználva teljes egészé
ben saját megtakarításból valósították meg. 
Bár a vonatkozó rendelet arról szólt, hogy ki
sebb alapterületen, kisebb kapacitással nem 
kell minden előírásnak megfelelnie a vágó
pontnak (amit a normál vágóhidaktól várnak 
a hatóságok), Apró Mihály szerint a végén 
mégis az derült ki, hogy de igen! 

A hatvan négyzetméteres vágópont az 
előírt hűtőházzal és szociális helyiségekkel 
több mint huszonnégy millió forintba került, 
és ebben a kiszállításhoz használt hűtőautó 
még nem is volt benne. Mégis úgy gondol
ják, nagyon megérte létrehozni, mivel bárá
nyonként hét-nyolcezer forintos többletbe
vételt jelent a gazdaságnak. Ennyivel tudják 
kedvezőbben értékesíteni a tőkehúst, mint 
az élő állatot. 

A mobil megsemmisítő berendezés 
ugyancsak jelentős, de nagyon hasznos be
fektetés volt, aminek a segítségével kerítésen 
belül égetik el az elhullott állatokat és a vá
gási hulladékot. Nagy előnye, hogy nem áll a 
bomló szerves anyag a telephelyen szállítás

ra várva, mint sok más gazdaságban, oda
vonzva a juhokat veszélyeztető élősködőket, 
kóbor ebeket, rókákat. A gázüzemű krema
tóriumot 35 százalékos Európai Uniós támo
gatással sikerült létrehozni, és még az üze
meltetés költségével együtt is nagyon meg
szolgálja az árát. 

A családi vállalkozásban soksok évig 
minden hasznot visszaforgattak a gazdaság
ba. Évek óta rendelkeznek megfelelő széna- 
és szalmatárolóval, gépszínnel, ahol minden 
rendelkezésre áll a korszerű és hatékony 
földműveléshez.  

A gazdasági épületek és a mélyalmos, fe
dett aklok között tágas udvarok terülnek el, 
ami nagyon hasznos higiéniai szempontból, 
és kényelmesen el lehet járni a gépekkel. 

A telephelyhez több hatalmas területű, 
épített kerítéssel ellátott legelőkert tartozik, 
amelyeknek köszönhetően nincs szükség ju
hászokra, és az állatok is nyugodtabban le
gelnek, mivel nincsenek hajtva. Amíg nincs 
fű, etetnek, de addig is kijárnak az állatok, fő
ként a mozgás érdekében.

Aszfaltozott a bevezetőút, kiépített az 
elektromosság, a vizet pedig száz méter 
mélyről, saját kútból veszik. Ez sem volt olcsó 
beruházás, de nagyon jó minőségű, és még 
locsolásra is elegendő. 

Bár fejlesztéseikhez korábban igénybe 

vettek pályázati forrást, az utóbbi években 
már nem pályáznak. Úgy véli, a pályázati 
rendszer az utóbbi időben túlságosan bo
nyolulttá vált, és Apró Mihály meglátása sze
rint nem a kisebb gazdaságokat preferálja.  
AVOP pályázatuk során nyolc hónap alatt 
„utánfutónyi” mennyiségű dokumentum ke
letkezett, a felesége pedig azt mondta: „Ha 
még egy ilyen pályázat lesz, beadja a válóke
resetet.” 

Próbálkoztak pályázatíró céggel, de nem 
bizonyult valódi segítségnek. Nagyobb cé
geknek talán megéri kapacitást áldozni az 
előkészítésre, utánajárásra és kijárásra, de ki
sebbeknek szerinte nem. Legutóbb, amikor 
nem teljesen önerőből fejlesztett (traktort 
vásárolt bálázóval), növekedési hitelt vett 
igénybe. Úgy véli, ez viszonylag alacsony ka
mattal még mindig kiszámíthatóbb és vállal
hatóbb, mint bele vágni egy bizonytalan ki
menetelű pályázatba.  

Magyar merinót tenyésztenek, amit né
met húsmerinóval javítottak fel. Ezzel a fajtá
val foglalkozott már az idősebb Apró Mihály 
is a téeszes időkben. Ebbe tanult bele a csa
lád, és ezt tartják a legmegfelelőbbnek az 
olasz húsexportra – ahová termelnek. Kipró
báltak más fajtákat is, de nem váltak be szá
mukra.

Osztott, sűrített elletetést alkalmaznak, 
amit az tesz lehetővé, hogy a tenyész fajtát 
nemcsak szezonálisan lehet üzetni, hanem 
szinte bármikor. Két évben háromszor elletik 
az anyákat, de nem egyszerre az egész állo
mányt, hanem négy-ötszázas nyájakban. 
Ezer anyát, húsz tenyészkost és hétszáz feb
ruárban született bárányt gondoznak jelen
leg. A német és osztrák piacra nem nyitottak. 
A bárányok kétharmadát lábon, kamionnal 
viszi Olaszországba a felvásárló, egyharma
dát pedig helyben dolgozzák fel a saját vá
góponton. Idén húsvétra kamionra nem is 
adtak el, mivel későn születtek a bárányok. 

A saját vágást kezdetben hazai hentesek
nek értékesítették, néhány éve azonban erre 
legfeljebb csak a húsvéti időszakban van ke
reslet. A juhszövetségen keresztül kapták az 
Auchan bárány- és birkahúsra vonatkozó 
megkeresését, ami kifejezetten kapóra jött 
számukra. Az áruházlánc velük és két másik 
hazai tenyésztővel kötött egész évre szóló 
szerződést, aminek keretében a bárányhúst 
és a már nem termelő anyák húsát is el tud

MERINóJuH-TENyÉSZTÉS 

komplex gazdaság saját vágóponttal

A vecsési Apró tanya a magyar juh- és Kecsketenyésztő szövetség első  
árutermelő bemutató mintatelepe, de már a 2011-es minősítés előtt is 
gyakran megfordultak itt látogatók az ország és a világ számos szegletéből. 
Nemcsak a főváros közelsége, a szépen gondozott állomány, és a jól  
felszerelt, példásan rendben tartott telephely jóvoltából, hanem  
a komplexitása miatt is, ami igazán egyedülállóvá teszi ezt a gazdaságot.
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ják adni. Az Auchan-üzletlánc „Gazdától az 
asztalig” programjában a termékekre szár
mazásihely-megjelölő és vágási időpontot 
feltüntető címke kerül, így a vásárlók előny
ben részesíthetik a hazai termelőket. 

Tavaly ősz óta magas a bárány ára, mivel 
Ausztráliában és Új-Zélandon a termelés vo
lumene elmaradt az előző évekhez képest, 
miáltal a világpiacon kevés a vágóbárány. Je
lenleg megéri a sok munka és befektetés a 
juhtermelésbe, ugyanakkor a gyapjút nem 
lehet eladni. A pandémia miatt ugyanis nem 
szállítanak Kínába, amely a hazai gyapjúfel
dolgozók megszűnése óta szinte az egyetlen 
importőr. A legutóbbi nyírásból származó 
gyapjút tárolni kényszerülnek, ami pénzki
esést jelent, és a takarmánytól foglalja el a 
helyet a magtárban.  

Májusban nyírnak újra, de egyelőre nem 
tudják, mikor szabadulhatnak meg a gyapjú
tól. Az értékesítése egyébként is egyre ke
vésbé hozza be az árát, főként a nem hozzá
értő munkaerő miatt. Átlagosan három és fél 
kiló gyapjút nyírnak le egy birkáról, és kilóját 
kétszáz forintért kellene eladni ahhoz, hogy 
visszajöjjön a nyírás ára, de Apró Mihály 
mostanában csak ötven forintos átvételi árról 
hallott.  

A takarmányt maguk termelik, a nyaló
són és báránytápon kívül szinte semmit sem 
vesznek. Száz hektáron gabonát, hatvan-
hetvenen lucernát vetnek. Kezdetben több 
bérelt földet műveltek, de ahogy munkaerő 
hiányában csökkenteni kényszerültek az ál
lományt, megnőtt a saját földek aránya a ta
karmánytermelésben. Közel húsz éve műve
lik ugyanazokat a területeket, de nem zsige
relték ki a szántóföldet, aminek meg is lett 
az eredménye. A szántók még a tavalyi 
rendkívül száraz évben is meglepően jól te
remtek, annyira, hogy jelentős felesleg hal
mozódott fel. 

Bár Apró Mihály mindig azt mondta, 
hogy állattartó ne adjon el takarmányt, de 
mivel két és fél évi készletet tárolt (ami már 
el sem fért nála), tavaly szénát, idén négy ka
mion rozst és két kamion kukoricát értékesí
tett, utóbbiból pedig még áprilisban is kínált. 

Az apja mellett tanult bele a juhtenyész
tésbe, aki a vecsési termelőszövetkezet ága
zatvezetője volt. Amikor 1972-ben Nagy-
kátáról Vecsésre költöztek, kétszáz birkát ne
veltek a gazdaságban, amiből huszonöt év 
alatt négyezerötszáz lett. 

Amikor feloszlott a téesz, a család úgy 
döntött, hogy saját vállalkozásban folytatják 
a tenyésztést, amibe kétezer körüli birkával 
vágtak bele. Két év alatt fizették ki a vagyon
jegyeseknek a telephelyet, amit 1992 óta 
működtetnek saját tulajdonban.

Kezdetben több alkalmazottal dolgoztak, 

de idővel egyre kevesebb lett a munkaerő, 
emiatt folyamatosan csökkentették az állo
mányt. A szülők három éve beköltöztek a fa
luba, Apró Mihályék pedig kiköltöztek a ta
nyára, amit most feleségével és két alkalma
zottal látnak el. 

Apró Mihály kétéves volt, amikor szülei 
elhelyezkedtek a vecsési termelőszövetke
zetnél, ő pedig kölyök korától szívesen segí
tett az állatok körül. Mivel mobiltelefonja 
„hála istennek, nem volt”, vagy az unokatest
véreivel biciklizett a környéken, vagy segített 
az apjának. Örült, ha megszólították, hogy 
kapja el a birkát – igaz, az elején előfordult, 
hogy húsz percig húzta maga után a kos. Bár 
a tanya rengeteget változott az elmúlt ötven 
évben, az egykori juhfürdető medence be
tonszegélyében ma is látható a monogram
ja, amit nyolc-kilenc évesen rajzolt bele. Öt
ven év alatt megtanulta ránézésre megálla
pítani, melyik lába sérült a sántító birkának, 
és a trágya szagáról megérezni, ha túlette 
magát a nyáj. 

Mindig állattartónak készült, de egy is
merős kertészmérnök hatására mégis dísz
növénykertész lett. Igaz, az első két évben 
nem sok újat tudtak mondani neki a szakis
kolában, annyi mindenre megtanította édes
apja. Rövid ideig dolgozott is egy fővárosi 
kertészetben, de a sorkatonaság után már 
nem tért vissza, mivel nem fizették meg. 

Végzettségének azonban a juhtenyész
tésben is hasznát veszi, mivel szükség van rá 
a pályázatok beadásához, és a takarmányter
melésben is segíti. Növényvédelmi és méreg-
raktár-kezelői képzettségének köszönhetően 
tudatosabban használja a növényvédő sze
reket.  

Az akkor még csak juhszövetségben Ka-
sza Sándor törzstenyésztő mellett az első 
termelőként ismerték el munkáját Bemutató 
mintatelep címmel, amely arra szolgált, 
hogy felhívja a juhásztársadalom figyelmét a 

tudatos gazdálkodásra és a mintaszerű gya
korlatokra.

A mintatelep címmel nem jár semmilyen 
előny, de Apróék már jóval korábban is szí
vesen fogadtak a gazdaságukban látogató
kat, mivel mindig jólesett másoknak is meg
mutatni a munkájuk eredményét, és fontos
nak tartják az évtizedek alatt gyűjtögetett ta
pasztalat, meg az idő közben született jó öt
letek továbbadását. 

Rendszeresen érkeznek hozzájuk csopor
tok francia mezőgazdasági iskolákból, több 
éven keresztül fogadtak svájci mezőgazdasá
gi nyugdíjasokat, de jönnek hazai szakkép
zősök is Pécelről és Törtelről. Amikor a lánya
ik iskolába jártak, kirándulóerdőnek használ
ták a bekerített legelőket, ahová a helyi isko
lából azóta is jönnek a gyerekek. Imádnak a 
magtárban hemperegni, vagy a szalmabá
lákra mászni, és miután hazakerekeznek, 
nem kell már nekik altató. 

Az emlékkönyvet, amely 2004-től őrzi a 
látogatók fotóit és bejegyzéseit, Apró Mihály 

édesanyja kezdte el vezetni. 
Kár, hogy Jean Glavany francia 
földművelésügyi miniszter lá
togatásakor még nem volt 
használatban, mert Apró Mi
hály szerint a Torgyán József 
miniszter vendégeként Vecsés
re érkező politikust annyira 
megrendítette, amit a tanyán 
látott, hogy megkönnyezte a 
találkozást. „Nem ilyennek 
képzelte Magyarországot, de 
nem is ilyen volt!” A kapcsolat a 
későbbiekben is megmaradt a 
francia nagykövetséggel.  

Apró Mihály nem tagadja, 
hogy büszke a gazdaságára, 
bár azt mondja, lehetne még 

szebb, még jobb, ha nem lenne folyamato
san bajban a munkaerővel. Vendégeitől sok 
kedves szuvenírt őriz, és neki nagy élményt 
jelentett, amikor a feleségével részt vettek a 
tenyésztő szövetség buszos kirándulásán 
Franciaországban. Rendkívül érdekesnek ta
láltak egy Lacon fajtára épülő, több mint 
száz példányból álló fejős gazdaságot, ame
lyet egy harminc éves nő és az édesanyja 
gondozott. Persze, meglehetősen gépesítve 
volt a telephely, mégis meglepőnek találták, 
hogy két nő tevékenykedik benne, míg a fia
talabb férje dolgozni jár. 

Nehéz fizikai munka a birkanyírás, de 
nemcsak erre, hanem semmilyen állattartási 
feladatra nem lehet embert találni közel öt-
hat éve. Pedig az Apró tanyán is elkélne a fi
atalítás: a nap végére tizenöt kilométert mu
tat az alkalmazott telefonos lépésmérő alkal
mazása. 

Apró Mihály mintatelepét évtizedek óta látogatják hazai és 
külföldi szakemberek
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Számos szakértői vélemény szerint a 
juhtej jelentős antioxidánsként hat, 
amelynek A és Evitamintartalma 

erősíti az immunrendszert, valamint a ben
ne lévő nagy mennyiségű nukleotid csök
kenti a rákbetegség kialakulásának kocká
zatát. A juhtej koleszterin-tartalma alacso
nyabb, mint a tehéntejé, továbbá a magas 
fehérjetartalma serkenti a növekedést és a 
fejlődést. Javítja a nők biztonságos szülésé
nek esélyét, a reproduktív egészséget, mert 
kiegyensúlyozza a hormonháztartást. 

A FranceAgriMer felmérése szerint 2019 
végén 24,5 millió tejelő anyajuhot számlál
tak Európában, 2,2%-kal kevesebbet, mint 
egy évvel korábban. A legtöbb országban a 
tendencia csökkenő, így Görögországban 
6,7%-ot, Olaszországban 3,9%-ot és Spa
nyolországban 4,1%-ot képvisel, viszont 
legnagyobb juhállomány Romániában, 
ahol az anyajuhok száma 2%-kal, míg Fran
ciaországban 3,1%-kal nőtt. Tavaly a 
pandémiát az olasz piac igencsak megsíny
lette, miután a termelés helyreállt a 2019-
es válságból – a Pecorino Romano sajtex
portja például 23%-ot zuhant. Mindez az

zal magyarázható, hogy e sajtféleség előál
lított mennyiségnek egyharmada az Egye
sült Államok vezető felvevőpiacára kerül, 
ahol ezeknek a termékeknek a szállítása a 
járványvédelmi intézkedések miatt leállt. 
Ezenkívül az idegenforgalom visszaesésé
nek eredményeként, Olaszországban a bel
földi kereslet is csökkent. A termelők meg
segítésére a kormány kisegítő intézkedése
ket hozott a magántároláshoz nyújtott eu
rópai támogatáson túl. Ellenben Spanyol
országban az elmúlt évben növekedett a 
begyűjtött juhtej mennyisége. Ha a piacot 
a Covid-19 meg is zavarta, az éttermek 
iránti keresletcsökkenést részben ellensú
lyozta a háztartási vásárlások megugrása 
(+13% az első félévben).

Kína vezető szerepet játszik a juh- és 
juhtejtermékek termelésében. A Föld leg
nagyobb juhállományával rendelkező or
szág a lista élén áll (ábra), ami nagyban kö
szönhető az ágazat technológiai támoga
tásának. A legjelentősebb tejtermelés 
Qinghajban és a Tibeti-fennsíkon zajlik, 
emellett a gazdálkodók a húsukért is tart
ják a jószágokat, hogy a növekvő népesség 

Külföldi KörKép

A legjobb juhtejtermelők

A történelem során eddig a tehéntej bizonyult a legnépszerűbb tejféleségnek, 
amelyet az emberek világszerte fogyasztanak. Ugyanakkor vitathatatlanok 
a juhtej – népszerűtlensége ellenére – azon fontos előnyei, amelyek viszont 
hiányoznak a tehéntejből. egyebek mellett ez lehet a záloga a juhtej  
népszerűség-emelkedésének, így a globális termelés növelésének is.  

Apróék kisebb lánya cukrász a főváros
ban, a nagyobb pedig pszichológus. Régen 
megmondta, hogy olyan férje nem lesz, aki
nek traktorja van. Bár a lányok már mindket
ten menyasszonyok, még nem nyaral tak 
együtt az édesapjukkal, és ez az apjukat is 
mélyen elszomorítja. 

Azt szokta mondani, ő a birkatartásban 
nőtt fel, és ezt nagyon szereti. Más kérdés, 
hogy neki az is megfelelt volna, ha megma
rad a termelőszövetkezeti gazdálkodás, sőt, 
úgy véli, akkor talán több idő jutott volna a 
családra, könnyebb lett volna az életük. 

A téesz ugyanis megnyugtató hátteret 
adott, aminek köszönhetően ő gyerekként 
nyaralhatott a szüleivel. Mi több, a szövetke
zet utalta be őket Hajdúszoboszlóra, és he
lyettest is biztosított, aki elvégezte az apja 
munkáját az egyhetes pihenés alatt. És ez 
minden évben így volt. 

Bár az idősebb Apró lány „haragszik” a 
traktorokra, észrevétlenül ő is sokat magába 
szívott a juhtenyésztés rejtelmeiből. Egyszer 
például azt mondta egy osztálytársának, 
hogy úgy áll, mint egy ikres bárány, mire ő 
csak nézett, mint borjú az új kapura. 

A család nemcsak termeli, hanem heti há
romszornégyszer eszi is a bárány és birka
húst. A kedvencük a sült báránylapocka, de 
Mihály felesége, Éva a levestől hamburgeren 
át a fasírtig mindent elkészít belőle. Leg
utóbb egy öreg birka combját pácolta be és 
rántotta ki, amiről senki meg nem mondta 
volna, hogy nem szokványos rántotthús
alapanyag.  

Az Apró házaspárnak a mindennapi mun
ka mellett a hobbit, a kikapcsolódást is a me
zőgazdaság jelenti, még ha csak közvetve is. 
A családfő saját kezűleg süti a kenyeret, és 
mivel allergiás a bolti tisztál kodószerekre, a 
szappant is maga készíti, természetes színe
zőanyagokkal és illóolajokkal, természetesen 
birkafaggyúból. A felesége, Éva sajtot készít. 
Próbálta birkatejből, de a merinó nem erre 
való, ezért tehéntejet vásárol a sajtokhoz. 

Jelentős gazdasági terveik már nincse
nek, mint férjhez adni és otthonhoz segíteni 
a lányokat. 

A géppark teljes, sőt, egy része már cseré
lődött is az elmúlt években. Nagy is, hiszen 
1800-2000 feletti állományhoz lett tervezve, 
de a nagyobb, modernebb gépekkel köny
nyebben, gyorsabban végeznek a szántóföl
deken. Fél nap a birkákkal, fél nap a földön – 
kerek is lenne a világ, ha lenne, aki majd foly
tatja a bemutató mintatelep működtetését. 
Apró Mihály szerint jobb volt, amíg együtt 
dolgoztak az idősebbek és a fiatalok, mert 
utóbbiak közben nemcsak megtanulták a 
szakmát, hanem kedvet is kaptak hozzá. 

Czifrik Kati
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számára biztosított legyen elegendő meny
nyiségű juhhús. Ennek a folyamatos fenn
tartása, valamint a rendszeresen jelentkező 
homokviharok komoly kihívások elé állítják 
a kínai juhágazatot.   

Törökországban a fehér karamán tekint
hető a legnépszerűbb fajtának. Több mint 
négymillió gazda foglalkozik juhtenyész
téssel. Ennek egyik oka, hogy a törökök 
előnyben részesítik a juhtejtermékeket (te
jek, sajtok, joghurtok) a marha- és kecske
tejtermékekkel szemben. Ezenkívül a ha
gyományosan évente megrendezett ün
nepségeken a juhokat áldozatként is be
mutatják, ilyenkor több mint 2 millió juhot 
áldoznak fel. Az ország juhtermelése meg
haladja az évi egymillió tonnát, juh- és tej
termékexportja főként Libanonba, Kuvait
ba és Dubajba irányul. 

A vágójuh- és a juhtejtermelés az egyik 
legdinamikusabb és legelterjedtebb gazda
sági tevékenység Görögország vidéki terü
letein. Az évi juhtejtermelése évente 
705 000 tonna (ábra). A Chios fajta az egyik 
legnépszerűbb tejhasznosítású fajta Gö
rögországban. A juhtejet joghurt- és sajtké
szítés alapanyagaként dolgozzák fel. 

Szíria 2019-ben 684 578 tonna juhtejet 
termelt (ábra); az ország gazdálkodóinak kö
rében az awassi a legnépszerűbb juhfajta. E 
juhoknak a teje kiváló minőségű, továbbá je
lentős mennyiségű zsírt tartalmaz. A juhokat 
tavasszal a hegyi legelőkre hajtják, télen pe
dig visszaterelik azokat a sivatagba. A juhhús 
és a juhtej a legtöbbet fogyasztott állatte
nyésztési termékek listájának élén áll Szíriá
ban. A fogyasztáson túl a juhtenyésztés az 
egyik fő forrása a szíriai gazdaságnak. Az 
élelmiszer hiánya és a termékek csomagolá
sának megoldatlansága jelentik a fő kihívást 
a szíriai juhtenyésztésben, különösen a siva
tagos területeken. 

Biojuhtej, svájc
Svájc biojuhtej-termelése az elmúlt években 
folyamatosan növekedett. 2018 óta a juhtej
mennyiség stabilizálódott, ami azt jelzi, 
hogy a keresletet eddig sikerült kielégíteni. 
A biojuhtej előállítása gazdságilag továbbra 
is vonzó iparág mindaddig, amíg több ked
vező tényező ezzel együtt jár.

Körülbelül 20 év alatt megduplázódott a 
tejelő anyajuhok száma. Az Agristat (Svájci 
Mezőgazdasági Statisztika) hivatalos adatai 
szerint jelenleg 14 500 egyedet tartanak 
nyilván az országban. Az összes juhtejterme
léshez viszonyítva a biojuhtej százalékos 
aránya imponáló. Valójában a tejelő juhok 
közel 75%-át a Bio Suisse (Svájci BIO) irány
elvek szerint tartják. 

A juhtej továbbra is hiánycikk, Svájcban a 
teljes beszállított tejnek csak 0,17%-át teszi 
ki. Az ökológiai tejgazdaságok vitathatatla
nul profitálnak a nagyon vonzó tejárból. Ez 
utóbbi kilónként 2,80 és 3,20 CHF (svájci 
frank) között ingadozik. Azoknak a terme
lőknek, akik el akarják kezdeni az ökológiai 
juhtej előállítását, először piacot kell találni

uk, ismerniük kell a termelendő tej mennyi
ségét, és biztosítaniuk kell a megfelelő meg
térülést. A tehéntej esetétől eltérően, az 
ökológiai juhtej termelői teljes mértékben a 
kereslethez igazítják termelésüket. 

szezonalitás
A szezonalitás meghatározó szerepet játszik 
a juhtej termelésében. A vásárlók valóságos 
pénzügyi ösztönzőket alkalmaznak a tej árán 
keresztül, hogy „kényszerítsék” a beszállítói
kat az ősszel történő elletésre. Az a tény, 
hogy a vevő 40 centtel többet fizet a literen
kénti tejért a tél folyamán (októbertől márci
usig), 40 centtel kevesebbet nyáron (április 
és szeptember között), döntően befolyásolja 
a forgalmat annak az időszaknak megfelelő
en, amikor az elletés zajlik. A téli tej termelé
sét azonban könnyebb eltervezni, mint meg
valósítani, mivel ez azt jelenti, hogy a bárá
nyozásnak ősszel kell megtörténni. Ez az idő
szak a juhok ivarzásának természetes 
időszaka, nem pedig az elletésé. Az őszi elle
tésnek egyik módja az, hogy mesterségesen 
meghosszabbítják a nappali órák hosszát az

által, hogy a világítási program segítségével 
az anyajuh átvált a késő őszi időszakhoz ha
sonló naphosszra. Ez a megoldás magában 
foglalja a világítási idő 70 napos meghosz
szabbítását. Amikor tavasszal félbeszakítják a 
programot, a megvilágítás időtartama ha
sonló lesz az ősszel bekövetkező nappali 
órákhoz, ami az anyajuhoknál végül ivarzást 
vált ki. A takarmányadag és annak összetéte
lének változtatása (pl. tavaszi legelőre járás, 
rozsetetés) szintén ivarzást eredményez. Egy 
dolog biztos: kísérletezni kell, és nem szabad 
arra számítani, hogy minden évben azonos 
mennyiségű téli tejet lehet termelni. 

Forrás: FranceAgriMer, Agristat
Toldi Gyula PhD

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Kaposvári Campus
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Alig kőhajításnyira vagyunk Miskolc 
mára torzóvá lett ipari negyedétől, 
mégis, mintha fényévekre lennénk a 

betonrengetegtől: zöldellő dombok, leg
elésző állatok, nyüzsgő élet. A fogyatékkal 
élőket piacképes munkához segítő miskolci 
Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorsá
gában, annak is a sajtmanufaktúra üzemé
ben vagyunk, itt dolgozzák fel a kívülről ér
kező tehén- és a saját telepükön megter
melt kecsketejet. A tehéntej-termékpalettát 
a téli hónapokban bővítették, ugyanis a 
majorban lévő kecskék a vemhességük 
utolsó szakaszában és az ellés után még jó 
néhány hétig nem adnak alapanyagot a 
sajtüzemnek, így ebben az időszakban 
(egészen április elejéig) a felvásárolt tehén
tejet dolgozzák fel. A tejet az Emődön ta
lálható Bagolyvár gazdaságból kapják, ahol 
robottechnikával fejik a teheneket, és 
messzemenően ügyelnek a higiéniai körül
ményekre. A baráthegyiek meggyőződése, 
hogy csak kiváló alapanyagból lehet jó saj
tokat készíteni; ezért is fontos, hogy évek 
óta egy olyan megbízható partnerrel állnak 
kapcsolatban, amelyik télennyáron egy
forma minőségű tehéntejet biztosít. A 
kecsketermékek a saját állományuk tejéből 

készülnek. Főként alpesi fajtákat tartanak a 
gazdaságban – a negyven kecske „csúcs
időben” naponta átlagosan 60 liter tejet ad. 

gyuszi fűszerkertről álmodik
Tízen dolgoznak a sajtüzemben, beleértve 
azt a kollégájukat is, aki a miskolci Búza téri 

piacon kialakított standjukon értékesíti a Ba
ráthegyen gyártott tejtermékeket és a ma
jorságban előállított egyéb árucikkeket, lek
várokat, szörpöket, kézzel készült ajándék
tárgyakat. Valamennyi alkalmazott megvál
tozott munkaképességű: a legtöbben 
Mis kolcról vagy a környékbeli falvakból jár
nak be a diósgyőri városrésztől nem messze 
lévő termé szetközeli majorságba. Ketten pe
dig eleve itt élnek: Imre a pajtaházban lakik, 
ő önállóbb életvitelhez szokott, Gyuszi pedig 
a főként autisták számára kialakított lakóott
honban él egy külön szobában. Imre már a 
kezdetekkor részese volt a sajtműhelynek, 

SIKERES SAJTMANuFAKTúRA

díjnyertes termékek miskolcról

egy miskolci alapítvány „szalvétahajtogatás” helyett értelmes, piacképes  
alkotómunkát kínál fogyatékkal élőknek. A sajtmanufaktúrájukból kikerülő 
termékek számos érmet besöpörtek már, s hamarosan saját fűszer növényeikkel 
is ízesíthetik tehén- és kecskesajtjaikat. 

a pálosok alkotó ereje tovább él
talán nem véletlen, hogy Nagy lajos király idejében épp ide, a miskolci-diósgyőri városrész hegyvi-
déki területére települtek a pálos rendiek, hogy növényeket termesszenek, állatokat tartsanak, s így 
lássák el élelemmel kolostorukat. Innen ered a hely neve: baráthegy. bizonyára a peremhelyzetben 
lévő, mentálisan vagy egyéb módon hátrányokkal küzdő emberek oktatását, nevelését, társadalmi 
integrációját támogató miskolci szimbiózis alapítvány is jó okkal választotta ezt a vidéket, úgy tart-
ják ugyanis, hogy a helynek és környékének egyfajta szellemi erőtere van. az induláskor egy-két hek-
táros területen gazdálkodtak, de az utóbbi tíz évben sorra vásároltak fel gazdátlanná vált vagy piacra 
került földeket, s időközben kertészettel, erdei isko lával, ifjúsági panzióval, saját várral, ökológiai 
parkkal, kerti tóval, üvegházzal és istállókkal gyarapították a területet, sőt, hamarosan egy családba-
rát szálláshely kialakítását is befejezik. Jakubinyi László, a miskolci szimbiózis alapítvány vezetője a 
2000-es évek elején egy alig százezer forintos baráti kölcsönből indította el a szociális projektet, 
amely ma már a pályázatoknak és a folyamatos bővülésnek köszönhetően több százmilliós vállalko-
zássá nőtte ki magát. a cél azonban nem változott: értelmes munkát biztosítani megváltozott képes-
ségű embereknek úgy, hogy piacképes termékeket gyártsanak. az európai szociál terápiás szövetség 
magyarországi tagjaként egy olyan új intézményrendszert is létrehoztak, amely a fogyatékossággal 
élők minél magasabb fokú önálló életvitelét segíti. Felépítettek például egy típuskonyhát, ahol „élő-
ben” gyakorolják az előkészítést, főzést, mosogatást, de saját üzemi konyhájuk is van, ahol részben a 
helyben termelt zöldséget-gyümölcsöt dolgozzák fel, és szállítják ki az ételt miskolc-szerte. Értelmes 
munkát végeznek, ami segít az itt élőknek, valamint az ide bejáró, napközben foglalkoztatottaknak 
abban, hogy elérjék, amit szeretnének: átlagos, hétköznapi emberekké váljanak.

Koncz Zsuzsa vezetésével folyamatosan fej-
lesztik a vállalkozást
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ami bő tíz évvel ezelőtt egy kis pajtából át
alakított műhelyben indult, élén Koncz Zsu-
zsával, az azóta kisüzem méretűvé fejlődött 
vállalkozás irányítójával. Imrének minden 
munkafolyamat szinte a kisujjában van, s 
gyakran a piacra szállításban is részt vesz, hi
szen begyakorolt útvonalon közlekedik, így 
nem esik nehezére a tájékozódás. Gyuszi már 
hosszú ideje vágyakozott ide, miközben ko
rábban a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi 
Majorságának több részlegén, például a 
konyhán, vagy épp kint, az állatok mellett 
dolgozott. Nagyon sok területen hasznosítja 
magát, különösen nagy kedvvel végzi az 
olyan aprólékosságot igénylő műveletet, 
mint amilyen a krémsajtnál a passzírozás, 
vagy a parenyica készítésénél a sajtreszelés. 
Előfordul, hogy az egyes bonyolultabb mun
kafázisoknál többször is meg kell mutatni 
egy folyamatot, de miután „beemelik” eze
ket gyakorlatukba, onnantól gördülékenyen 
megy a munka. Hétfőtől péntekig teljes 
munkaidőben dolgoznak, amiért rendes fi
zetés jár nekik. Számukra a munka egyben jó 
terápia is, segít készségeik, képességeik fej
lődésében. Gyuszi odavan a gasztronómiá
ért, ezért a sajtműhely dolgozói azt tervezik, 
hogy nyárra egy fűszerkertet is kialakítanak, 
ahol kedvére kísérletezhet a sajtokhoz pasz
szoló különféle gyógy- és fűszernövények
kel. A növények szaporí tásáról, ültetéséről az 
interneten tájékozódik, az adatgyűjtésben 
áll hatatos és szenvedélyes, minden apró 
adatot megjegyez, amit fontosnak gondol, 
ráadásul imád kertészkedni, így ennek a tu
dásnak is hasznát veszik később. Iminek pe
dig az az erőssége, hogy 
több útvonalat is fejben tud 
tartani, így nemcsak a Búza 
téri piacra navigál el könnye
dén, hanem azokra az egyéb 
helyekre is, ahová a majorság 
termékeit szállítják. 

olykor egy kéz is elég 
a sajthoz
Az üzem nem számít nagy 
méretűnek, akad olyan kis
termelő, aki náluk jóval na
gyobb volumenben dolgo
zik, a méretük ellenére mégis 
meg kell felelniük minden 
olyan feltételnek, amely az 
üzemszerű működést lehe
tővé teszi – mondja Koncz 
Zsuzsa, a manufaktúra veze
tője, lelke, a csapat összetar
tó ereje. Feladatuk kettős, hi
szen a Szimbiózis Alapítvány 
fő célja, hogy megváltozott 

munkaképességű embereket foglalkoztas
sanak, ugyanakkor arra is törekszenek, hogy 
magát a termelést nyereségessé, a terméke
ket pedig piacképessé tegyék. Valamennyi 
munkavállalójuk vagy túl van egy komoly 
betegségen, és rehabilitáció után került ide, 
vagy pedig eleve krónikus betegséggel 
küzd, így csak korlátozott feltételekkel fog
lalkoztatható. Zsuzsa művégtaggal él, ám 
ezt csak akkor vesszük észre, amikor maga 
elárulja, hogy a bal keze „nem igazi”, a be
szélgetés közben ugyanis ez fel sem tűnik. 
Korábban szociális és humán területen dol
gozott az alapítványnál, majd egy nap azzal 
állt a főnökei elé, hogy jobban szeretne in
kább sajtot készíteni, mert teremtő, alkotó

munkára vágyik. Később már tanfolyamokat 
is szerveztek, ahol a sajtkészítés rejtelmeit 
mutatták meg a jelentkezőknek: ez jó példa 
arra, hogy a többségi társadalomból érkező 
tanul a fogyatékossággal élőtől, és ez ter
mészetes mindkettőjük számára. Zsuzsa 
mindkét kezét magától értetődő módon 
használja, noha szavai szerint a legtöbb ter
mékhez elég csak az egyikkel dolgozni. A 
beérkező tejet szűrik, majd hűtik, ezt köve
tően pedig bekerül a sajtkádakba, ahol a to
vábbi feldolgozás történik. Attól függően, 
hogy milyen terméktípus készül, más-más 
technológiát alkalmaznak. A parenyicánál 
nem pasztörizálnak, hiszen ott a nyújtás-
gyúrás során a sajt 85 fokos hőkezelést kap, 
emiatt felesleges duplán „dolgozniuk” azért, 
hogy elpusztuljanak a baktériumok. Kecske
tejből akadnak friss sajtok natúr és ízesített 
változatban, de készítenek gomolyát és sajt
krémet is – utóbbi a tavalyi sajtmustrán 
bronzérmet kapott. Feldolgozzák a sajtké
szítés során megmaradt savót is, ebből orda 
lesz, ami a baráthegyiek közkedvelt mazso
lás-vaníliás desszertjének alapja. A tehéntej
ből készült sajtkrém előkelő helyen szerepelt 
a tavalyi sajtmustrán, ahonnan arannyal tért 
haza. Nemrégiben láttak neki a joghurtké
szítési technológia kidolgozásának, ezen a 
téren már a laboratóriumi vizsgálatoknál 
tartanak a piacra kerülés előtt. 

Zsuzsának a munka nem fejeződik be a 
majorsági műszak végeztével, hiszen otthon 
is vannak kecskéi, ahol a saját kis gazdasá
gában ugyanúgy helyt kell állni. Azt mondja, 
néha ugyan elfárad, de ezen könnyedén túl
lép, ha kinéz az ablakból a környező fákra, 
dombokra, és végigfuttatja szemét a barát
hegyi majorság teremtő munkával életre 
kelt lankáin.

Doros Judit

A sajtok ízesítésével Gyuszi folyamatosan kí-
sérletezik 

Imi a sajtgyártásból és a piacozásból is kive-
szi a részét

A gazdaság és sajtmanufaktúra fő alapanyag-szolgáltatói
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A takarmányárak tavaly óta tartó fo
lyamatos emelkedése, illetve a forint 
árfolyamának az importra kedvezőt

len alakulása mellett az állattenyésztésnek 
meg kell küzdenie a csomagolóanyagok ár
emelkedésével ugyanúgy, mint a higiéniai 
költségek növekedésével. Utóbbi alatt nem 
csak a covid elleni védekezés költsége ér
tendő, hanem az állatokat veszélyeztető ví
rusok elleni védekezés is. Azt egyelőre sike
rült megakadályozni, hogy az afrikai sertés
pestis a vaddisznóállományról átterjedjen a 
házi serté sekre. A madárinfluenza folyama
tosan kavarog az országban, nemrég épp 
egy nádudvari tenyészpulyka-állo mányban 
igazoltak madár influenza- fer tő zést, ahol 
11 769 állat leölését rendelte el a Nemzeti 
Élelmiszerbiztonsági Hivatal. Az állategész
ségügyi szakemberek épp ezért folyamato
san figyelmeztetik a termelőket a járvány
védelmi előírások betartására. Az pedig a 
baromfik zárt térben tartása, és a takar

mány, illetve az alom zárt helyen való táro
lása mellett folyamatos fertőtlenítést jelent 
az épületekben és a járműveken is. 

Mindezek ellenére azt mondják, hogy a 
mezőgazdaság a legvál ság állóbb ágazat, itt 
nem szükséges az embereket elbocsátani, 
mert a földet művelni, az állatokat etetni, 
gondozni kell. De az is igaz, hogy a szakmai 
szervezeteknek, illetve a minisztériumnak 
dolgoznia kell azon, hogy most ne történjen 
meg az, mint az elmúlt évtizedek válságai
nak következtében, amikor is számos gaz
dálkodó hagyott fel az állattenyésztéssel. 
Sajnos a 2020-as agrárcenzus felmérése 
alapján az állattenyésztési ágazat százalékos 
aránya a mezőgazdaságon belül tovább 
romlott. 

– A nemzeti támogatások egy részének 
az állattenyésztésbe való átcsoportosítását, 
bizonyos termeléshez kötött támogatások
nak a kialakítását javasoljuk a szaktárcának 
– mondja Zászlós Tibor a tenyésztő szerve

zetek, terméktanácsok és a kamara közös ál
láspontját. – Erre van szükség ahhoz, hogy 
ezt a válságot is túléljük úgy, mint annak 
idején a 6-7 évvel ezelőtti tejválságot. Akkor 
Európa legnagyobb támogatását kapta a 
magyar termelő, de ezzel együtt is az állat
tartóknak nagyon-nagyon oda kellett fi
gyelni a költségcsökkentésre. A gazdák na
gyon komoly részt vállalnak ma is a válság 
áthidalásában, és remélem, hogy együttes 
erővel sikerül olyan megoldásokat találni, 
hogy ne csökkenjen az állatállomány. Ezen 
közös megoldáskeresésben mutat nagyfokú 
nyitottságot az Agrárminisztérium, amit ez
úton is köszönünk.

A szakmában köztudott, hogy az átvételi 
árak jelenleg jó, ha az önköltséget fedezik, 
egyes ágazatokban még azt sem. A sertés, a 
broiler, vagy a tojás kapács az árak nemhogy 
követték volna az inputanyagok áremelke
dését, hanem inkább csökkentek. Viszont az 
áruházakban a csirkecomb (sokszor még 
csak nem is akciósan) 500 forint körül van, 
vagyis olcsóbb, mint a zöldség-gyümölcs. 

– Anélkül, hogy bárkit is bántani akarnék 
a termékpálya szereplői közül, miközben az 
alapanyagár az elmúlt közel két évtizedben 
1,6-szeresére, az eladási ár 2,4-szeresére 
nőtt – magyarázza a MÁSZ elnöke. – Valahol 
ez a pénz megvan, és valószínű, hogy a ke
reskedelem az, amely lefölözi valamilyen 
módon ezt a hasznot. Mert a feldolgozók
nál, legyen szó akár a tej-, akár húsfeldolgo

SZAKMApolITIKA

szaktudás nélkül vergődni lehet

A címben szereplő sommás kijelentés zászlós tibortól, a magyar  
állattenyésztők szövetségének elnökétől, a Nemzeti Agrárgazdasági  
Kamara mezőgazdaságért felelős országos alelnökétől származik.  
Válság idején a szaktudás az állattenyésztésben azért is értékelődik fel, 
mert sokszor a termelésben végrehajtott egészen kis változtatásokon, 
vagy épp egyes ágazatokban a termelés időleges leállításán is múlhat 
nemcsak a nyereség, hanem egy egész mezőgazdasági vállalkozás léte.
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Mezőfalván a tejelő tehenek a legnagyobb abrakfogyasztók

Zászlós Tibor: a termékpálya minden szerep-
lőjének részesednie kell a haszonból
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zókról, ott nem csapódik le ez az árkülönbö
zet. Tehát a termékpálya összes elemét és 
lépcsőjét megnézve, nagyon oda kell figyel
ni, hogy annak minden szintjén dolgozók 
részesüljenek a megtermelt haszonból, ne 
csak egy-egy ágazat!

Az áruházak alacsony húsárait ma már 
nehéz a felhalmozott fagyasztott készletek
kel magyarázni, mert azok lassan elkopnak. 
Ráadásul az év első hónapjaiban a madárinf
luenza miatt lengyel és német feldolgozók 
Magyarországról is vittek el például vágó
pulykát, így végső soron akár az is elképzel
hető, hogy ha itthon nem emelkednek az 
árak, a magyar termelő külföldre értékesíti a 
vágóállatot, vagy – aki teheti – leáll. 

Globális, és persze hazai probléma is, 
hogy az ipar és a mezőgazdaság egymással 
versenyez, gondoljunk például a bioetanol-
gyártásra, amely a takarmányozás, az élel
mezés elől vásárolja fel a terményeket. Ér
zékletesen mutatja ezt a gondot az a példa, 
hogy az USA-ban egy terepjáró megtanko
lásához szükséges bioetanol előállításához 
körülbelül 400 kg kukoricát hasznának fel, 
ami egy négytagú mexikói család éves szük
séglete. És a mexikói konyhában a kukorica 
olyan alapanyag, mint nálunk a búzaliszt.

A gondok átvészelésének legkézenfek
vőbb módja a költségtakarékosság. Ebben 
azért vélhetően minden gazdálkodó – kicsi 
és nagy is – megtette, amit csak tudott. 
Ahogy Zászlós Tibor fogalmazott, itthon ma 
már a precíziós állattenyésztés kezd egyre 
nagyobb teret hódítani. A korszerű techno
lógiával, innovatív beruházással rendelkező 
termelők pedig a költségmegtakarítást te
kintve már a határon vannak. De beszéljünk 
a COVID-19 vírusról is, ami az embereket 
érinti. Zászlós Tibor a Mezőfalvai Zrt.-ben 
maga is átélte, ahogy a gazdaságon átsö
pört a harmadik hullám, amikor kórházban 
ápolt betegek, és karanténban lévő munka

társak mellett kellett megszervezni az egyes 
ágazatok munkáját, a tejelő- és húsmarha-
ágazatban az állatok gondozását.

A gazdasági ellehetetlenülés réme azt 
gondolnánk, hogy elsősorban a kisebb gaz
daságokat fenyegeti, azonban a MÁSZ elnö
ke szerint ez nem feltétlenül van így. 

– Ismerek családi gazdaságokat, amelyek 
innovatív módon, nagy szakmai tudással, 
egyetemet végzett ifjú gyermekek belépé
sével tudnak szenzációs eredményeket elér
ni – mondja Zászlós Tibor. – Az más kérdés, 
hogy minden olyan, az állattenyésztésben 
kezdő szakembert, aki valamilyen módon 
most csöppent bele ebbe a csodálatos tevé
kenységbe, azt tudással, felkészüléssel, ta
pasztalatátadással segíteni kell! Erre van a 
NAK falugazdász hálózata, vagy a különféle 
továbbképzések sora. A tudásátadás a ké
sőbbiekben is elsődleges lesz a szervezetek 
számára, de nyilvánvalóan a társadalom szá
mára is, hiszen szaktudás nélkül ma már 
nem lehet eredményesen termelni. Szaktu

dás nélkül ma is és hosszú távon is csak ver
gődni lehet.

És ahogy az már lenni szokott, minden 
mindennel összefügg, és a válságból csak 
előre lehet menekülni, így a „válságálló” ál
lattenyésztés egyik sarokköve a fiatal mező
gazdász nemzedék kinevelése és elhelyez
kedése. 

– Ha nincs megélhetési lehetőség a me
zőgazdaságban, az állattenyésztésben, ha 
nincs stabilan kiszámítható jövedelem, ak
kor bizony nagyon nehéz lesz az ifjú gazdá
kat az állattenyésztésre rábírni – hangsú
lyozza Zászlós Tibor –, hiszen nekik is kell a 
pihenés, a szabadság, családjuk van, amire 
időt akarnak szánni. És ez bizony 365 vagy 
366 napos elfoglaltság. Még egyszer mon
dom, nagyon szép, nagyon kreatív munka, 
de nagyon is kemény és embert próbáló fel
adat ez. Ezért kell őket anyagi eszközökkel 
és más módon is feltétlenül támogatni.

Halmos B. Ágnes

Ha egy malac megszületik, azt muszáj felhizlalni

Mezőfalván legeltetnek, de kihajtás előtt is etetni kell a hereford-állományt

A baromfi- és tojástermelés az egyik legsérü-
lékenyebb ágazat
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Kérdésünkre, hogy milyen kilátások, 
trendek láthatók a globális takar
mánypiacon, a szakértő hangsúlyoz

ta, hogy nem lehet jóslásokba bocsátkozni, 
maximum a tényeket egymás mellé sora
koztatni. A jelenlegi drágaságnak funda
mentális és nem fundamentális okai is van
nak. 

Előbbiek közé tartozik, hogy az időjárá
si, éghajlati változások miatt tavaly alacso
nyabb volt a termésmennyiség az átlagos
nál, ezért bizonyos terményekből globális 
hiány alakult ki. Európa keleti részében és 
Franciaországban évek óta ismétlődik a ta
vaszi aszály, ami nem kedvez a gabonater
mesztésnek. Hiába következnek utána csa
padékosabb időszakok, a növények nem 
tudják utolérni magukat. 

Kínában az áradások tették tönkre a ga
bonatermés egy részét, DélAmerikában 
pedig a La Nina – a Csendes-óceán északi 
vidékein bekövetkező hőmérséklet-válto
zások miatti intenzívebb széljárás és hűvö
sebb vízhőmérséklet – okozott jelentős 

visszaesést. Kanadában a repceraktárak 
ürültek ki idejekorán, és Oroszországban is 
kevesebb gabona termett.

Kínában a 2018-tól pusztító sertéspestis 
miatt az állomány jelentős részét leölték, 
aminek következtében nagyot esett a ta
karmány-felhasználás volumene. Jelenleg 
viszont elkezdődött a sertésállomány meg
újítása, a hírek szerint tizenötezer állattartó 
telep épül, és az ország felvásárol minden 
takarmányt, amit tud. Ennek főként a kuko
ricára van jelentős elszívó hatása. 

A takarmányárak általános emelkedésé
nek a spekulációs vagy pszichológiai okai 
közé sorolhatjuk a pandémia következté
ben kialakult logisztikai válságot és pánik
vásárlás-szerű készletezést, valamint azt is, 
hogy a „pénz keresi a helyét”. Miután szá
mos iparág és szolgáltatás recesszióba ke
rült, a befektetők alacsony kockázatú inst
rumentumokat kerestek, felértékelődött az 
úgynevezett mezőgazdasági commodity-k 
szerepe az árutőzsdéken. 

Ugyanebbe az irányba hat egy másik 

fontos globális tendencia is, méghozzá az, 
hogy a bolygó túlnépesedése miatt egyre 
nagyobb kérdéssé válik az élelmiszerellá
tás biztonsága. A mezőgazdaság ezt nyil
ván megoldja majd, ahogyan az ’50-es, ’60-
as években is szintet ugrott technológiai
lag, de ez a kihívás akkor is hozzájárul ah
hoz, hogy húszharminc éve világszerte 
tartósan emelkedik a termőföld ára. 

TRENDEK A gloBÁlIS TAKARMÁNypIACoN

Nehéz fél év vár az állattenyésztőkre

nem lehet megjósolni, hogy meddig marad magas a takarmány ára.  
sok múlik azon, hogy kedvez-e majd az időjárás az idei termésnek, illetve, 
hogy meddig bénítja a globális piacot a pandémia. egy biztos: a következő 
fél év még nehéz lesz az állattenyésztők számára – szögezte le Hollósi  
Dávid, a takarékbank Agrárcentrumának ügyvezető igazgatója. 

Hollósi Dávid az aszály, az áradások és a 
pandémia együttes hatását emelte ki



2021. május 21

A magyar gazdák szempontjából ugyan -
akkor jelentős hatása van a gabonaárak 
emelkedésében a kőolajár növekedésének 
is. Az itthon előállított termények – például 
a kukorica és a repce – jelentős részét, akár 
ötven százalékát, ugyanis egyáltalán nem, 
vagy nem közvetlenül emberi élelmezésre 
használják fel, hanem ipari célokra, például 
bioüzemanyag, illetve izo cukor előállítására. 
Visszautalhatunk még a kínai sertésállo
mány felfutására is, ezen állatok takarmá
nyozásában hangsúlyosabbak ezek a növé
nyi termények.

A Takarékbank Agrárcentrumának szak
értői által leginkább preferált párizsi áru
tőzsdén március közepéig nagyon erősen 
emelkedtek a gabonaárak, azóta viszont 
„oldalazás” figyelhető meg, vagyis inkább 
stagnálásról lehet beszélni. 

A búza esetében 20, a szója tekinteté
ben majdnem 40, a kukoricánál majdnem 
50 százalékos volt a drágulás márciusig, az
óta azonban megtorpanni látszik ez a fo
lyamat. 

Elképzelhető, hogy nem emelkednek 
tovább a takarmányárak a következő aratá
sig, de ebben nyilván nem lehetünk bizto
sak.

A szakértő kiemeli, hogy a magyar állat
tenyésztők számára a gyenge euró-forint 
árfolyamnak is kedvezőtlen a hatása. Ez 
mintegy tíz százalékban játszik szerepet a 
magas takarmányárakban, hiszen ezeket a 
tőzsde határozza meg, a szóját pedig majd
nem teljes egészében importáljuk. Továbbá 
a gabonaexport – az e szempontól kedvező 

gyenge devizaárfolyamnak köszönhetően 
is – felpörgött Magyarországon, így belföl
dön a búzának például erős keresleti piaca 
alakult ki.

Az új kérdések és latolgatások aratáskor 
jönnek, de annyi biztos, hogy a magyar ál
lattenyésztőkre nagyon nehéz fél év vár. Fo
lyamatosan vásárolniuk kell a takarmányt, 
ami azt jelenti, hogy egyre inkább nyílik az 
olló a bevételeik és költségeik között, vagyis 
kisebb eredménnyel számolhatnak. Ehhez 
az is hozzájárul, hogy stagnál a kereslet. A 
baromfi esetében ez az elmúlt tíz évben 
nőtt, jelenleg azonban megállt, a sertés és 

marha tekintetében azonban hosszabb ideje 
nem mozdul érdemben a piac.

Az is kérdés, hogy mennyit érvényesíte
nek majd az állattenyésztők ezekből a nö
vekvő kiadásokból a fogyasztók felé. Szinte 
biztosnak látszik, hogy a takarmánydrágulás 
következtében kénytelenek lesznek többet 
költeni a fogyasztók az állati termékekre, de 
a terményárak emelkedése miatt olyan alap
vető élelmiszerek is bizonyosan drágábbak 
lesznek a tavalyinál, mint a liszt és a tészta. 
Ehhez hozzájárulhat majd a hamarosan be
következő nyitás inflációs hatása, amelyet az 
MNB előrejelzései is alátámasztanak. 

Az állattenyésztők számára megoldást 
jelenthetnek az alternatív takarmányok és a 
tárolókapacitás növelése. Hollósi Dávid el
mondta, hogy van olyan ügyfelük, aki tavaly 
egy évre előre megvásárolta a takarmányt. 
Ő átmenetileg nagyon jól járt, de általános
ságban elmondható, hogy az áremelkedési 
hullám végighalad a termékpályán és végül 
a fogyasztóknál csapódik le.  

Ennek komoly világ és geopolitikai hatá
sai lehetnek, mert a fejlettebb világ képes lesz 
megfizetni a drágább élelmiszert, a fejlődő és 
politikailag instabil régiók viszont kevésbé. 
Korábbi geopolitikai változások kirobbanásá
ban a politikai helyzet mellett jelentős szere
pet játszott az egyre emelkedő élelmiszerár, 
és éhséglázadások törtek ki – emlékeztetett a 
szakértő, majd hozzátette, hogy ennyire 
drasztikus folyamatra azért nem számít.

Az állattenyésztők jelenleg leginkább ab
ban reménykedhetnek, hogy jó lesz az idő
járás, és termésbőséget hoz az idei év, a 
pandémia megszűnésével pedig az árutőzs
dei kereskedés is normalizálódik.

Czifrik Katalin

A hazai takarmánygyártók „előfinanszírozzák” a termelést

Az takarmányár-emelkedés világméretű jelenség
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A tavaly november óta növekedésnek 
indult gabonaár a mezőgazdaságba, 
ezen túlmenően további ágazatokra 

is begyűrűzik. Különösen nehéz helyzetben 
van a baromfiágazat, mondta lapunk ér
deklődésére Sebesy Attila CsongrádCsa
nád megyei egyéni vállalkozó. Három te
lephelyen: Csongrád, Szentes és Nagytőke 
településeken évente egymillió csirkét hiz
lal. Az alapanyagáraknak hozzávetőlegesen 
75 százalékát a takarmány, a többit a na
poscsibe ára, a munkaerő, energia és az 
amortizáció teszi ki.

Telephelyeiken egyszerre 170 ezer álla
tot hizlalnak, összesen évi 2,5 millió kilo
gramm húst termelnek. A broileren belül a 
Ross 308-as fajtával foglalkoznak, melynek 
fajtaspecifikusan szüksége van keverékta
karmányra. Nagyon pontosan összeállított 
a tápok fehérje- és aminosav-összetétele, 
ezért esetükben, hiába emelkedett rendkí
vüli mértékben a takarmány ára, nincs le
hetőség a kiváltásra, kénytelenek elköny
velni a pluszköltséget. Speciális tápot kell 
használni, nincs helyettesítési lehetőség a 
szigorú auditációs rendszer miatt.  Mind
össze annyi a választási lehetőség, hogy a 
baromfihizlaló vállalkozó a rendelkezésre 
álló takarmányok közül az olcsóbbat vagy 

drágábbat kívánja megvásárolni. A takar
mánygyártók között is nagy a verseny, de 
minimálisak az eltérések. A vágóhidak pon
tosan meghatározzák a szállítás idejét és az 
elérendő súlyt – amit a piac jelentősen be
folyásol. Ha magas a takarmány ára, precí
zebben kell termelni, csökkentve a költsé
geket. Lehet, hogy a drágább takarmány
nyal jobban jár a termelő, de az is lehet, 
hogy nem tudja kigazdálkodni a növek
ményt. Akár egy minimális eltérés is ko
moly következményekkel járhat, ezért érte

lemszerűen mindenkinek folyamatosan 
számolnia kell, magyarázta a vállalkozó. 

az olcsó importtal kell  
versenyezni
A három telephelyen az évi 4,5 millió kilo
gramm bevitt takarmány 5-600 millió fo
rintos tétel ennek a vállalkozásnak. Amikor 
tavaly év végén emelkedni kezdtek az árak, 

BARoMFI- ÉS JuHÁgAZAT

a takarmányár növekedésének hatásai

A baromfihizlalási ágazatban egy csirke előállítási ára eddig 127 forinttal 
kerül többe, mint tavaly, és a növekedés folyamatos. egy Csongrád- 
Csanád megyei vállalkozó szerint jobban jár, ha egyelőre leáll,  
és átcsoportosítja a dolgozóit. A juhágazat kissé könnyebb helyzetben 
van, legalábbis akkor, ha a gazdaság magának állítja elő a takarmányt. 
Azonban, ha nincs saját kaszáló, legelő, akkor bele se kezdjen senki  
a juhtartásba, hallottuk hazánknak ugyanezen táján egy gazdától. 

Nincs hibázási lehetőség
Sebesy Attiláék családi gazdaságát 1992-
ben alapította az édesapja, tőle vette át a 
vállalkozást 2001ben. Jelenleg a három 
telephelyen 16 alkalmazottja van, szerző
dött vágóhídjuk a Hungerit Zrt.

Meggyőződése, hogy ha bele akar 
szólni az ember az ágazatot érintő kérdé
sekbe, részt kell venni ebben a munká
ban, ezért 2007-ben mandátumot szer
zett a Baromfi Termék Tanács broiler szö
vetségébe. Jelenleg is közgyűlési tag. 

Meglátása szerint kevés a túléléshez 
az elhivatottság és a szakma szeretete tu
dás nélkül.  Gyakorlati tudását, tapaszta
latait a kezdetektől jól tudta hasznosítani 
a testületben és vállalkozásában.  Műsza
ki, agrár- és közgazdasági tanulmányo
kat is folytatott, ezek nélkülözhetetlenek 
a gazdasága mindennapi életében, mert 
mint mondta, ebben a szegmensben a 
haszonkulcs 1-5 százalék, nincs hibázási 
lehetőség.

Sebesy Attila: a takarmányárak már fönt vannak, de a húsárak még lent



2021. május 23

mindenki abban bízott, hogy előbb-utóbb 
megáll a folyamat, semmi nem indokolta a 
folyamatos növekedést. Amikor már a 20 
százalékot is elérte a drágulás, alig hittek a 
számoknak… A dél-alföldi szakember sze
rint ez minden szereplőt érint az ágazaton 
belül, mert a takarmányárnövekedés min
den másnak is a drágulásához vezet, emel
lett inflációs hatása is lesz. A vásárlók majd 
az olcsóbb húsokat keresik, ami kedvezőt
len a hazai termelésnek. A példa kedvéért, 
Dél-Amerikából a marhahús és a csirke-
mellfilé szinte vám nélkül érkezik, ráadásul 
olyan mennyiségben, amely az uniós ter
melés majdnem 12 százalékát kiteszi. 
Mindez annak a kereskedelmi megállapo
dásnak a következménye, amelyet 2019-
ben kötött az Európai Unió és a Mercosur-
országok (Argentína, Brazília, Paraguay és 
Uruguay). Az egyezség révén az EU első
sorban az ipari termékek piacán szeretne 
nagyobb hozzáférést kapni, a dél-amerika
iak pedig a mezőgazdasági áruk exportját 
szeretnék növelni. Az unión belül most kez
dik igazán felismerni ennek a veszélyét, mi
közben a Baromfi Termék Tanács már két 
éve is rámutatott erre a problémára, mond
ta a vállalkozó.

Saját tapasztalatai alapján a Csongrád-
Csanád megyei termelő a következő ada
tokról számolt be. Telephelyeiken tavaly év 
közben egy csirke előállítása a hathetes 
tartási idő alatt nettó 487 forint volt – eb
ben a táp és naposcsirke ára van –, ez az 
összeg 503 forintra kúszott fel év közben, 
tavaszra 547-re, interjúnk készítésének ide
jén (április) pedig 615 forintnál tartott. A 
magyarországi vágóhidak többsége mos
tanra kilogrammonként 270 forint körüli 
árat adott a csirkéért. Jelenleg a folyamat a 
„kinyílt olló” fázisában van: a takarmány
árak már fönt vannak, de a húsárak még 
lent. A szabad kereskedelem következmé
nyeként hazánkból 5 millió tonna takar
mányt szállítottak külföldre – nincs tartalék, 
kár lenne a csodát várni. Álláspontja szerint, 
ha nem lesz elmozdulás, neki jobban meg
éri, hogy ideiglenesen leálljon a termelés
sel. Mint fogalmazott, nem nehezíti meg 
hitellel a családja és a vállalkozása jövőjét 
azért, hogy a vágóhídnak legyen munkája, 
és az emberek olcsóbb húshoz jussanak. 
Akkor inkább leáll, és elvégzi azokat a kor
szerűsítéseket, amelyekre az intenzív tartás 
alatt nem volt lehetőség. Nem tud mást 
tenni, mert óriási számokról van szó, és 
még mindig jobban jár, ha a dolgozóit nem 
bocsátja el, hanem átcsoportosítja. Ezt a 
véleményt több termelő is osztja. A takar
mányágazat azt várja, hogy mikor kezde
nek esni az alapanyagárak, vagy lesze 

csúcstermés. Sajnos erre még sokat kell 
várni. A keveréktakarmányárak csak ez
után csökkenhetnek.

megugrott a báránytáp  
és a széna ára 
A takarmányár-növekedés a juhtartókat is 
érinti, jelentette ki a Csongrád-Csanád me
gyei Felgyőn gazdálkodó, Ábel István. Aki 
nem tudott eleget és időben vásárolni, 

vagy saját magának termelni, azoknak 
most a tavalyinál jóval nagyobb összeget 
kell fizetni. Példaként kiemelte: a nagy bá
lás széna bálájáért minőségtől és összeté
teltől függően 8-10 ezer forintot kell fizet
ni, de 13 ezres hirdetéssel is találkozni. Ez
zel szemben az elmúlt évben az ár ennek a 
fele volt, de egy éve 3000 forintért is akadt 
körbálás széna. A felgyői gazdaságban je
lenleg 200 birkát tartanak, ehhez egy év
ben hozzávetőleg 300 bálára van szüksé
gük. A legfőbb gond a beszerzése, ha pe
dig mégis sikerül kapni, azért egyre na
gyobb összegeket kell fizetni. A juhtartók 
számára most kissé könnyebb időszak kö
vetkezik, hiszen fakad a fű, aki tud, legeltet, 
akinek viszont nincs lehetősége, továbbra is 
gondban lesz. 

Az elszabadult gabonaárak a bárányok

nak vásárolt speciális táp áremelkedése terén 
is érintette a juhászatokat. A felgyői gazda 
Purina termékkel hizlal évek óta. Kérésünkre 
összehasonlította a kiadásait: ősszel egy tíz
mázsás raklap 130 ezer forintba került, most 
150 ezerbe. És hogy ez meddig elég?  Mindig 
attól függ, éppen hány báránya van – néha 
csak egyetlen hétig. Most tavasszal 120 bá
rány volt 80 birka alatt. A takarmányár által 
okozott többletkiadást kompenzálta a bárá
nyok átvételi árának emelkedése. A nyolche

tes állatokat olasz felvásárlók vitték el kilo
grammonként 1450 forintos és efölötti áron, 
szemben a tavalyi 1000 forinttal. Húsz éve 
foglalkozik juhtartással, de ilyen magas árra 
nem emlékszik, szögezte le a gazdálkodó. 

Ábel István azt vallja, hogy aki saját 
maga nem tud termelni a jószágai számára, 
bele se kezdjen az állattartásba. Neki saját 
és bérelt területei is vannak, 100 hektáron 
kaszál és egy 25 hektáros bekerített részen 
legeltet. Tapasztalatai szerint egyre keve
sebb a juhtartó, sokan fölszámolták az állo
mányaikat. Ennek összetett okai vannak, 
nincs, aki szívesen kitanulná a juhászmes
terséget, a gazdáknak alig akad segítsége. 
A korábbi állománya a jelenlegi háromszo
rosa volt, a mostani az a mennyiség, amely
lyel egyedül is elboldogul. 

Králik Emese

Ábel István: a bárányok átvételi ára ugyan emelkedett, ám a takarmány ára jelentősen megugrott
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A húshasznú és a hízott liba fo
gyasztásában is érezhető a keres
let csökkenése – ismertette Látits 

Miklós, a Baromfi Termék Tanács lúdágaza
tának titkára. – A háztáji termelés visszaszo
rulóban van, a ludakat a helyi piacokon tud
ják értékesíteni élő vagy vágott formában. A 
vágóüzemek árualapját előállító termelők 
akár több ezer madarat is tartanak, de szá
mukra az integrátorral való megállapodás a 
célszerű az értékesítés érdekében.

A lúdágazatban mintegy 8 meghatározó 
integrátor fogja össze és irányítja a terme
lést. Az Alföldön nagyobb hagyománya van 
a libatartásnak, mivel itt él a legtöbb 
víziszárnyas. A végtermék szempontjából 
vágóbaromfinál különbséget kell tenni a hús 
és a hízott hasznosítású szárnyasok között. A 
húshasznosítási iránynál figyelembe kell 
venni a külföldi konkurenciát is, például a 
vágott áru piacán a lengyel kínálatot.

a hízott libamáj piacai
Magyarország a legnagyobb hízott libamáj-
előállító. Mivel Izraelben betiltották a tömé
ses hizlalást, a kóser libamáj-előállítás na
gyobb részben Magyarországra tevődött át, 
így a hízott áru tekintetében mind a hús, 
mind pedig a máj jelentős exportcikke lett 
az országnak.

A legtöbb libahúst német nyelvterületre, 
az uniós országokon belül elsősorban Né
metországba, Ausztriába, Svájcba exportál
juk. A libamájat francia nyelvterületen ren
delik legnagyobb mennyiségben, ezenkívül 
még Japán is jelentős a piaca a magyar liba
májnak. Távol-Keletre, elsősorban Kínába 
pedig az európai fogyasztásban nem jellem
ző fejet, lábat, libanyelvet és nyakat szállít
juk.

A Lúdszövetség tagsága önkéntes, azon
ban szinte kivétel nélkül tagja az összes fel
dolgozóüzem, nagy- és kistermelők, a 
keltetőüzemek és tenyésztő vállalkozások jó 
része. A teljes termékpálya szereplői megta
lálhatók a szervezeten belül. Amennyiben 
valaki támogatást akar igényelni, ahhoz 
szükséges egy szakmai szervezethez való 
tartozás. A Lúdszövetség szolgáltatja az in
formációt az állam és a hatóság részére, ké
résükre a kártalanítási értéket is a termékta
nács határozza meg. Tehát pontos adatok 
állnak rendelkezésükre a ágazat helyzetéről.  

Tavaly a madárinfluenza-járvány hóna
pokra megbénította a gazdaságot azzal, 
megsemmisítették az állomány nagy részét.

Az ágazatnak nagy segítséget jelent az 
állatjóléti támogatás, amely 2007 óta műkö
dik. Ezt az utolsó fillérig a magyar költségve
tésből finanszírozzák – az EU jóváhagyásával 
és a terméktanács javaslata szerint. Ennek 

alapján kiderül, hogy milyen jogcímeken, 
mennyi támogatásban részesülhetnek a lúd
tartók.

húslibatartás és integrátorok 
A Tranzit-Ker Zrt. és a Lúdszövetség elnöke, 
Szabó Miklós hozzáteszi, tavaly az általa tulaj
donolt cégcsoport az összes vágásra került 
(kb. 2 millió) húsliba mintegy háromnegyed 
részét feldolgozta.

2020 eleje óta tapasztalható lúdhús-
fogyasztás csökkenése mellett érdemes meg
figyelni, hogy a konkurens terméknek tekint
hető kacsahús mára – ellentétben a libával – 
mindennapi fogyasztási cikk lett. 

Magyarországon a megtermelt 22 millió 
pecsenyekacsa 36 százalékát a Tranzit-Ker Zrt. 
vágóhídjain dolgozták fel. Ezzel a legna
gyobb integrátornak számít az országban, őt 
követi a Hungerit Zrt. (Szentes) és a Bács-Tak 
Kft. (mélykúti vágóhíd) – a húslibák legna
gyobb előállítói. A hízott liba vágása legna
gyobb mennyiségben Orosházán (Pannon 
Fine Food Kft.), Kiskunfélegyházán (Integrál 
Zrt.), illetve még Jászberényben, Kiskunhala
son és Csengelén történik. A húslibatermelők 
ehhez a 6-8 feldol gozóüzemmel rendelkező 
integrátorhoz csatlakoznak, ahol a húsliba
termelés mintegy 88 százaléka kerül feldol
gozásra. 

A termelő által beszállított madarakat 
mindenképpen ellenőrzött, minősített vágó
hídon kell levágni. Az ágazatban akad olyan 
termelő is, aki rendelkezik a kritériumoknak 
megfelelő vágóhíddal, emellett keltetővel és 
törzsállománnyal, illetve takarmánykeverővel 
és megfelelő nevelőfelülettel is.

A Tranzit-Ker Zrt.-nek több mint 60 állat
tartó telepe van, és számos kisebb-nagyobb 
termelővel van szerződésük a madarak átvé
telére. A vágóhidak meghatározzák a meny
nyiséget, sok esetben a nagy integrátor adja a 
napos libát és a tápot is. A kistermelő saját te
lepén felneveli a madarakat, majd az integrá
tor előre meghatározott árakon visszaveszi 
azokat.

Mi az, ami jelenleg a legnagyobb 
problémát okozza az ágazatban?
– A járványokon kívül a legnagyobba csa

pást az egekbe törő takarmányárak jelentik 
az ágazatnak. A megemelkedett ár miatt ma
gas lett az előállítási költség, és sajnos a vevők 

a hazai víziszárnyas-ágazat folyamatosan a talpon maradásért küzd.  
A termelékenységet befolyásolta a madárinfluenza-járvány, emellett  
a koronavírus-világjárványhoz kapcsolódó korlátozások is visszavetették 
a lúdágazat termelését.

lúDÁgAZATI KöRKÉp

Csökkenő kereslet és termelés

Tranzit-Ker húsliba szabad tartásban – járványmentes időszakban
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nem fizetnek annyit, hogy rentábilis legyen a 
termelés és az értékesítés aránya. 2020ban 
egyértelműen veszteséges volt az ágazat, ami 
hosszú távon fenntarthatatlan a termelők tar
talékainak apadásával.  

Hogyan teheti meg, aki az integrá-
ciós körbe szeretne becsatlakozni?
– Ha az illető lakókörzetében nincs vízi

szárnyas-feldolgozóüzem, a Baromfi Termék 
Tanácsnál tud érdeklődni. Készségesen adunk 
tanácsot, hogy bejuthasson a termelni akaró 
integrációs körbe.

Kistermelői szempontból, mennyi az 
élő liba felvásárlási ára? Miként le-
hetne ezt forintosítani?
– Nem szoktuk konkretizálni az árat, mert 

hetek múltán teljesen megváltozhat. Jelenleg 
kifejezetten alacsony az élő liba ára, már-már 
hasonlatos a sertéshúshoz, majdnem a duplá
jáért vesszük át élősúlyban számolva. 

Minden ágazatra érvényes, hogy az tud a 
piacon megmaradni, aki exportra termel, ver
senyképes terméket állít elő nemcsak Ma
gyarországon, hanem EUban és a világpia
con is, és a fajlagos előállítási költsége egyre 
alacsonyabb az automatizációnak köszönhe
tően. Aki nem áldoz a fejlesztésre, az biztosan 
lemarad, és nem tud versenyképes áron ter
melni. Ezt többnyire saját erőből kell megol
dani. A kockázat közös mind integrátori, 
mind termelői és beszállítói oldalon.

libatartás családi gazdaságban
Az Oláh család Nyíradonyban 1989 óta fog
lalkozik libatartással. Eleinte tépőlibáik voltak, 
a Tranzit-Ker Zrt.-hez 2010-ben csatlakoztak. 
A cégcsoport nyírgelsi vágóhídja 16 kilomé
terre található Oláhék telepétől. Ifjabb Oláh 
János közgazdász, a családi gazdaság tagja 
beszélt a gondjaikról. Övé a menedzseri, a 
könyvelési tevékenység, valamint a pályáza
tok felkutatása. Édesapja foglalkozik a logisz
tikai problémák megoldásával, míg édesanyja 
őstermelő, a nővére pedig fiatal mezőgazda
sági vállalkozó. Az elmúlt évtizedekben több 
céggel is kapcsolatban voltak, de a mostani 
integráció bizonyult a leggyümölcsözőbbnek.

Február végén kezdenek kelni a napos li
bák, ez időben telepítik az első turnust, egy
szerre 20-24 ezer madarat is elhelyeznek. Az
tán több turnusban, rotációban évente mint
egy 140-150 ezer libát nevelnek fel. A mada
rak 13-14 hetes korig vannak a nevelőnél, tá
pot az integrátortól kapják, az istállókat 
automatizálták, a takarmányt, az itatást, a fű
tést és a szellőztetést digitálisan szabályozták. 
A folyamat végén a Tranzit-Ker Zrt. visszavá
sárolja a felnevelt állatokat.

Ifjabb Oláh János hangsúlyozta, hogy év 
elején fix áron állapodnak meg. A napos jó

szágot a cég adja, a tápot is ő keveri, ezt le
vonják a felvásárlási árból, a két összeg kü
lönbözete pedig a termelő árbevétele lesz. A 
technológia segítségével évről évre ugyanaz
zal a minőséggel és darabszámmal tudják 
zárni az évet.

– Nem érezzük ezt munkának, mert ez az 
életünk – mondja a fiatal menedzser. – Amit 
mi csinálunk, az integrációban nagynak 
mondható. Aki akar, annak van lehetősége 
ezzel foglalkozni. Mi a gazdaságunkban pre
vencióban gondolkodunk, és kevés antibioti
kumokat használunk. Az istállókban mélyal
mos technológiát alkalmazunk, az alomréteg 
nagyobb részét saját szántóföldjeinken dol
gozzuk be. Ezeken a területeinken kalászoso
kat vetünk, amit az állomány takarmányozá
sára használunk fel. A jövedelmezőséghez a 
darabszám nagyon fontos, így tartva alacso
nyan fajlagos költséginket. Terveink szerint a 
kacsaágazatban is szeretnénk érvényesülni, 
ezért az egyik libatelepünket átalakítjuk erre 
a célra.  A kacsával is nagy mennyiségben ér
demes foglalkozni, hiszen a piacon keresett 
állatról van szó. Amennyiben meglesznek a 
szükséges engedélyek, jövőre kb. 6-700 ezer 
kacsával szeretnénk indítani az évet. Az istál
lók kialakításán jelenleg is dolgozunk, amire 
rámegy az idei évünk.

hízóágazat – most még nem  
húzóágazat
A Green-Divizió Kft. ügyvezetője, Kutni József 
szintén a visszaesésről beszélt. Magyarország 
2019-ben 2 millió hízott libát állított elő. Ez 
2020-ra 1 250 000 darabra csökkent, melyből 
a legnagyobb mennyiségben Németország
ba exportálunk. Egy normál évben Magyar
ország 1400 tonna libamájat exportál világ
szerte: Izraelbe 450, a tengerentúlra 200, az 
európai értékesítésre 750 tonna kerül. Utóbbi 
legfőbb felvevő piaca a francia és belga to
vább feldolgozó ipar, amely késztermékként 
szállítja a világ minden pontjára. A belföldi 
fogyasztás körülbelül 100 tonna. 

Tartják a kapcsolatot a kistermelők-
kel (beszállítókkal), és ha igen, mi-
lyen feltételekkel kötnek velük szer-
ződést?
– Cégünk mindig is arra törekedett, hogy 

szoros üzleti kapcsolatot tartson fent a ha
gyományos kistermelőkkel. Ezt természete
sen szerződéses jogviszonyban végezzük, 
melynek lényege, hogy kihelyezzük a terme
lőhöz a tömésre szánt állatokat, a takar
mányt, majd a felnevelt állatokat visszavásá
roljuk egy előre kidolgozott árrendszer alap
ján.

A legjelentősebb termelői bázisunk Bács-
Kiskun megyében van, de szép számmal 

akadnak termelőink Csongrád-Csanád me
gyében, Békésben, illetve Hajdú-Biharban is.

Milyen lépéseket lehet tenni a hízó-
liba-ágazat jövőjéért?
– Számunkra a gazdasági helyzet hekti

kusságát nemcsak a járványhelyzet alakulása 
határozza meg, hanem komoly hullámzáso
kat okoz az 1-3 évente előforduló madárinf
luenza-járvány is. Természetesen ez utóbbi el
len többkevesebb sikerrel lehet védekezni a 
járványvédelmi intézkedések betartásával.

A piaci mozgásokat részben ellensúlyozni 
tudja az a tény, hogy hízottliba-termékeket 
lényegében kizárólag Magyarország állít elő, 
így az értékesítés bizonyos időszakokban tör
ténő korlátozásával a kereslet-kínálat szintje 
valamelyest kiegyenlíthető. Olyan tartósítási 
eljárásokat alkalmazunk, mint például a 
gyorsfagyasztás, amely azokban az idősza
kokban is lehetővé teszi a termelést, amikor a 
kereslet korlátozottabb. A szezonban ellen
ben előhűtött termékekkel nem tudjuk kielé
gíteni a mennyiségi igényeket, így ilyenkor a 
korábban termelt fagyasztott termékekkel 
elégítjük ki a piaci igényeket.

Mi az, ami jelenleg a legnagyobb 
fejtörést okozza a hizlaló ágazat ban, 
és hogyan próbálják megoldani?
– A legnagyobb problémát az ágazatban 

az önköltség jelentős emelkedése okozza, 
ami több tényezőből tevődik össze. Egyrészt 
a takarmányárak robbanása miatt az árualap 
előállításának költsége is jelentősen emelke
dett, másrészt a madárinfluenza-járvány elle
ni védekezés szabályainak betartása is ko
moly többletköltséggel jár. Ezzel szemben a 
világjárvány okozta keresletcsökkenés nem 
teszi lehetővé az így szükségességé váló ár
emelést.

Ilonka Mária

A Green-Divízió Kft. hizlaló istállója
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A madárinfluenza ráirányítja a figyelmet a 
lúd szülőpárok zárt, intenzív elhelyezésé
re. A következőkben részleteket ismerte

tünk a tartástechnológiáról, különös tekintettel 
a szaporaságra kifejtett hatására, a folyamatos 
naposliba-termelésre, a zárt tartás jelentőségére 
és értékelésére a gyakorlati tapasztalatok alap
ján.

A lúdfaj esetében a genetikai előrehaladás, a 
szelekció hatása messze elmarad a tyúk- és 
pulykatenyésztésben megfigyelhető rohamos 
előrehaladástól. Különösen a szaporaság tekin
tetében nagy a lemaradás, ráadásul a meglévő 
genetikai képesség kihasználása is gyenge: átla
gosan 50-60%-osnak ítélhető. Emiatt a tartás
technológiai tényezők lényegesen nagyobb 
szerepet játszanak e tulajdonságcsoport javítá
sában, mint más baromfifajoknál, szükség van 
tehát hathatós tartástechnológiai fejlesztésekre.

A lúd szaporaságára ható tartástechnológiai 
faktorok közül kiemelt jelentősége van a megvi
lágítás tartamával és intenzitásával, azaz a mes
terséges világítási programok hatásával kapcso
latos ismereteknek. Német, lengyel és francia 
vizsgálatokból ismert, hogy rövidebb megvilá
gítási tartammal a tojástermelés perzisztenciája 
meghosszabbítható. Ugyanakkor a szabadtartás 
körülményeit, a hosszabb megvilágítást és a na
gyobb megvilágítási intenzitást a termékenység 
szempontjából találták pozitívnak. Összességé
ben azonban a tojónkénti naposliba-szaporulat 

a zárt tartás és a rövid, 9-10 órás fénytartam 
mellett volt a legkedvezőbb. 

A zárt technológia használata számos to
vábbi előnnyel jár:

• Világítási programmal szabályozható a to
jástermelés indulása és hossza, igazodhatunk a 
piaci körülményekhez. A szülőpárok első tojás
termelési periódusát célszerű a tavaszi ún. főcik
lusra ütemezni. A naposlibák piaci megítélése, 
ára azonban a nagyobb kínálat miatt tavasszal 
nem kedvező, ráadásul a naposlibák kis tömege 
sem kedvez az értékesítésnek. Hosszúnappalos 
világítással a szaporodási periódus jelentősen 
megrövidíthető (10-14 hét). Ezáltal még ugyan
abban az évben, nyár közepétől újabb periódus 
provokálható, amikor a naposlibák ára lényege
sen kedvezőbb. Erre a lépésre az is lehetőséget 
ad, hogy a rövidebb periódus után sokkal rövi
debb pihenőidőre van szükség. Kísérleteink sze
rint ez a rendszer jól működik.

• Programozhatóan, egész éven át lehetővé 
válik a naposliba-előállítás, ezáltal a tömőlúd-
előállítás és a folyamatos májtermelés. 

• Az egész éven át tartó foglalkoztatás által 
javítható a termelőkapacitás kihasználása. A 
szezonalitás elkerülésével a tenyészlúdkapa
citás, a keltetőkapacitás és a nevelőkapacitás, 
valamint a munkaerő folyamatosan terhelhető, 
így jobban kihasználható, vagyis kevesebb is 
elegendő ugyanazon mennyiség előállítására. 
Telepünkön az öt és félezres tenyészlúd-

állomány tojásainak kikeltetésére 4+1 (4 előkel
tető és 1 bújtató) egyenként hétezres kapacitá
sú keltetőgépre van szükség. Ugyanezt a tojás
mennyiséget szezonális (évi egy ciklusú) terme
léssel legkevesebb dupla keltető kapa citással 
tudnánk csak kikeltetni, és a gépek egy fél évig 
üresen állnának.

• A tenyészludak, a sűrített hasznosításukkal, 
a szokásos öt tojástermelési periódusukat öt év 
helyett három év alatt teljesítik.  

• A ludak zárt, intenzív elhelyezése követ
keztében lényegesen, mintegy 30-50%-kal ja
vulnak a hozammutatók, és jobban tervezhető 
a tojástermelés. A termelés ugyanis sokkal ki
egyenlítettebb, tovább tartja a csúcsintenzitást. 
Elmaradnak a tojástermelési görbén tapasztal
ható, a félintenzív tartásra jellemző fűrészfog
szerű ugrálások. 

• Számos higiéniai állat-egészségügyi prob
léma gyökeresen kiküszöbölhető: a kifutókról a 
sárbehordás, a madárinfluenza, a ragadozók 
okozta károk. A tojások tiszták maradnak, ele
gendő gázosítani azokat. Zárt körülmények kö
zött a madarak jobban megfigyelhetők, a 
mikoplazma előfordulása ritkább, és eredmé
nyesebben kezelhető. 

• Összességében gazdaságosabbá válik a 
termelés. A tenyészludak egy tojóra vetítve há
rom év alatt (öt periódus alatt) átlagosan 200-
250 tojást raknak. A zárt tartás eredményekép
pen kevesebb az egy tojásra eső fajlagos takar
mányfogyasztás: genotípustól és évszaktól füg
gően 600-900 gramm, az 1300-1700 gramm 
helyett. A tojástermelési periódusok közötti pi
henőidő a szezonális termelésnek mintegy a 
fele, a nem termelő napok száma 13-15 hét (26 
hét helyett), miáltal sokkal kevesebb az impro
duktív takarmány-felhasználás is. A költségek 
tekintetében összességében legalább 50%-os 
megtakarítás érhető el.

A folyamatos termeltetés zárt tartás nélkül 
nem kivitelezhető. Világítási programot csak az 
alább felsorolt feltételek mellett, kizárólag zárt 
istállóban lehet megvalósítani. A legnehezebb a 
ludakat nyáron, az ún. fotorefrakter fázisban 
szaporodásra késztetni. Ekkor a világítási prog
ram használata nélkülözhetetlen, emellett az 
ólakat hűteni is kell. A zárt elhelyezés a 
klimatizálást is elősegíti. (Folytatjuk)

Dr. Bogenfürst Ferenc 
professor emeritus, Kaposvári Egyetem

Polgár Beáta 
ANABEST Kft. ügyvezető

BARoMFITARTÁS

Intenzív lúdszülőpártartás

mintegy negyedszázada dolgoztuk ki a lúd szülőpárok zárt, intenzív tartástechnoló-
giáját a Kaposvári egyetemen. A technológia alapjául főleg német és francia kutatási 
eredmények szolgáltak, amelyek arra nyújtottak fontos adatokat, hogy a világítási 
programok hogyan befolyásolják a ludak szaporaságát. működőképességét az 
ANABest Kft. boldogasszonyfai telepén teszteltük, miután a telep teljes ólfelületét 
– mintegy 5500 m2-t – úgy alakítottuk át, hogy az a lúd szülőpárok zárt, intenzív el-
helyezésére alkalmas legyen. A telep 16 éve működik sikeresen, de módosításokkal a 
technológiát alkalmassá tettük az egész éven át folyamatos naposliba-előállításra is. 

Taposórácsos megoldás a nyílt víztükrös itatáshoz
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Nagy testű, széles, nehéz tyúkokról 
van szó. A kakasok súlya elérheti a 
3,5-4 kilogrammot. Tömegük elle

nére nem „szögletesek”, inkább kerekded 
jószágok. A mell széles és mély, vonala le
kerekített; a hát elég hosszú és széles, a fa
rokba homorúan torkollik. Magas tartása, 
viszonylag rövid tollai és mérsékelt szétter
jesztettsége nyomán az észak-hollandi far
ka feltűnő jelenség. Nagy termetével ösz
szehasonlítva a farok meglehetősen kicsi
nek tűnik.

A fajtára nagy fej, közepes méretű, egy
szerű taraj és vörös füllebenyek jellemzőek; 
a szem színe narancsvörös. A húsfajtáknál 
nagyon fontos a bőr színe – manapság a 
fogyasztók elvárása, hogy a csirkehúson ta
lálható bőr világos színű legyen. Ezért ez a 
fajta is világos bőrű, hússzínű lábakkal. Bár 
eredetileg az észak-hollandit fehér színben 
is tenyésztették, napjainkban egyedüliként 
a kendermagos változatot ismerik el. A 
húsfajták legfontosabb tulajdonságának a 
gyors növekedés és a jól fejlett húsos test 
számít. Ez általában nyugodt természettel 

párosul, hiszen a gyakori szaladgálás ener
giafelhasználással jár, mely a növekedés és 
húsfelhalmozás rovására megy.

Ezért is számít a húshasznú északhol
landi nyugodt fajtának, amely ritkán vagy 

sohasem repül. Kellő gon
doskodás és nyugodt ke
zelés mellett az állatok 
nagyon könnyen szelídül
nek. Ugyanakkor nem 
való kisgyermekes csalá
doknak, mert a madarak 
túl nehezek. Ilyenkor ér
demesebb a fajta kis ter
metű változatát beszerez
ni. Az állatok egy kisebb 
alapterületű, zárt kifutó
ban is nagyon jól elvan
nak, bár ilyenkor vigyázni 
kell a takarmány mennyi
ségével, mert könnyen el

híznak. Szabadon is tarthatjuk őket, mivel 
súlyuk miatt nem gyakran kívánkoznak re
pülni. Egymással jól elférnek, és biztosan 
nem kezdenek verekedésbe. Még a tél fo
lyamán is jó tojónak számítanak, a tojások 
színe világosbarna. A nagyméretű tojások 
darabszáma 170-180 között van.

A tyúkok színezete és mintázata miatt 
korábban a fajtát gyakran észak-hollandi 
kéknek becézték, mivel ennél a fajtánál a 
kendermagos változat nem egy fekete-fe
hér színelosztást jelent, hanem inkább sö
tétszürke és világosszürke sávok váltakozá
sát. A tojóknál a sötét sávok kétszer olyan 
szélesek, mint a világosak. Távolabbról 
szemlélve ez a színezet azt a benyomást 
kelti, hogy a tojók kékesszürkék. Mivel ez 
az egyetlen színváltozata a fajtának, érthe
tő, hogy a tenyésztők hamar ráragasztották 
a kék elnevezést.

Szénási Gábor

ÉSZAK-HollANDI TyúKoK

az óriás és a törpe
Az észak-hollandi tyúkfajtát a 20. század elején elsősorban észak- 
hollandiában húshasznú fajtaként tartották. Több más fajtával  
történő keresztezések útján hozták létre, a tojástermelés javítása  
érdekében pedig plymouth rockkal is pároztatták. 

Az észak-hollandi törpetyúkot 1960 körül Hollandiában hozták létre. A legkülönbözőbb 
kis termetű fajtákkal keresztezték, beleértve a törpe wyandott, az angol típusú törpe 
marans tyúkokat, törpe sussex tyúkokat és plymouth rockokat. Az észak-hollandi törpe 
tyúkoknak hű másuknak kell lenniük nagy termetű névrokonaikhoz. Mivel eredetileg is 
egy tömzsi fajtáról volt szó, a kis termetű változat is meglehetősen nagy: a kakasok sú
lya közel 1 kg. A nagy termetű fajtával való hasonlóságot viszonylag sikeresnek tekint
hetjük, ugyanakkor a gyakorlatban egész gyakori hibának számít, hogy a nagy termetű 
fajta jellegzetes farokalakját nem látjuk viszont. 

A kisméretű fajtaváltozat egyetlen tenyésztett színe a kendermagos, amelynek min
tázata és színezete is megegyezik a nagy testű változattal. 

A legfőbb húsfajtához hasonlóan a törpe méretű észak-hollandi is jámbor, nyugodt 
természetű. Nem szeretnek röpködni, ezért nyugodtan tarthatjuk őket kisebb kifutók
ban is. Kiválóan elvannak a szabadban, az udvaron is. Általában nem kóborolnak mesz
szire, a ház és tyúkól környékén maradnak. Nagyon kellemes társaságnak számítanak, 
és egymással szemben is igen békések. Még a növésben lévő kakasokat is hosszú ideig 
ugyanazon ketrecben lehet tartani. Viszonylag jó tojótulajdonságokkal rendelkeznek, 
emellett kotlanak is. A kikelő csibékre gondot fordítanak, a csirkék gyors növekedésűek, 
és meglehetősen korán érők.

Ennek a kis termetű változatnak nincs jelentősebb múltja, ami abból adódik, hogy a 
fajta jellegzetes tulajdonságai még nem rögzültek kellően.
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A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) 
a 10-11. héten a malacpiacokról 
adásvételi árakat nem közölt. A leg

utóbbi, 9. heti vásáron, Kisteleken a kissú
lyú, 15 kg-os választott malacok ára 13-18 
ezer Ft, a nagysúlyú, 15-25 kg-os hízóalap
anyagé 18-21 ezer Ft volt, ami alacsonyabb 
volt a 2020. évinél. Pangó vásárterek, visz
szafogott kereslet és kínálat jellemzi a pia
cot. 

sertéspiac
A vágósertés piacon a felvásárolt alapanyag 
kilogrammonkénti termelői átlagára az 5. 
heti kilónkénti 342 Ft mélypont után a 11. 
hétig 76 Ft-tal 439,6 Ft-ra erősödött, majd 
némi gyengülést követően, a 13. héten 
437,7 Ft-on zárt, ezáltal jelentősen, 97,8 Ft-
tal 18,3%-kal elmaradt az előző évitől. 

A forgalom a 9. heti 57,5 ezer darabról a 
10. hétre 61,2 ezerre felfutott, majd inga
dozni és csökkenni kezdett, így a 13. héten 
már alig haladta meg a 45 ezret. 

A KSH adatai szerint 2021. I-II. hóna
pokban a vágósertés termelői átlagára 
(malac és süldő nélkül) 346 Ft/kg volt, 
32,4%-kal alacsonyabb, mint egy évvel ez
előtt. Februárban kilónként 344 Ft volt a 
vételár, 2020-szal összevetve tetemes, 172 
Ft volt az árcsökkenés. Januárhoz képest 
februárban 25 ezerrel 310 ezer darabra fel
futott, ennek köszönhetően az előző évhez 
viszonyítva 30 ezer egyeddel nagyobb lett 
a forgalom. Február 28-ig a 2020. évinél 
1,4%-kal több, összesen 595 ezer darab, 
70 841 tonna vágósertést értékesítettek. Az 
átlagsúly 119,1 kg volt.

Az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit 
Kft. (AKI) adatai szerint a 13. héten a hazai 

termelésből származó vágósertések élőtö
megre vetített termelői átlagára 45 175 
egyed esetében 437,7 Ft volt, ami kilónként 
97,8 Ft-tal elmaradt a 2020. évitől és 0,6 Ft-
tal az előző heti ártól. Ezen a héten a hasí
tott meleg súlyra vetített ár 44 565 db S/
EUROP minősítésű vágósertések esetében: 
443 Ft/kg és 390 Ft/kg között változott. A 
legjobb három minőségi kategóriába sorolt 
alapanyag megoszlása: S minőség: 49,3%, E 
minőség: 44,4%, U minőség: 5,7%, összesen 
99,4%. Egy hét leforgása alatt 14 912 

egyeddel csökkent az értékesített vágó
alapanyag, ez 2020-hoz képest is 8137 da
rabos visszaesés. 

Márciusban a sertés- és az egyéb húso
kért 7,8%-kal, illetve 1,5%-kal fizettek ke
vesebbet, a marhahúsért viszont 3,7%-kal, 
a baromfiért pedig alig érzékelhetően, 
0,1%-kal fizettek többet a fogyasztók, mint 
egy éve. A húsoknál folytatódott az árcsök
kenés, miközben az élelmiszerek 2,7%-kal 
drágultak. 

A megfigyelt tíz hét alatt az egységes 
piacon kilogrammonként 109 Ft, hazánk
ban pedig 114 Ft volt az áremelkedés.  En
nek ellenére az utolsó héten a közösségi át
lagár 91 Ft-tal, a belföldi 128 Ft-tal elma
radt a 2020. évitől. Ekkor a tagállami ár
rangsorban a 13. helyet foglaltuk el.   

A 13. héten a legmagasabb vételár 
Svéd országban (707 Ft/kg), Portugáliában 
(700 Ft/kg) és Spanyolországban (646 Ft/

kg) volt, a legalacsonyabb árakat Csehor
szágban (506 Ft/kg), Belgiumban (510 Ft/
kg) és Észtországban (531 Ft/kg) jegyezték. 

marhapiac
A vágómarha piacon februárban erősödött 
a forgalom, valamelyest az ár is. A felvásár
lás látványosan meghaladta a 2020. évit.  

A KSH adatai szerint egy év alatt 2914 
db-ról 4608 db-ra élénkült a kereskedés, 
ezáltal 854 darabbal felülmúlta a január 
havi mennyiséget. Január-február hóna
pokban 8362 darab 3908 tonna súlyú vá
gómarhát forgalmaztak. Az értékesített vá
góállatlétszám számottevően, 7,7%-kal, 
össz tömege szerényebben, 2,7%-kal nőtt.

A 13. héten az R3 minőségű fiatal bika 
esetében a legmagasabb termelői átlag
árakat Svédországban (1677 Ft/kg), Görög

országban (1557 Ft/kg) és Németország
ban (1421 Ft/kg) regisztrálták, a legalacso
nyabb vételárakat pedig Lettországban 
(1003 Ft/kg), Litvániában (1033 Ft/kg) és 
Belgiumban (1079 Ft/kg) jegyezték. 

Tejpiac
A tehéntej piacon egy hónap alatt februárra 
kilónként 4 Ft-tal 111 Ft-ra erősödött az 
adásvételi átlagár. Januárral összevetve 
8907 tonnával csökkent, 2020-hoz képest 
viszont 3206 tonnával 136 848 tonnára 
nőtt az értékesített tej mennyisége. A nyers 
tej zsírtartalma 3,8%, a fehérjekoncentráci
ója 3,3% volt.

A KSH adatai szerint 2021. I-II. hóna
pokban a termelői átlagár 1,4%-kal 109 Ft-
ra nőtt. A felvásárlás 282 603 tonna, az ár
bevétel 30,8 milliárd Ft volt. Február végéig 
a 2020. évvel összevetve tetemesen, 10 449 
tonnával nőtt a kereskedés. 

Márciusban tovább lassult a tej- és a tej
termékek drágulása. A sajtok 0,5%-kal, a 
tejtermékek 1,4%-kal ugyan többe kerül
tek, viszont a folyadéktejért 0,2%-kal, a va
jért 2,2%-kal kevesebbet fizettek a vásár
lók, mint egy évvel ezelőtt.  

Az AKI adatai szerint februárban az ér

EMElKEDő HoNI BÁRÁNyÁRAK

Történelmi árrekordok gabonafronton
a központi statisztikai hivatal (ksh) gyorstájékoztatója szerint 2021. i-ii. 
hónapokban az előző évhez képest – az agrártermékek termelői ár szintje 
12,3%-kal nőtt azáltal, hogy a növénytermesztési és a kertészeti termékek 
átlagára 25,1%-kal drágult, az élő állatoké és az állati termékeké 9,7%-kal 
csökkent. 

az e minőségű vágósertés egy kg hasított hideg súlyra vetített átlagára

4. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét 9. hét 10. hét 11. hét 12. hét 8. hét

EU átlag 459 457 464 470 488 518 549  570 568

Magyarország 448 444 445 447 453 487 528 563 566 562

Forrás: AKI

R3 minőségű fiatal bika vágóhídi belépési ára hasított hideg súlyra, kg-ra vetítve az eu tagországaiban

4. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét 9. hét 10. hét 11. hét 12. hét 13. hét
EU átlag 1321 1322 1335 1337 1345 1358 1373 1376 1369 1363
Forrás: AKI
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tékesített nyers tej 98,9%-a, 101 874 tonna 
extra minőségű volt. Az osztályon kívüli 
(OK) alapanyag a 2020. II. havi 1521 tonná
val, az egy hónappal korábbi 1128 tonnával 
szemben 1113 tonnára volt. Az extra tejért 
111 Ft-ot, az OK minőségűért 93,40 Ft-ot 
fizettek a tejfeldolgozók, 2,8 Ft-tal, illetve 
8,8 Ft-tal többet, mint egy éve. Januárhoz 
viszonyítva az OK tej vételára 3 Ft-tal gyen
gült, az extráé szinten maradt.   

Februárban a tejkivitel (tagállami kiszál
lítás és export) az előző évi 11 046 tonnáról 
és a januári 12 791 tonnáról látványosan, 
14 768 tonnára emelkedett. 

Az exportár 113 Ft volt, ami 2020-hoz 
képest 2,6 Ft-tal, január hónappal összeha
sonlítva viszont tetemesen, 12,3 Ft-tal drá
gább lett. Ennek hatására a kiszállított tej 
felvásárlási átlagára kilónként 2,2 Ft-tal 
felülmúlta a belpiacit. 

juhpiac
A PÁIR adatai szerint az élőbárány kilón
kénti adásvételi átlagára a 9. héten 1258 Ft-
on nyitott, a 12. héten 1331 Ft-on tetőzött, 
végül a 13. héten 1317 Ft-on zárt a tavalyi 
961 Ft-tal szemben. A felvásárlók a vágó
alapanyagért továbbra is versenyeznek.   

A KSH adatai szerint 2021. I-II. hóna
pokban a vágójuh termelői átlagára 1099 
Ft/kg volt, 9,8%-kal magasabb, mint egy 
évvel korábban. A felvásárolt vágóalap
anyag volumene 720 tonnát tett ki, 2020-
hoz viszonyítva 7,3%-kal többet. Február
ban az elmúlt évi kilónkénti 992 Ft-tal és az 
első havi 1084 Ft-tal szemben 1111 Ft volt 
a felvásárlási ár. Ekkor az élőbárány átlag
ára 1233 Ft/kg, ezen belül a könnyű bárá
nyé 1258 Ft/kg, a nehézé 1184 Ft/kg volt.  
A forgalom 393 tonnát tett ki, ami 31 ton
nával ugyan felülmúlta a 2020. évi értékesí
tést és 67 tonnával meghaladta a január 
havit, de így is elmaradt a kereslettől. 

Az Európai Bizottság adatai szerint a ha
sított bárányárak az alábbiak voltak: A ne
héz vágott bárányok közösségi és hazai át
lagára a 12. héten kilogrammonként 2401 
Ft/kg, illetve 2705 Ft/kg, a 13. héten 2500 
Ft/kg, illetve 2541 Ft/kg volt. Az egységes 
piaci ár 2020. évhez képest 20,5%-kal, a 
honi 28,4%-kal emelkedett. Legtöbbet, ki
lónként 2777 Ft-ot Németországban fizet
tek a vágott testért (carcass), a legkeveseb
bet, 887 Ft-ot Romániában adtak érte. Ha
zánk a 13. héten a tagállamok rangsorában 
4. volt.  

A 13 kg-nál kisebb, könnyű vágott bárá
nyok egységes piaci és a hazai ára a 12. hé
ten 2213 Ft/kg, illetve 2894 Ft/kg, a 13. hé
ten 2213 Ft/kg, illetve 2844 Ft/kg volt. A 
megelőző év azonos időszakával összeha

sonlítva a közösségi átlagár kilónként 197 
Ft-tal, a hazai tetemesen, 751 Ft-tal nőtt, 
ezáltal jelentősen, kilónként 631 Ft-tal 
meghaladta az uniós átlagot. Ekkor az 
adásvételi árban a listavezetők Magyaror
szág (2844 Ft/kg), Olaszország (2678 Ft/kg) 
és Portugália (2555 Ft/kg) voltak. 

Baromfipiac
A vágóbaromfi piacon februárban január 
hónaphoz képest 283 Ft-ról 289 Ft-ra emel
kedett az eladási átlagár, miközben a felvá
sárolt volumen tovább csökkent.

A KSH adatai szerint a vágóbaromfi ter
melői átlagára 2021. I-II. hónapokban – a 
2020. évvel összevetve – 1%-kal 286 Ft-ra 
gyengült. Ezen belül a vágópulyka vételára 
8,4%-kal, a pecsenyecsirkéé 1%-kal, a vá
gókacsáé 1,8%-kal, a húslibáé pedig – 
%-kal gyengült. Február végéig a feldolgo
zásra átvett vágóbaromfi össztömege 
96 057 tonna volt, ezáltal az ágazat kibo
csájtása egy év alatt 0,9%-kal mérséklődött. 
Az értékesítés így is az I-II. hónapok alatt 
jelentősen, 25 216 tonnával túlszárnyalta a 
sertésszektorét. 

Februárban – 2020. II. hónapjához vi
szonyítva – a felvásárlási árak az alábbiak 
szerint alakultak: 

Ekkor a pecsenyekacsáért kilónként 5 
Ft-tal, a vágócsirkéért 3 Ft-tal adtak többet, 
ugyanakkor a húslibáért - Ft-tal, a vágó
pulykáért pedig 25 Ft-tal fizettek keveseb
bet a felvásárlók. Január hónaphoz képest 
februárban a vágócsirke kilónkénti ára 1 Ft-
tal, a vágópulykáé 20 Ft-tal, a pecsenyeka
csáé 5 Ft-tal, a vágólibáé - Ft-tal drágult. A 
II. havi kereskedés 46 951 tonna volt, ami 
2255 tonnával elmaradt az első havitól és 
2283 tonnával alulmúlta a múlt évit. 

Az 9-13. hét között a vágócsirke felvá
sárlási átlagára 4 Ft-tal 264,30 Ft-ra, a vá
gópulykáé pedig 15 Ft-tal 398,90 Ft-ra erő
södött, ezáltal végleg kilábalt a válságból. 
Egy éve ugyanekkor a csirke ára 262,20 Ft, 
a pulykáé 394,70 Ft volt.

Tojáspiac
A tyúktojás piacon a PÁIR adatai szerint az 
étkezési tojás csomagolóhelyi forgalma a 9. 
héten 11,7 millió darab volt. A 10. héten az 
értékesítés váratlanul 10,5 millióra csök
kent, majd az egyre fokozódó kereslet ha

tására a 12. héten majdnem 15 millióra fel
szökött, végül a 13. héten 12,2 millió dara
bos kereskedéssel zárt, egymillió tojással 
felülmúlva a tavalyi mennyiséget. Ekkor az 
eladott 12 233 ezer tojásból az 53-63 
gramm közötti M méretűek 76,1%-kal, a 63 
gramm feletti L méretűek 23,9 %-kal része
sedtek. 

Az áfát és a kiszerelési költséget nem 
tartalmazó csomagolóhelyi nettó ár a 12. 
héthez képest 0,4 Ft-tal 30,2 Ft-ra erősö
dött, és elérte az elmúlt évi árszintet.  

A KSH adatai szerint 2021. I-II. hóna
pokban az étkezési tojás átlagára 20 Ft volt, 
egy év leforgása alatt 1,7%-kal drágult. A 
februári tojásonkénti 20 Ft eladási ár az egy 
évvel korábbi és a január havi árral össze
hasonlítva szinten maradt. A fogyasztói ár a 
februári 44,2 Ft-tal szemben márciusban 
45,4 Ft volt. 

Az AKI közlése szerint a 13. héten az 
uniós csomagolóhelyi átlagár 495 Ft/kg 
volt, ami 58 grammos tojást feltételezve kb. 
28,8 Ft darabárnak felelt meg. A magyaror
szági ár 500 Ft/kg, egy tojásra vetítve 2,100 
Ft volt, amely a mindössze 17 adatszolgál
tató tagország ranglistáján a 7. helyezésre 
volt elegendő. 

A kiszerelt tojás Ausztriában (41,3 Ft/
db), Svédországban (40,7 Ft/db) és Szlové
niában (34,3 Ft/db), míg legolcsóbban Spa
nyolországban (21,6 Ft/db), Romániában 
(22 Ft/db) és Bulgáriában (22,6 Ft/db) ju
tottak hozzá a felvásárlók. 

szemesterménypiac
Az AKI adatai szerint a 13. héten az étkezé
si búza ÁFA és szállítási költség nélküli ton
nánkénti átlagára 69 435 Ft, a takarmány

búzáé 69 485 Ft, az árpáé 62 440 Ft, az áru
kukoricáé 70 542 Ft volt. A tavalyi évvel 
összevetve a kukorica tonnánként 26 139 
Ft-tal 58,9%-kal, az étkezési búza 14 624 
Ft-tal 26,7%-kal, a takarmánybúza 15 430 
Ft-tal 28,6%-kal, az árpáé pedig - Ft-tal 
drágult. Az árak a 12. héten tetőztek, ami
kor is az étezési búza 73 854 Ft-ért, a takar
mánybúza 72 663 Ft-ért, az árukukoricáé 
pedig 72 197 Ft-ért cserélt gazdát.  

Varga Gábor

Vágóbaromfi értékesítési árak (Ft/kg)
vágó- 
csirke

vágó- 
liba

vágó- 
pulyka

vágó- 
kacsa

2021. február 263 760 371 334

2020. február 260  396 329

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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ismét rendeztek országos állatvásárt
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Félévnyi szünet után április 18-án ismét volt 
Országos Állat- és Kirakodóvásár Dunaföld
váron. Malacból és baromfiból rengeteg volt, 
borjút és juhot alig néhányan kínáltak. A 
gazdálkodók és az érdeklődők bíznak a 
pandémia helyzet javulásában, hogy ismét 
lehessen nagyvásárokat tartani!

Dunaföldváron a 17. századig nyúlik 
vissza az országos nagyvásárok rendezésé
nek írásos dokumentálása. Igaz, nemcsak 
jószágot, hanem mindenféle használati cik
ket lehetett itt egykoron beszerezni. Napja
inkban pedig a kirakodóvásár már jóval túl
nőtt az állatvásáron. Többszáz árus és né
hány tucat gazdálkodó kínálta most is a 
több ezernyi portékáját és jószágát. 

Az állatvásárban mindössze néhány juhot kínáltak: a rackákat 20 000 forintra, a merinókat 
35 000 ezer forintra tartották 

Fodor István Kiskunmajsáról érkezett merinó tenyészkosokkal, amelyeket egyenként 50 000 Ft-ért 
kínált. A gazdálkodó bő egy évtizede foglalkozik juhtenyésztéssel; az eladásra szánt jószágok a 
30-as egyedlétszámú háztáji gazdaságából származnak

Uszódról érkezett Kerdi József a háztáji gazdaságból származó 
magyar tarka borjakkal. A 200-300 kg-os jószágokat 225 000 és 
185 000 forint ért kínálta

Holstein-fríz bikaborjúkat Vidok Zoltán kínálta eladásra. A Dunaszentbene-
dekről érkezett vásározó családi gazdasága 90 fejős tehénből és a szaporu-
latból áll. Az üszőket megtartják, de a bikaborjakat értékesítik

A díszbaromfi esetén brahma-ból kínálták a 
legtöbbet, áruk 6-12 000 Ft között volt. Csővá-
ri Mihály Kiskőrösről hozott szép példányokat
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Összeállította: BNE–MM

A legnagyobb kínálat 8–10 hetes malacokból volt. Csaknem egy tucat gazdálkodó érkezett lapály és duroc fajtájú malacokkal, amiket hízónak 
kínáltak 19–21 ezer forintos áron. Egyöntetűen panaszkodtak arra, hogy kevesen akarnak belevágni a malachizlalásba. A hihetetlenül magas ta-
karmányárak miatt már-már veszteséges a sertéshizlalás

Nagy sikere volt a 40 éve tenyésztés-
sel foglalkozó Hunya Ede kínálta ba-
romfinak. A gazdálkodó Gödről érke-
zett a piacra. A gyorsan növő, kedve-
ző tojáshozamú shaver fajtájú jércék 
1600–1800 forintért, és tojónak még 
alkalmas 10 hónapos tyúkok 1000 Ft-
ért, az előnevelt kacsák 850, míg az 
előnevelt libák 1700–1800 forintért 
találtak gazdára

A gyerekek kedvenceit, a 10 napos őshonos 
magyar tarka kacsákat 850 Ft-ért kínálták. 
Azok vásárolták, akik szeretik a vadkacsához 
hasonló húsú és színű nagy testű baromfit

Pap Tamásék Törtelről érkeztek. A kifej-
lett pecsenyekacsákat 2500 Ft-ért, a li-
bákat 5000 Ft-ért, a kakasokat 3500 Ft-
ért, az előnevelt jércéket 650 Ft-ért, míg 
a naposcsibéket 300 Ft-ért adták
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monoron a kisállatbörzék idei tervezett időpontjai: május 9., 
augusztus 8., szeptember 12., október 10., 6-13 óra között. A bör
zéket az aktuális járványhelyzet függvényében tudják megtartani! 
Szervező: Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövet
sége.
Helyszín a 4-es főút melletti terület. 
Információ: +36 (1) 342-5538. 

Nyíregyházán a Nemzetközi kisállat börzét 2021ben minden 
hónap második vasárnapján 6-14 óra között rendezik. Állatorvosi 
igazolás szükséges. A látogatók számára ingyenes.  
Helyszín: Nyíregyháza, Fokos utcai piactér. 
Információ: +36 (30) 903-6603.

minden kedden:
Fehérgyarmat – áv. 

minden szerdán:
Hajdúhadház – áv. 
Kiskunfélegyháza – áv. 
Makó – áv.

minden csütörtökön: 
Kisvárda – áv.

minden szomBAton:
Kunhegyes – áv.

máJus 12. 
Hajdúhadház – áv. 
Mezőcsát – oák. 

máJus 16. 
Csanádpalota – bucsúvásár
Edelény – oák. 

Gyöngyös – Magyarok Vására
Mórahalom – oák. 
Szolnok – oák. 
Tokaj – oák. 

máJus 20
Edelény – oák. 
Lenti – áv.

máJus 21.
Komádi oák.

máJus 22
Mohács – oák. 

máJus 23. 
Dombóvár – áv.
Ruzsa – oák. 

Június 1. 
Nagykanizsa – lóvásár 

Június 3. 
Csongrád oák.
Lenti áv. 
Ónod – oák. 
Vésztő – oák. 

Június 4.
Dunapataj – oák. 
Gyula – áv.
Hódmezővásárhely – áv. 

Június 5. 
Abony – oák., kv.

Június 6. 
Biharnagybajom – oák.
Kiskunhalas oák.
Bonyhád – oák., kv.
Jászapáti – oák.

Lajosmizse – oák. 
Kiskunhalas – oák.

Június 8. 
Cegléd – oák.
Pápa – oák. 

Június 9.  
Besenyszög – oák.
Mezőcsát – oák. 
Nagykanizsa – sertésvásár

Június 12. 
Jászberény – oák.
Kiskunhalas – oák.
Ságvár – oák. 

Június 13.  
Dabas – oák. 
Dombóvár – áv.
Eger – Magyarok Vására
Pásztó – oák. 
Zákányszék – áv. 

Június 19. 
Fadd – oák. 

börzék – kiállítások  
– vásárok

az esemÉNYek meGtaRtását NaGYmÉRtÉkbeN beFO-
lYásOlHatJák a kORONaVÍRus teRJeDÉse elleN HO-
zOtt INtÉzkeDÉsek. kÉRJÜk, INDulás előtt ÉRDek-
lőDJeNek a szeRVezőkNÉl!

Vásárnaptár rovatunkban a Börzék – kiállítások – vásárok 
címszó alatt továbbra is ingyenesen közöljük a szerkesztősé
günkbe időben eljuttatott rendezvények helyét és időpontját. 
Kérjük, a megjelenést megelőző hó 15-éig juttassák el hoz
zánk a megjelentetni kívánt szöveget írásban – e-mailen, pos
tán vagy faxon! Kérjük, adjanak meg információs telefonszá
mot!

av.: autóvásár; áv.: állatvásár; bv.: búcsú vásár; hk.: helyi kirakodóvásár; hp.: hasz náltcikk piac; káb.: kisál
lat börze; kkv.: kézműves kirakodóvásár oá.: országos állatvásár; oák.: országos állat- és kirakodóvásár; 
obk.: or szá gos bio- és kézmű vesvásár; ok.: or szá gos kira kodóvásár; okn.: or szá gos kirakodó- és népművé
szeti vásár; R.: régiség vásár; vamb.:  vete rán autó motor börze; vamab.: veterán autó-motor alkatrész börze.

az országos vásárok jegyzéke „Nézze meg az ember!”
http://vasarokfesztivalok.hu

https://www.facebook.com/vasarokfesztivalok

a FÜRJtől a stRuCCIG

Dr. Bogenfürst ferenc: 
A keltetés kézikönyve

a lúdtenyésztők kézi-
könyve után újabb 
szakmai kötet látott 
napvilágot a magyar 
baromfiágazat egyik 
legelismertebb szak-
embere, Dr. Bogen fürst 
Ferenc professzor tol-
lából. a keltetés kézi-
könyve gyakorlatilag 
valamennyi, hazánk-
ban tenyésztésbe be-
vont baromfiféléhez 
naprakész ismeret-
anyagot nyújt, ami 
nagyrészt a szerző fél 
évszázados gyakorla-
ti, kutatói és oktatói 
tapasztalatának gyűjte-
ménye, a legújabb nemzetközi eredményekkel kiegészítve. a 
könyv az elméleti ismeretek mellett részletesen tárgyalja az 
összes baromfifaj, valamint a strucc, az emu, a fácán, a fo-
goly és a fürj gyakorlati keltetését. Útmutatót nyújt a kelte-
téstechnológia kidolgozására bármilyen madárfaj kikelteté-
séhez.

megrendelhető az anabestkft.@t-online.hu címen.
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„Az európai élelmiszerek híresek arról, hogy 
biztonságosak, táplálóak és jó minőségűek.  
Itt az ideje, hogy a fenntarthatóság globális 
standardjává váljanak… Az európai gazdálko-
dók kulcsszereplők az átállás irányításában.  
»A termelőtől a fogyasztóig« stratégia erő-
síti majd az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a 
környezetvédelem és a biológiai sokféleség 
megőrzése terén tett erőfeszítéseiket. A KAP 
továbbra is kulcsfontosságú eszköz lesz az em-
lített erőfeszítések támogatásához, miközben 
méltányos megélhetést biztosít a mezőgazda-
sági termelők és családjaik számára” – Európai 
zöld megállapodás.

A KAP 2023–2027 közötti időszakra meg
határozott legfontosabb célkitűzései között 
szerepel a környezetvédelem és az éghajlat-
politikai fellépések előmozdítása a mezőgaz
daság területén, valamint az EU klímavédelmi 
stratégiai céljainak eléréséhez való hozzájáru
lás. Ennek érdekében készült el a magyar KAP 
Stratégiai Terv, amely olyan stabil „zöld” intéz
kedés- és előírásrendszert tartalmaz, amely 
hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez 
és az ahhoz való alkalmazkodáshoz, a termé
szeti erőforrások fenntartható használatához, 
illetve a biológiai sokféleség védelméhez. 

A víz az egyik legfontosabb természeti 
erőforrásunk. A mezőgazdasági ágazat is 
nagyban függ a természeti erőforrásoktól. A 
vízminőség és a vízmennyiség egyaránt fon
tos szerepet játszik e természeti erőforrással 
való fenntartható gazdálkodásban. 

Ahogy azt az elmúlt években tapasztaltuk, 
az éghajlatváltozás hatásai (aszályok, árvizek) 
várhatóan tovább nehezítik a vízkészletek 
elérhetőségének és vele együtt a mezőgazda

ság helyzetét, ami szükségessé teszi a szélső
séges körülményekhez való alkalmazkodást. 
Egyre fontosabbá válik a víztakarékosság és a 
megfelelő vízfelhasználás, amit az öntözés 
hatékonyságának javításával, tervszerű öntö
zéssel lehet elérni. 

Vélhetően a gazdák nagyobb részét a ma
gas beruházási költségek, másrészüket az en
gedélyezési folyamat bonyolultsága tántorí
totta el az öntözéses gazdálkodás megvalósí
tásától. Az Országgyűlés elfogadta az öntö
zéses gazdálkodásról szóló törvényt, majd 
ezt követően kihirdették annak végrehajtási 
rendeletét is, melynek célja, hogy az öntözést 
továbbra is akadályozó tényezőket megszün
tesse.

Ez év elején hatályba lépő jogszabály alap
ján, az Agrárminisztérium kútamnesztiát hir
det a korábban engedély nélkül létesített, az 
első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasá
gi öntözési célú kutakra. Azokon a területe
ken, ahol felszíni vízkészlet nem, vagy csak na
gyon nagy költség árán elérhető és felhasznál
ható, ott a felszín alatti vízből lehet öntözni.

Cégünk a felelős vízgazdálkodás megva
lósításában tudja az Ön vállalkozását segíteni. 
Az új törvény hivatott biztosítani, hogy a ter
melők jó teljesítménye és a környezet védel
me is kiemelt szerepet kapjon. Mi feladatunk 
biztosítani a komplex mérnöki-szakértői, kivi
telezői háttért, ezért teljes körű szolgáltatás 
nyújtunk a vízjogi engedélyezési folyamatban 
(http://www.zabrak.hu/vizjogi-engedelyezesi-
tervezesesengedelyezteteslebonyolitasa). 
Szakértőink rendelkeznek a tervezéshez, en
gedélyeztetéshez szükséges mérnöki jogo
sultsággal, így mind az öt típusú (köztük 

meglévő kutak) vízjogi engedélyeztetés ügy
intézését is vállaljuk. 

A Vidékfejlesztési Program forrásai igény
be vehetők azoknak, akik mezőgazdasági ön
tözésfejlesztési beruházást szeretnének meg
valósítani a mezőgazdaságban. A teljes terv
dokumentációhoz, az engedélyeztetéshez, a 
fennmaradási engedélyhez is igényelhető 
anyagi támogatás.

A mezőgazdaság számára szintén fontos 
természeti erőforrás a talaj. 2021-től a komp
lex környezetvédelmi szakértői tevékenysé
günk mellett mezőgazdasági (és talajvédelmi) 
szakértői szolgáltatásokat is tudunk nyújtani, 
mellyel időt, energiát és természetesen költ
séget takaríthatunk meg partnereinknek, nem 
beszélve a precíziós gazdálkodás környezetkí
mélő hatásáról. Ide tartozik a normál, vala
mint a precíziós talajmintázás, talajvédelmi 
tervek készítése, precíziós talajjavítási tervek 
elkészítése, belvíz elvezetési meliorációs ter
vek elkészítése/kivitelezése, nitrát érzékeny te
rületeken tápanyaggazdálkodási tervezések.

Együtt érzünk Önnel – nagy tapasztalattal 
rendelkező gazdálkodóval –, ha úgy érzi, 
hogy eddig sem volt egyszerű hatékonyan 
gazdálkodni a rendelkezésre álló erőforrá
sokkal. A KAP Stratégiai Terv 2023-ig ad lehe
tőséget a gazdáknak a folyamatos átállásra. 
Vállakozása zökkenőmentes működésének 
biztosítása érdekében, használja ki az előt
tünk álló időt az új helyzetre való felkészülés
re, mely során az említett feladatok megol
dásában állunk szíves rendelkezésére. Ne fél
jen a váltástól, forduljon hozzánk bizalommal 
elérhetőségeinken keresztül.

A jelentől való félelem miatt ne herdáljuk el a jövőt!
az európai bizottság 2019 végén kiadott közleményében (európai zöld megállapo-
dás) megerősítette elkötelezettségét az éghajlat- és környezetvédelmi kihívások 
kezelése iránt. az európai zöld megállapodás egyebek mellett válaszokat kínál az 
évről évre érzékelhető éghajlatváltozásra és a diverzitás csökkenésére; iránymutató 
a közös agrárpolitika (kaP) céljainak meghatározásában. 

KÚTFÚRÓ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 
SZOLGÁLTATÓ KFT.

TERVEZŐIRODA: 1118 budapest, Radvány utca 34/a.
TELEPHELY: 8600 siófok, somlay artúr utca 11.

TEL./FAX: +36 (1) 341-1998, 06 (30) 910-2521 
E-MAIL: zabrak@zabrak.hu • www.zabrak.hu
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Szakaszosan vethetünk sárgadinnyét, 
zöldbabot, csemegekukoricát, uborkát. 
A melegigényes tökféléknek – cukkini, 

csillagtök, sütőtök – most májusban jött el az 
igazi vetésidejük. Céklát, mángoldot, hallo-
ween tököt akár még a hónap legvégén is 
vethetünk. A meleg és napfénykedvelő, gyor
san bokrosodó bazsalikom magját is csak 
most érdemes a szabadba elvetni. 

A palánták ültetésének főszezonja a má
jus, akár házilagosan előnevelt, vagy „készen” 
vásárolt növényről van szó. Hó elején már pa
lántázhatjuk a különféle karalábék, saláták 
( jég-, fejes-, tépő-) és káposztafélék (fejes-, 
kel-, vöröskáposzta; brokkoli, karfiol), póré
hagyma palántáit. Ha már eddig tudtunk vár
ni a kiültetéssel, akkor a biztonságosabb ter
mesztés érdekében a melegigényes és fiata
lon fagyérzékeny paprika, tojásgyümölcs, zsi
dócseresznye, uborka, okra, batáta, méteres 
bab, cukkini, patiszon, zeller palántáival meg
várhatjuk a hónap közepét. A fagyosszentek 
Szervác, Pongrác, Bonifác napjának – május 
12., 13., 14. – elmúltával bátran kiültethetők a 
fűszernövények (koriander, bazsalikom, cit
romfű, majoránna, kakukkfű) és az egynyári 
dísznövények (sarkantyúka, büdöske, dísz
napraforgó) palántái is.

Ne feledkezzünk meg a fokozatosságról! 
Ültetést követően az öntözővíz adagolását 
úgy kell megoldani, hogy mindig egy kicsit 
nagyobb és nagyobb földlabdát öntözzünk 
át, mint a növényeink gyökérzónája. Így tud

juk elérni a gyökérzet növekedését, hogy ki
nőjenek az eredeti tápkockájukból. Az idő 
előrehaladtával az öntözések gyakorisága 
csökkenthető, az egyszerre kiadott folyadék 
mennyisége pedig növelendő. Ha egy-egy 
kritikusan hideg éjszaka várható, akkor gon
doskodjunk átmeneti takarásról. Fátyolfóliá
val, újságpapírral, kartondobozzal, vödörrel, 
egy kis fóliadarabbal, páradús környezettel 
átvészelhetők a nehéz órák. Az ültetési mély
ség vonatkozásában a paprika a másik na
gyon érzékeny növény a saláták mellett. A 
sziklevelei (az első szárcsomónál, nódusznál 
lévő hosszúkás levélpár) soha ne kerüljenek a 
föld alá. A padlizsán, kicsit a paradicsomhoz 
hasonlóan, de azért annál visszafogottabban, 

jól tűri a mélyültetést. A póréhagyma-palán
tákat pedig érdemes előre kialakított árokba 
ültetni. Így a későbbiekben a töltögetés 
könnyebben kivitelezhető, illetve a kezdetek
ben akár az árasztásos öntözést is lehetővé 
teszi. Az édesburgonyát az elmúlt években 
egyre nagyobb érdeklődés övezi, házi-
kertekben is termeszthető. Nem érdemes 
drága palántát venni. Vödörben, nagy cse
répben egy-egy szép gumót kell elültetni és 
előnevelni, a fejlődő növény hajtásaiból pe
dig 3 ízköznyi darabokat vágni. Az alsó leve
let eltávolítani, és bedugni a hajtásdugványt 
május végén a nedves, előkészített, aprómor
zsás szerkezetű talajba (30 cm tőtávolságot 
és 1-1,2 m sortávolságot javasolnék). Ha 3-4 
napig tudunk gondoskodni a folyamatosan 
nedves  környezetről, akkor gyönyörűen be
gyökeresedik, és októberre szép egyenes gu
móink lesznek a bokor alatt.

A megfelelő támrendszer megkönnyíti a 
növényápolást, eredményesebbé teszi a nö
vényvédelmet, egyszerűbbé a szedést. Általa 
és egy kis plusz befektetéssel a termőfelület 
növelhető, a termésmennyiség megsokszo
rozható. A paprika, a paradicsom, a tojásgyü
mölcs, a zsidócseresznye, az uborka, a sárga
dinnye és a bab esetében mindenképp aján
lott. Kis felületen ennek a legkézenfekvőbb 
módja a karózás. Elérhető áron fatelepeken, 
tüzépeken juthatunk hozzá. 1,5 vagy 2 méte
res darabokban tetőlécet vásároljunk, csak ki 
kell hegyezni és 30-40 cm mélyre leverni. Te
tőlécből olcsón lugas, pergola is építhető, és 
mindennemű felületkezelés nélkül 10 évet is 
kibír. Műanyag-, kender- vagy fémhuzalok
hoz is rögzíthetők a növények. Előre gyártott 
műanyag uborkaháló is kapható, de egy rit
kásabb drótfonat (pl. a vadháló) is tökéletes 
uborka, karós bab, méteres bab futtatásához. 
A kordonos támrendszer eszközigénye keve
sebb, mint az egyedi karózásé; a paprika iker
sorban, a tojásgyümölcs szimplasorban ne
velhető jól kordonban.

A növények rögzítésén túl, a termés
mennyiség növelése és a minőség javítása 
érdekében egyes zöldségfajoknál speciális 
fito technikai munkák várnak ránk. A zöld
munkákat, mint a metszést, a termésritkítást, 
a hó naljazást, a tetejezést mindig a megfele
lő vegetatív-generatív egyensúly kialakítása 
érde kében végezzük.

Kis Krisztiánné

A KERTÉSZMÉRNöK TANÁCSAI

az ültetés szezonja

A zöld a zölddel versenyez. Itt a megújulás. A sok csapadék hatására burjánzik 
minden növény, ezzel párhuzamosan megsokasodnak a kerti munkáink is.

Sarkantyúka

Ikersoros paprikakiültetés kordonos támrendszerrel
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A virágzásnak indult mandula-, kajszi- 
és őszibarackfák virágai a sorozatos 
éjszakai fagyok után jelentős fagyká

rokat szenvedtek. A később virágzó gyü
mölcsfélék talán megúszták károsodás nél
kül, de az átlagosnál jóval hűvösebb nappa
lokon a beporzó rovarok alig-alig látogatták 
a virágokat. A tényleges termékenyülés 
mértéke a következő hetekben dől el. Az 
eddigi időjárás nemcsak a növények viselke
désére, hanem az őket veszélyeztető károsí
tókra, betegségekre és kártevőkre van jelen
tős hatással. Az utóbbi hetekben megjelent 
ugyan néhány kártevő a gyümölcsféléken, 
gondolok itt például a ribiszkén és az almán 
korai kártevőként jelentkező levélpirosító le

véltetű fajokra, de a fertőzés mértéke a ko
rábbi évekhez viszonyítva most alacsonyabb 
szintű. A virágzás, sziromhullás idejére álta
lában számos poloskaszagú darázsfaj (szilva, 
körte, alma), a levélaknázó molyok többség, 
vagy pedig a gyümölcsmolyok (szilvamoly, 
barackmoly, keleti gyümölcsmoly, alma
moly) első nemzedékének rajzása megkez
dődik. Az idén az ültetvényekbe kihelyezett 
szexferomoncsapdák fogása mást mutat. 
Néhány példány repült ugyan a poloskasza
gú darazsakból, a szilvamolyból és a keleti 
gyümölcsmolyból, de a máskor szokásos 
egyedszám töredéke, más fajok pedig még 
meg sem kezdték rajzásukat. A nem szokvá
nyos viselkedésért minden bizonnyal a szo
katlan tavaszkezdet a felelős. A természet 
rendje azért előbb-utóbb helyreáll, és a ké

sőbbi nemzedékek „hozzák majd formáju
kat”.

A betegségek viselkedését inkább az ed
dig tapasztalt, január óta tartó szárazság be
folyásolta. A virágzás idejére megérkezett 
csapadék viszont kedvező feltételeket te
remtett a kórokozók számára. A már most is 
látható, a csonthéjasokon jelentkező virág- 
és hajtásfertőző monília a legveszélyesebb, 
de megteremtődtek a feltételei az alma- és 
a körtevarasodás-fertőzés feltételei is, mert 
az esők hatására intenzív aszkospóra-
szóródás alakult ki. A varasodás ellen pre
ventív módon felszívódó készítményekkel 
(difeno konazol, ciprodinil, tebu  ko nazol, 
penkonazol) készítményekkel védekezhe

tünk, melyeket célszerű a kontakt hatóanya
gú mankozeb-bel kombinálni. Virágzás után 
a rézhidroxid és tribázikus rézkészítmények 
ugyancsak hatékonyak. A hőmérséklet 
emelkedésével egyre nagyobb az esélye az 
almástermésű növények (alma, körte, birs, 
naspolya és néhány dísznövény) baktériu
mos tűzelhalás fertőzésének is. A fertőzött 
hajtásokat el kell távolítani, meg kell semmi
síteni, majd réztartalmú készítményekkel ke
zelni a fákat. A foszetil-Al-hatóanyag erősíti 
a gyümölcsfák ellenálló képességét a tűzel
halás kórokozója ellen. A melegedés látvá
nyosan felgyorsította az almafalisztharmat 
primer tüneteinek a megjelenését, melyek 
már tovább fertőzik az egészséges hajtáso
kat, sőt a virágokat is. A beteg vesszőket ha
ladéktalanul metsszük le, és semmisítsük 

meg. A kéntartalmú készítmények mellett jó 
hatékonysággal gátolják a lisztharmat fejlő
dését a tebu konazol, a difenokonazol és a 
penkonazol hatóanyagú gombaölők.

Talán már túl vagyunk az őszibarack 
tafrinás levélfodrosodás-fertőzés csúcspont
ján, a jelenlegi felmelegedés ugyanis már 
nem kedvez a betegség terjedésének, mert 
ez a kórokozó kimondottan hidegkedvelő. 
Az eddig megjelent levéltünetek elsősorban 
a sárgahúsú és nektarin fajtákon jelentkez
tek. 

A kellemesebb idővel a gyümölcs, a 
zöldség és dísznövények széles körén várha
tó a különböző levéltetűfajok megjelenése. 
Most még csak a levélpirosító levéltetvek, 
almán a vértetű és a szilva hamvas levéltetve 
figyelhető meg. Szívó- és rágókártevők ellen 
szükség esetén acetamiprid, deltametrin, 
lambda cihalotrin hatóanyagú rovarölő ké
szítményeket használjunk, előrejelzési meg
figyelésre alapozottan.

A veteményes kerti munkákkor a vetés és 
az ültetés során különösen fontos a talajlakó 
kártevők, így a cserebogárpajorok, a drót
férgek és a lótücsök (lótetű) kártételének a 
megelőzése. Ha ezekkel a kártevőkkel talál
kozunk, akkor azt számoljuk fel összegyűj
téssel vagy pedig talajfertőtlenítéssel. Talaj
fertőtlenítésre engedélyezett a teflutrin-
hatóanyag. Törekedjünk a különböző nö
vényfajok közötti vetésváltásra, vetésforgó 
betartására, különösen az egy növénycsa
ládba tartozó növények esetében, de 
ugyanilyen fontos az egymásutániság elke
rülése. Ezzel az egyszerű, de nagyon fontos 
agrotechnikai módszerrel nagyon sok kór
okozó és kártevő fellépése jelentősen korlá
tozható.

Dr. Aponyi Lajos 

A NöVÉNyoRVoS TANÁCSAI 

Közeleg a gyümölcsfélék kártevőinek rajzása
Az idei, kissé furcsára sikeredett tél után, ami nem is nevezhető igazi télnek, 
a kerttulajdonosok korai kitavaszodásra számítottak. Februárban minden 
jel ebbe az irányba mutatott, azután jött a márciusi tél és az áprilisi télutó.

Cserebogárpajor

Alma tűzelhalásaLevélpirosító levéltetű tünete almán
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Mesésen kezdődött a méhészkedés a 
tiszanánai Lázár Csaba életében: 
erdőt járó emberként akadt útjába 

először egy faodúban megtelepedett méh
család. 

– Valószínűleg kirajzottak egy pár napot a 
környéken töltő, de az állománnyal különös
képpen nem foglalatoskodó méhésztől, így 
ezen elszabadult családok közül gyűjtöttem 
be néhányat. Ezzel indult a pályafutásom, 
noha akkoriban még szinte semmit sem tud
tam ezeknek a rovaroknak az életéről – me
séli. Később aztán annyira megszerette őket, 
hogy a felesége szerint, ha tehetné, egyen
ként tartaná számon és különkülön becéz
getné az apró lényeket. A főállásban hivatá
sos vadászként dolgozó férfi szerint ez más
képpen nem megy, ha nem szenvedéllyel áll
nak neki, nem is igazi a méhészkedés. Persze 
hozzájuk másképp kötődik az ember, mint 
egy testesebb, hosszabb élettartamú háziál
lathoz, hiszen a természet törvényei szerint 
egy állomány tulajdonképpen félév után el
pusztul, ennyi egy-egy méh átlagos élettar
tama. 

– Természetes, hogy ezt elfogadom. Az 
én dolgom az, hogy mindig újból és újból 
megújítsam a családokat. Ha lehet, akkor ne 

csak fenntartsam, hanem növeljem a létszá
mot, kiválasztva azokat az egyedeket, ame
lyek leginkább élet- és munkaképesek – 
mondja. 

Teleltetés gondos gazda módjára 
Generációkon átívelő tudás birtokában gon
dolják végig minden augusztusban az állo
mány átteleltetésének taktikáját, ez az egyik 
legfontosabb munkájuk. A természetben a 
vadon élő méhek ilyentájt egy nagyjából 
kéttenyérnyi fürtöt építenek fel a kaptárban; 
az anya augusztustól lassítja a peterakást. 
Egy méhésznek viszont a munkájához nem 
elegendő a pár ezres létszám, neki arra kell 
törekednie, hogy az anya még ebben az idő
szakban is aktívan petézzen, a kaptárban pe
dig elegendő élelem álljon rendelkezésre 
egy több tízezer méhegyed átteleléséhez. 
Sokan választják azt a módszert, hogy nyár 
végén elveszik a kaptárból az összes mézet, s 
helyette cukrot adnak vissza táplálékul erre 
az időszakra. Csakhogy amíg a méhek ebből 
a cukorból mézet készítenek, az hatalmas 
munkát jelent nekik, s közben ők maguk is 
„elhasználódnak”. A méhészek munkájának 
az lenne a lényege, hogy ne egy idősödő ál

lománnyal vágjanak neki ezeknek a hóna
poknak, mert lehet, hogy az öregebb méheik 
januárra már elpusztulnak, hanem olyan fia
talokkal, akik még nem „dolgoztak”, vagyis 
zömmel szeptemberben születtek. De még 
náluk sem az a cél, hogy a hideg hónapok
ban a kaptárban cukorból mézet dolgozza
nak fel a saját maguk ellátására, hanem hogy 
amikor az első nagy „virágkampány” érkezik 
– főként az akácvirágzáskor –, erejük teljé
ben legyenek. Lázár Csaba szavai szerint, ha 
kristálycukrot adnak nekik, abban olyan ke
vés a hasznosenergiatartalom, hogy a mé
heknél tavaszra már hiánybetegségek ala
kulnának ki. Ezért inkább jó pár kilónyit ott
hagynak az ősszel még begyűjtött lucerna és 
egyéb virágzó fűfélék mézéből a kaptárban, 
s egy vitaminokkal, hasznos tápanyagokkal 
teli „éléskamrát” biztosítanak télire, amit ők 
úgy hálálnak meg, hogy tavaszra fittek és 
munkára készek lesznek. 

– Aki a természettel harmóniában foglal
kozik a méhekkel, az odafigyel a jólétükre, és 
hosszú távon gondoskodik az állomány 
megőrzéséről. Annak a családnak, amelyik
nek silány táplálékon kellett átvészelniük a 
telet, tavasszal nem „hordja” a repcét, miként 
akácot sem. Vagyis ha valaki leül, és össze
számolja, mennyit nyer azon, hogy ősszel el
veszi az összes mézet a méhektől, és helyette 

MÉHÉSZET

édes élet természetesen

méhészfalva – akár így is nevezhetnénk a heves megyei Tiszanánát,  
ahol negyven „embercsalád” több mint 2000 méhcsaládról gondoskodik. 
egy program révén a helyi fiatalokat is bevonták a munkába, hadd tudják 
meg, mi fán terem az igazi méz. 
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cukorral eteti őket, amitől tavasszal nem tud
nak majd munkába állni, megfosztva ezzel a 
gazdát a későbbi mézmennyiségtől, belát
hatja, hogy mindenki számára az a haszno
sabb, ha télire a kaptárban marad valameny
nyi méz – magyarázza a méhész. Az ő eseté
ben ez kaptáronként minimum 15 kilogram
mot jelent. Ezt annak idején egy tapasztalt, 
helyi szakemberektől tanulta meg, hiszen ez 
a mennyiség alapszükséglete a méheknek 
télire. Ha ennél többet vesznek ki, akkor az 
állomány átvált „takaréküzemmódba”, vagyis 
az anya nem rak annyi petét, így pedig köny
nyen előfordulhat, hogy a legmozgalmasabb 
kora nyári időpontokban a kívánatos 60-80 
ezer fős családok helyett csak 30-40 ezer áll 
rendelkezésre. A 15 kilogrammos téli tartalék 
kaptáronként persze csak a minimum, ha te
hetik, hagynak bent ennél többet, akár 20 ki
logrammot is. A méhecskék ebből éppen 
annyit hasznosítanak, amennyi az áttelelé
sükhöz szükséges, mert a falánk emberekkel 
ellentétben, ezek a rovarok mindig csak any
nyit fogyasztanak, amennyire valóban szük
ségük van. 

Utazás vagy helyben maradás? 
Tiszanánán ma is legendák övezik Szabó Pis-
ta bácsit, akit az itteni méhészek afféle mes
terüknek tartanak, és még halála után is em
legetik azokat a megfigyeléseket, módszere
ket, amelyeket ő tanított az utódoknak. An
nak idején több északkeleti megyében 
dolgozott, s úgy ismerte a természetet, mint 
rajta kívül ma nagyon kevesen. Részben neki 
köszönhetjük, hogy a Nyírség egy részét 
akáccal telepítették be. A háború után a 
nyírlugosi állami gazdaságnál dolgozott, és 
munkássága egybeesett azzal az időszakkal, 
amikor azon a vidéken a homoki talajt fásí
tással igyekeztek megkötni, de később más
hol is részt vett erdősítési programokban. A 
méhészkedést szenvedéllyel űzte, virágzás
kor több helyre is elutazott az országban, 
mintát vett az akácokból, itthon pedig rend
szerezte, külön-külön lemérte a virágjukat, s 
azt is feljegyezte, hogy melyik térségben 
hány napon keresztül virágzik az akác. Nem 
véletlen, hogy Tiszanána térségéből például 
mostanság is számos méhész kerekedik fel 
kora nyáron, s viszi át a kaptárjait a Nyírség
be, Encsencs, Nyírlugos vagy épp Nyírgelse 
erdőibe. 

Lázár Csaba ezzel a hagyománnyal némi
képp szakított, ő a falujától 60 kilométerre, a 
Mátra térségébe telepíti virágzáskor a méhe
it. Ezt is alapos töprengés előzte meg, kiszá
molta, hogy hiába adnak a nyírségi akácok 
valamivel több mézet, de mivel az a térség 
nagyon messze van, ha a benzinköltséget 

nézi, már megtérül a két terület hozamkü
lönbségéből adódó veszteség. 

– Pergetéskor akár több napon keresztül is 
ott kell lennünk a több mint száz kaptárunk 
mellett, vinni az embereket, gondoskodni a 
szállásukról, étkezésükről – vagyis nincs érzé
kelhetően magasabb haszna annak, ha olyan 
távolra utazunk – véli a méhész.  

méhviasztól a mézeskalácsig
Tiszanánán helyi fiatalokat vontak be egy 
olyan programba, amelynek révén jobban 
megismerhették a méhészek munkáját. 

– A faluban negyven méhész dolgozik 
több mint 2000 méhcsaláddal. Szerettük 
volna megmutatni a fiataloknak e mester
ség mindennapjait, s mindazt az óriási mun
kát, amelynek révén a méz végül az üvegbe 
kerül – mondta Lázár Tünde, a helyi Fekete 
István Könyvtár és Művelődési Ház vezetője, 
a kezdeményezés elindítója, aki családjával 
szintén méhészkedik. Megtervezték az elké

szült kaptárak dekorálását, üvegcímkéket 
találtak ki, kereteket fűztek, amelyekbe be
olvasztották a méhviaszt. Később a valóság
ban is megmutatták a fiataloknak, hogyan 
kell tisztán tartani a kap tárakat, miként se
gíthetnek az élelempótlásban, és miképpen 
kell vizet biztosítani a méhek számára, to
vábbá hogyan lehet tavasszal a fészket szű
kíteni, majd bővíteni, s milyen módszerekkel 
lehet az atka ellen védekezni. A helyi asszo
nyokkal együtt pedig mézes süteményeket 
készítettek, s a recepteket egy kiadványban 
is megörökítették. 

– Nagy öröm volt számunkra, hogy fel
hívhattuk a figyelmet ezekre az apró kis álla
tokra, akiknek végeredményben élelmezé
sünket köszönhetjük. A házi és a vadon élő 
méhek végzik a világon élő összes növényfaj 

nyolcvan százalékának megporzását: egyet
len méhcsalád 300 millió virágot képes be
porozni naponta. A méhek termékenyítik 
meg a Föld száz leggyakoribb gabonanövé
nyének hetven százalékát, s a rovarbeporzás 
globálisan közel 300 milliárd euró gazdasági 
hasznot termel. Csak Európában 4000 zöld
ségfajta léte függ a virágbeporzók munkájá
tól, de a gyümölcsfáink nagy része is olyan, 
amelynek szüksége van a beporzást végző 
rovarokra – foglalta össze Lázár Tünde, mi 
mindent köszönhetünk ezeknek az apró, 
szorgos élőlényeknek.

európa is megmozdult  
a méhekért 
Összegyűlt a „Mentsük meg a méheket és a 
gazdákat!” európai kezdeményezéshez szük
séges 15 750 magyar aláírás – jelentette be a 
kampány magyarországi koordinátora, a 
Magyar Természetvédők Szövetsége április 
közepén. Közleményük szerint ezzel Ma

gyarország lett a hatodik EUtagállam, amely 
teljesítette az európai polgári kezdeménye
zésekre vonatkozó feltételeket. A szövetség 
azt kéri, hogy az Európai Unió támogasson 
egy olyan mezőgazdasági modellt, amely le
hetővé teszi a gazdák és a természet számá
ra a harmonikus együttélést. Ezt úgy lehet el
érni, ha nem használnak olyan vegyszereket, 
amelyek megölik a méheket. Fontos követe
lésük, hogy a gazdák megfelelő támogatást 
kapjanak a beporzóbarát gazdálkodásra tör
ténő átállásra, a szintetikus növényvédő sze
reket pedig legkésőbb 2035-ig fokozatosan 
vonják ki a mezőgazdaságból, kezdve a leg
mérgezőbb szerekkel, a peszticidekkel, ame
lyek használatát legalább 80 százalékkal sze
retnék csökkenteni 2030-ig. 

DJ



Kistermelők Lapja

H
ob

bi

38

Megkapó környezetben, kisebb fa
csoportokkal tűzdelt, lankás 
domb  oldalban mézszínű, figyel

mes tekintetű, apróbb termetű lovak legel
nek. Mögöttük az erdő sejlik, előttük pedig 
a tereplovaglásra és lovasíjász gyakorlásra 
alkalmas terület nyújtózik. E végtelen békét 
sugárzó látvány, valamint Bányai Ferenc és 
György Annamária házigazdák fogadtak 
minket Kisnyárádon, a Zsábi Lovasudvarban.  

A fiatal pár hét éve költözött a 3,5 hek
táros területtel ölelt faluszéli portára. Bár 
korábban Ferenc lovasíjászként dolgozott 
az Ópusztaszeri Emlékparkban, ám amikor 
Baranyába költöztek, terveik szerint csak 
hobbiként kívántak foglalkozni lovakkal. 
Ennek okán vásárolták meg a legelővel, is
tállókkal és tanpályának is alkalmas terület
tel bíró ingatlant. Eleinte két lovat tartot
tak, és többnyire a falubeli gyerekek jártak 
hozzájuk lovagolni. Később egyre többen 
érdeklődtek a lovaglási lehetőség iránt, így 
szükségessé vált a lovasedző-képesítés 
megszerzése és a lovarda bejegyeztetése is. 

S hogy miért éppen a hazánkban igen 
ritka zsábi fajtát választották? 

Annamária ugyan praktizáló jogász, ám 
a lovakhoz való kötődése nem új keletű. 
Évekkel ezelőtt összehozta a sors egy ve
szélyes, lovagolhatatlannak és megérinthe
tetlennek tartott, Maci nevű zsábi kancával. 
Hamar különleges összhang alakult ki kö
zöttük, és a korábban embergyűlölőnek 
tartott ló barátságossá, munkára alkalmas
sá vált. Persze, ehhez az kellett, hogy a ha
zánkban még kevésbé elterjedt módszer 
szerint kezdjen bánni a kancával, amely fo
kozatosan olyannyira kezes jószág lett, 
hogy napjainkban kisgyerekek tanulnak 
rajta lovagolni. Maci ma is a kedvenc lova 
Annamáriának, aki hisz abban, hogy a fe
gyelmező, agresszív bánásmód nem járha
tó út a lovaknál, a zsábi fajtánál pedig 
egyenesen katasztrófához vezet. 

– Maci valójában nem volt makrancos 
fajta, csak nem bántak vele megfelelően. 
Nem tudták, hogy a zsábival, amely kifeje
zetten munkaló fajta, máshogy kell foglal
kozni.  Nem szereti, ha igazságtalan vele az 
ember, ezért nagyon egyenesnek kell lenni 
velük, a szabályoknak pedig nagyon egyér
telműeknek. A zsábik a legkevésbé sem vise

lik el az agressziót. Tudni kell velük kommu
nikálni. A lovak kommunikációs rendszeré
nek használatával dolgozunk. Zsábiaink 
száma azért is nőtt gyorsan, mert sok olyan 
zsábinak, feles zsábinak kerestek helyet, 
amit már elrontottak és nem bírtak vele. 
Nem egy ló került hozzánk így, teljesen in
gyen – meséli Annamária.  

Egyébként több lovuk is hírhedt volt, 
mielőtt Kisnyárádra, a Zsábi Lovasudvarba 
kerültek. Akadt olyan, amelyik nem tűrt 

KAZAK ZSÁBI 

Az agressziót nem tűri

alig néhány évtizede van jelen magyarországon a kazak zsábi lófajta. 
sokan makacsnak, magának valónak, lovas oktatásra alkalmatlannak 
tartják, ám Kisnyárádon rácáfolnak e vélekedésre. sőt, a zsábi 
lovasudvarban nemcsak lovagolni lehet megtanulni, hanem az elrontott, 
kezelhetetlennek tartott lovakat terápiára is várják. 
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A kazak zsábi fajta szívós, ellenálló, a na
gyon rideg körülményeket is jól viseli. 
Könnyen talál élelmet, még a nagy hó 
alatt vagy a félsivatagos területeken is.  
Gyorsan tanul, de nem alkalmas a klasszi
kus, európai lovas versenysportokra.  

Munkalónak lett kitenyésztve. Gya
korlatilag minden színben létezik, bár a 
hazai állományból hiányzik néhány válto
zat, például a fekete és a foltos. Vélhetően 
hasonló lovakkal érkezhettek a honfogla
ló magyarok a Kárpát-medencébe. Sudár 
István hozta be őket 1996-ban. Gyorsan 
tanul, de nem kifejezetten alkalmas a 
klasszikus, európai lovas versenysportok
ra. Az egyre népszerűbbé váló lovasíjász-
sportban és hagyományőrzésben hasz
nálják leginkább Magyarországon. Jelen
leg mintegy 30 tisztavérű zsábi lehet az 
országban nagyszámú telivér mellett.

A zsábik a természetes tartási mód mellett érzik a legjobban magukat
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meg lovast a hátán, egy másik „emberevő” 
hírében állt, mert több lovasnak is kórházi 
kezelést igénylő sérüléseket okozott, és 
volt olyan ló is, amelyiket irányíthatatlan
nak minősítettek. 

Annamária szerint a hiba mégsem a lo
vakban volt, hanem a bánásmódban. Ezt 
bizonyítja az is, hogy náluk nagyszerűen 
dolgoznak ezek az állatok. 

– A zsábik másképp „működnek”, mint 
az európai lovak. Jóval ösztönösebbek, ön
álló gondolattal bírnak. Ha megtaláljuk a 
megfelelő hangot velük, akkor nagyon jó 
társai lesznek az embernek, ha nem, akkor 
pokollá teszik a gazdájuk életét. A tanítá
sukban és képzésükben nagy hangsúlyt kell 
arra fektetni, mellérendeltségi, partneri, 
együttműködésre, amelyet a ló megért és 
amelyben az embert, mint vezetőjét elfo
gadja. Így lesznek rendkívül békések, jól és 
könnyen kezelhetők. 

Napjainkra a fiatal párnak tizenkilenc 
egyedre gyarapodott a lóállománya: kilenc 
tisztavérű zsábijuk és tíz félvérük van. Fe
renc hangsúlyozta, hogy a zsábikkal való 
első találkozásuk után, Magyar Gábor volt 
nagy segítségükre a tenyésztőmunka elin
dításában a tenyészállatok kihelyezésével. 

Érdekesség a zsábik tartásával kapcso
latban, hogy nem bírják az istállós tartást, 
kehessé válnak tőle. A kemény hideg sem 
hajtja be őket fedél alá, ahogyan a süvítő 
szél, a szakadó eső vagy a hó sem. Csak a 
nagy nyári melegben mennek be hűsölni 
az istállóba.

Annamária elmondta, hogy a zsábik 
előnyei közé tartozik, hogy bár a csődörök 
rendkívül kemény, határozott és domináns 
természetűek, ám a lovas alatt rendkívül jól 
működnek, akár idegen kancák mellett is. 
Sőt, a sárló kanca közelében is probléma 
nélkül lehet lovagolni őket. 

A Zsábi Lovasudvar különleges szolgál
tatása a lóterápia.

A házigazdák lovakkal való bánásmódja 
rendhagyó és kuriózum hazánkban. Kurzu
saikon segítik a lovasokat az erőszakmentes 
lókiképzés elsajátításában, a csikók, nyers lo
vak elindításában, valamint irányítják az el
rontott, problémás lovak átnevelését a lovas 
vagy a tulajdonos képzésével egybekötve.

Mindemellett a lovak etológiáját, anató
miáját, kommunikációját egybefogó elmé
leti és gyakorlati kurzusuk is van. De 
stresszpontmasszázsra is várják a lovakat, 
amely során az állatok fizikoterápiás vizs
gálaton esnek át, és feloldják az izomzatuk
ban kialakult feszültséget.

Elvük, hogy a lovak nyelvén és velük 
együttműködve dolgozzanak, amiben nincs 
erőszak és kényszerítés. E módszert Monty 
Roberts fejlesztette ki és tanítja világszerte, 
Annamária is tanítványai közé tartozik. 

Kisnyárádon, a Zsábi Lovasudvarban a 
hagyományőrzés és a lovasíjászat is min

dennapi tevékenység. Gyerekek, fiatalok és 
felnőttek is érkeznek ilyen foglalkozásokra, 
sőt, egy lovasíjász csapata is van a fiatal 
párnak. A lovasíjász edzésen a lovasok 
megtanulhatják az elengedett kézzel vág
tázást, ezáltal bizalmat adva a zsábiknak, 
hogy szár nélkül is tudják a dolgukat. 

Kétségtelen, hogy Kisnyárádon hihetet
len erős a harmónia a lovak és a gazdáik 
között, amelyet ráadásként a festői táj me
sés környezetbe helyez.  

BNE-BZS

Monty Roberts Kaliforniában született 
amerikai lótréner, az erőszakmentes 
módszer megalkotója, számos világhírű 
könyv szerzője. 13 évesen Nevadában 
tanulmányozta a befogott vad musztán
gok egymás közti kommunikációját. Fel
ismerte, hogy a lovak testbeszédet hasz
nálnak, amely segítségével határokat 
szabnak egymásnak, vagy éppen kimu
tatják félelmüket, dühüket, szeretetüket. 
E megfigyelések voltak az alapjai a ké
sőbb megalkotott módszerének, amely 
az ember és a ló közötti erőszakmentes 
kommunikáción alapszik. Ezt a mód
szert JoinUpnak, csatlakozásnak nevez
te el Monty, aki a világ számos országá
ban tart bemutatókat. II. Erzsébet angol 
királynő vendégeként a királyi család lo
vardájának munkatársait is erre a mód
szerre tanította. A királynő sürgetésére 
született meg Az igazi suttogó (The Man 
Who Listens to Horses) című könyve, 
amely 5 millió példányban kelt el. Szá
mos követője van világszerte, akik ok
tatják módszerét. Monty Roberts gyak
ran emlegetett célja, hogy jobb hely le
gyen a világ, amikor majd távozik belő
le, mint amikor megszületett.

Zsábi Kurszán az első tisztavérű csikó a fiatal pár tenyészetében

A korábban rettegő, megérinthetetlen Lepke és gazdái kapcsolata
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Az Őrségben a Kondorfa Hegy-Völgy 
Vadon 90 hektáros területén leltek ott
honra az európai bölények. A földeket 

apránként, közel 20 év alatt vásárolta meg az 
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság a magántu
lajdonosoktól. Korábban szarvasmarhák lege
lője volt, de 2019-ben az egészet bekerítették 
és a bölényállomány összes tehenét áttelepí
tették ide a pityer szeri bemutató területről. 
Hoztak hozzájuk egy bikát a miskolci vadas
parkból, akit korábban Pozsonyból helyeztek 
oda. Kondorfán tehát kilenc állat van, egy 
bika, két tavalyi és egy tavalyelőtti borjú, a 
többiek pedig tehenek. A területre csak kuta
tók és a Nemzeti Park Igazgatóság munkatár
sai által vezetett szakemberek mehetnek be – 
bennünket dr. Németh Csaba, az Őrségi 
Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóhelyette
se kalauzolt. A pityerszeri bemutató területen 
hatan vannak, két idősebb és három fiatalabb 
bika, illetve amelyik Nyíregyházáról érkezett. 
Ez összesen 15 állatot jelent. 

Meddig akarják növelni a létszá-
mot?
– Ezt még nem döntöttük el – feleli dr. Né

meth Csaba. Pityerszeren nem növeljük az ál
lományt, ott az a cél, hogy az emberek test
közelből láthassák ezeket az egykor a szabad 
természetből kipusztult állatokat, amiket ép

pen ezért a kilátóhoz szoktatunk. Kondorfán 
viszont egyelőre szabadon hagyjuk növeked
ni az állományt, mert arra vagyunk kíváncsiak, 
hogyan alakítják át az élőhelyük növény és ál
latvilágát a tevékenységükkel. A bölény álta
lában nyár elején, júniusban, júliusban veti a 
borját, de az is előfordul, hogy ősszel ellenek. 
A kilenc hónapos vemhesség után, az üsző
borjak itt maradnak nálunk, mert szeretnénk 
szaporítani az állományt. Eddig szerencsénk 
volt, mert csak nő ivarúak születtek, de ha 
majd hímek jönnek a világra, akkor őket el
cseréljük, vagy áthelyezzük a bemutató terü
letünkre, hiszen ez a rész kicsi több csorda 
számára. 

Két év elteltével is lehet már látni 
valamit abból, hogyan alakítják át 
az élőhelyüket?
– Ezek a marhafélék sok fás szárú növényt 

fogyasztanak, és ebből adódóan nagy hatá
suk van erre a vegetációra, amit már rövid idő 
elteltével is lehet látni. De az itt élő más élőlé
nyekre és életközösségekre is komoly befo
lyásuk van, mert például azzal, hogy kitakarí
tották a vadalmafák alját, egy sor más állat
nak is lehetőséget teremtettek arra, hogy 
hozzáférjenek a gyümölcshöz. Ezeket az ösz
szefüggéseket most térképezzük fel két kuta
tás keretében: az egyikkel a növényzetre gya

korolt hatást vizsgáljuk, a másik pedig a táp
lálkozásukat elemzi a havonta begyűjtött 
ürülékminta alapján.

Mit jelent az, hogy itt emberi be-
avatkozás nélkül élnek az állatok? 
– Szabadon vannak, de felügyelet alatt. 

Mindig ellenőrizzük a kerítés állapotát, bár a 
bölények még egyszer sem akartak kimenni, 
a kint élő más vadfajok – szarvasok, őzek, 
vaddisznók – viszont rendszeresen bejárnak 
ide. A bölények kiegészítő takarmányt kap
nak, az itatásuk egy önitatóval felszerelt mély
fúrású kúttal biztosított, de inkább abból az 
időszakos patakból isznak, ami átfolyik a terü

Bár az európai bölény a 20. század elején kipusztult a szabad természetből, 
ám az állatkerteknek és a fajmegőrző programoknak köszönhetően sikerült 
megmenteni a kihalástól. Hazánkban az őrségben egy nagyobb állományuk 
lelt otthonra, ám nemcsak turisztikai látványosságul szolgálnak, hanem egy 
kísérlet résztvevői is. 

EuRópAI BölÉNyEK HAZÁNKBAN

Kísérlet és bemutatás

Létszámát tekintve az európai bölény túlju
tott a krízisen, amely a múlt század első fe
lében pusztult ki a szabad természetből. Az 
1920-as években különböző állatkertekből 
összegyűjtöttek tizenkét bölényt, és elvitték 
őket a bialowizeai őserdőbe, ahonnan ki
pusztultak, és így indult el a szaporítási 
program. Azóta újra él vadon bölény Euró
pában, és a létszámuk már több ezerre 
nőtt. Idehaza nem elsősorban a világállo
mány gyarapítása a cél, hanem az, hogy ki
mutatható legyen a hatásuk a területükön. 
A faj szempontjából egyébként az a fontos, 
hogy minél több helyen legyen akár kisebb 
állomány, hiszen az a tizenkét állat, amely
től az összes mai bölény származik, megle
hetősen szűk genetikai készlettel rendelke
zik. A különböző betegségekkel, kóroko
zókkal szembeni ellenálló képességet az 
biztosítja, ha minél több, egymástól füg
getlen helyszínen vannak állatok.

Dr. Németh Csabát már többször is megtré-
fálták a felé induló bölények
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A pityerszeri műemlékegyüttes mellett alakították ki a bölények bemutatóhelyét
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leten. Ezenkívül ellenőrizzük, egészségi álla
potukat és létszámukat.

Mit tesznek akkor, ha látják, hogy 
valamelyik bölény beteg?
– Általában ilyenkor sem avatkozunk be, 

de a borjak érzékenyek az orsóférgességre. 
Ha valamelyiket betegnek látjuk, akkor 
kábító fegyverrel beadott injekcióval féregte
lenítjük őket. 

Azt mondják, hogy a bölényt nem 
lehet háziasítani. Azért volt erre 
már próbálkozás? 
– Oroszországban tejhasznú marhával 

próbálták keresztezni, de nem sikerült. Vi
szont az amerikai bölényről lehet olyan vide
ókat látni, hogy kötélen bevezetik egy show 
színpadára, de komoly eredményeket ott sem 
tudtak elérni. 

Ugyanakkor Magyarországon léte-
zik olyan farm, ahol magántulaj-
donban vannak bölények. Az nem 
veszélyes? 
– A veszélyes állatok tartására vonatkozó 

hatósági engedélyekkel rendelkeznie kell 
mindenkinek, aki bölénnyel akar foglalkozni. 
Ilyet csak úgy lehet kapni, hogy a tulajdonos 
betartja az előírásokat.

Mennyibe kerül egy bölény?
– Mivel se nem házi, se nem hobbiállat, 

ezért nincs piaci értéke. Azok az állatkertek, 
amelyek szerepelnek a bölényvédelmi prog
ramban, nem adnak el állatot, csak cserélnek 
vagy kihelyeznek. Mi a bölényeinket Szlováki
ából, a Kistapolcsányi Erdészettől vásároltuk 
jelképes áron, darabját 500 euróért. 

Elképzelhető, hogy egyszer majd 
újra szabadon bóklásznak a bölé-
nyek Magyarországon?
– Hazánk sűrűbben lakott annál, hogy erre 

reális esély legyen, és attól sem lehet eltekin
teni, hogy a bölény nélkül is meglehetősen 
magas a vadlétszám. A környező országok
ban működnek ilyen programok, Szlovákiá
ban, a szlovák-lengyel-ukrán határon van 
hozzánk legközelebb szabadon élő bölényál
lomány, illetve DélErdélyben is létezik ilyen. 
Bár ezek sokkal ritkábban lakott vidékek, ne
kik is kezelniük kell az esetleges konfliktus
helyzeteket.

Valahol azt olvastam, hogy a bölény 
szörnyeteg. Ön szerint is az?
– Nem érdemli meg a bölény ezt a minő

sítést, de talán azért láthatják így, mert meg
lehetősen öntörvényű állatról van szó. Ugyan 
közösségben él, amelynek a tagjai védik egy
mást, de ha nincs veszély, akkor állandóan 
egymást trenírozzák. Ha például egymás mel
lett állnak, akkor meg-megpiszkálják a mási
kat, aminek a megfigyeléseim szerint az az 
oka, hogy folyamatosan kontrollálják a másik 
fittségét, rátermettségét. Mihelyst találnak a 

csapatban egy meggyengült állatot, azt azon
nal elkezdik kiközösíteni, sőt, meg is ölik, ha 
nem tudja megvédeni magát. 

Volt itt már ilyen?
– Igen, ha például találunk egy borjútete

met, akkor általában komoly külsérelmi nyo
mok láthatók rajta. Kiszámíthatatlan az álla
tok viselkedése, de arra általában nem jelen
tenek veszélyt, aki tudja, hogyan kell közöttük 
viselkedni. A bikák a teheneket, a tehenek a 
borjaikat féltve válhatnak nagyon gyorsan 
agresszívvá, és ezek a lassúnak és méltóság
teljesnek tűnő állatok pillanatok alatt rendkí
vüli sebességre fel tudnak gyorsulni. Ha úgy 
tartja kedvük, 50-60 kilométeres sebességgel 
futnak, és nemhogy az ember, de még a te
repjáró sem tudja ezt rövid távon elérni. Az a 
gond a bölénnyel, hogy tisztában van a mé
retével és az erejével. Míg egy gímszarvas 
messze elkerüli az embert, és ha megérzi a 
szagát, akkor fejvesztve menekül, addig a bö
lény tudja, hogy nem neki kell félnie egy ilyen 
helyzetben.

Úgy tűnik, hogy kíváncsi állatok, 
mert amióta bejöttünk a területük-
re, figyelnek minket.
– Ennivaló reményében gyűlnek az autó 

köré, majd egy idő után továbbmennek. Már 
jön is a bika, balról a harmadik. Majdnem 
kétszer akkora, mint a többiek, súlya akár az 
egy tonnát is elérheti. A lehúzott ablakon 
nem szokott benyúlni, de azért ilyenkor 
ajánlatos csendben maradni és nem mozog
ni. Ha most elindítanám az autót, akkor biz
tosan ugrana egy nagyot. Mindig résen kell 
lenni a közelükben, mert egyszer csak meg
gondolják magukat, és elkezdenek az autó 
irányába rohanni. 

Ezek szerint megvan a magukhoz 
való eszük.
– A saját életükhöz szükséges dolgok te

kintetében rendkívül tanulékonyak. Amikor 
ezek az állatok idekerültek, akkor néhány nap 
után a 90 hektáros terület minden sarkában 

megtaláltuk a nyomukat, tehát nem estek 
kétségbe, és gyorsan feltérképezték a hely
színt. Megnézték a határokat, megismerték a 
növényzetet, és elkezdték élni az életüket. 
Bármi, amivel napi gyakorisággal találkoznak, 
azt gyorsan megszokják, például az autóink
ról tudják, hogy azok akár táplálékot is hoz
hatnak, ezért is érdeklődnek, amikor meglát
nak bennünket. 

Mit szeret a bölény?
– Egy-egy hónapban négy-öt növény ha

tározza meg a táplálékukat, most éppen sás
féléket esznek, aminek nem túl nagy a tápér
téke, de folyamatosan biztosítja a friss zöld 
táplálékot. Nagyon szeretik a fakérget is, pél
dául a kökényét, talán ez az egyik kedvencük. 

Bocskay Zsolt

„A bölény, mint mogorva s magánosságot 
szerető vad, az emberi zajtól a lehetőségig 
távol, sivatag vadonokban tanyázott. 
Legfelebb fajzáskor (augusztusban) keres-
ték fel egymást, mire megint különváltak. 
Martius utóján rendesen két borjút vetett, 
mellyeket olly gondosan rejtett el, hogy 
meglelése a legfinomabb kutatónak sem 
sikerült. Rendes eledelül gyepet, télen át 
farügyet, famohát, varjusátét használt. 
Mind e sovány eledelek daczára többnyire 
kövér volt s nagy termete mellett is a legsű-
rűbb csalitokon könnyű gyorsasággal tört 
keresztül. Biztos czélzást igényelt, mert ru-
ganyos vastag bőre s testét behálózó ke-
mény izmai miatt csak egyes kiváló részei, 
mint a fültő, vérhát, szív, vese és vékonyja 
voltak halálosan sebhetők; a másutt ejtett 
seb a különben is bősz vadat még dühö-
sebbé tette s boszúállása kétségen kivüli 
volt” – részlet a Töredékek egy öreg erdélyi 
vadásznak „Az erdélyi régibb és közelebbi 
vadászatok és vadak” című emlékirataiból, 
amely 1858. december 20-án jelent meg a 
Vadász- és Versenylap 35. számában.

Egy elkerített helyen zajlik a kísérlet a bölények élőhely-átalakító munkájáról
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Ám most beszéljünk inkább a kisebb 
állatokról! Az akváriumi halakról senki 
sem gondolja, hogy bárkinek árthat

nak, s ez 99%-ban így is van. Ám néhány ak
varista szívesen tart éles fogú, jobbára raga
dozó halakat, s ezek olykor bizony csúnya 
sebeket tudnak okozni. A nagy testű 
sügereknek erős a fogazatuk, ezért harapá
suk is fájdalmas lehet. Szerencsére megszelí
díthetők. A piráják fogazatára elég csak rá
pillantanunk, és látjuk, mire lehetnek képe
sek, ha nem vagyunk elég óvatosak. Még jó, 
hogy félénk halak. A tengeri halak közül a 
tűzhallal kell a leginkább csínján bánni, mert 
mérgező tüskék meredeznek a fején, illetve 
az úszósugarak egy része is mérget tartal
maz. Semmiképpen sem szabad hozzányúl
ni! Az akváriumban tartott tengeri halak kö
zött egyébként több is használ borotvaéles, 
egyébként alig látható tüskéket, pengéket 
veszély esetén. 

Harapós hidegvérűek
A kétéltűek közül talán a szarvasbékát érde
mes megemlíteni. A hatalmas szájában sora
kozó fogaival megharaphatja gazdáját – job
bára akkor, ha éhes, és a feléje nyújtott kezet 
tápláléknak nézi.

Sokan úgy gondolják, hogy felettébb ve
szélyes nyílméregbékákat tartani, hiszen 
mérgük halálos; ezt használják a dél-ameri
kai indiánok is nyílhegyeikre. A több generá
ción át tenyésztett nyílméregbékák bőrvála
déka azonban már nem mérgező, de olykor-

olykor szem- vagy nyálkahártya-irritációt 
okozhat. Ezért, miután „békáztunk”, feltétle
nül mossunk kezet!

Ha valaki kígyót szeretne tartani, érde
mes azt is figyelembe vennie, mennyire ha
rapós a kiválasztott faj. A kis korától időnként 
kézbevett vörös királysikló például nem ha
rap, ám közeli rokona, a hozzá nagyon ha
sonló hondurasi királysikló olykor igencsak 
morcos tud lenni. Nem is igazán lehet meg
szelídíteni. A gabonasikló tökéletes választás, 
de az albínó, piros szemű egyedek rosszul 
látnak – ez minden albínóra igaz –, ezért ije
dősen odakaphatnak a gazdi kezéhez. A 
gyakran gondozott boát a legtöbben szelíd 
kígyónak tartják, ugyanakkor léteznek igen
csak agresszív egyedei is. Tehát a kígyókat 
voltaképpen két csoportba oszthatjuk: a va
lószínűleg megharap, és a kis eséllyel harap 
meg kategóriákba. Talán csak a királypiton a 
kivétel, mert ő tényleg nem harap.

Egyes teknősfajok is okozhatnak galibát. 
Szerencsére ma már tilos tartani a jókorára 
megnövő keselyű- és harapós teknősöket, 
mert ők tényleg nagy veszélyt jelenthetnek. 
Egy nagyobbacska egyed rossz megfogását 
akár egyik ujjunk is bánhatja!

A lágyhéjú teknősökre, különösen a nagy 
egyedekre is ügyelni kell. Fejüket hosszú 
nyakuk miatt hátra tudják fordítani, így csak 

CSípHET, HARApHAT, KARMolHAT

veszélyes társállatok?

Igaz, nem tekinthető kőbe vésett szabálynak, de nagyjából mégis igaz: 
minél régebb óta tenyésztünk valamilyen állatot, annál szelídebb lesz.  
érdekes módon ez éppen a kutyára nem mindig igaz, hiszen  
kirándulásaink során a farkastól sokkal kevésbé kell tartanunk, mint  
az erdőben falkában kódorgó gazdátlan kutyáktól.
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elkaphatunk-e betegséget tőlük?  
Hajdan, amikor jobbára még csak vadon fogott állatok kerültek forgalomba, bizony előfor
dult, hogy a frissen vásárolt állattól a gazdája valamilyen nyavalyát kapott. Ma, amikor csak
nem minden társállat tenyészetből származik, ennek már nagyon kicsi az esélye. Természe
tesen védeni kell a kertben tartott madarainkat a madárinfluenzától, amely időről időre 
megjelenik Magyarországon. Ez azért is fontos, mert az A/H5N1 az emberre is veszélyes!

Volt idő, amikor azzal riogatták a kisállat
tartókat, hogy az aranyhörcsög a fertőző 
agyhártyagyulladást terjeszti. Sok hörcsögál
dozatot követelt ez a tévhit…

A halevő vízi teknősöktől nagyritkán szal
monellát lehet kapni, de ez az általános higi
éniai szabályok betartásával könnyen elke
rülhető.

Annál nagyobb gondot okozhat az aller
gia! Ugyanis egyre többen allergiásak egye
bek mellett szőrre vagy tollra. Ez természete
sen kizárja az ilyen kül takarójú állatok tartá
sát. Ez esetben érdemes valamilyen hüllőt, 
netán kopasz tengerimalacot választani.

A kopasz tengerimalac ideális választás 
azoknak, akiknek szőrallergiájuk van, de 
kisemlőst szeretnének gondozni
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a páncéljuk hátsó részén szabad megfogni 
őket. Az ékszerteknősök csak akkor harap
nak, ha eledelnek nézik a kezünket. Ám ez 
nem vészes, inkább csak egy kicsit fájdal
mas.

A népszerű gyíkok közül is több faj hara
pós lehet. Kezdjük mindjárt a zöld leguán nal, 
amelynek tartása – figyelembe véve hatal
mas mérete miatti helyigényét – szerencsére 
kezd visszaszorulni. Fiatal korától tartva álta
lában könnyen szelídül, de nem árt vigyázni 
vele! Védekezésül farkukkal hatalmasat csap
nak, sőt, olykor harapnak is. Ha egy agresszív 
egyedet kézbe veszünk, izmos hátsó lábával 
igyekszik kiszabadulni, ilyenkor hegyes kar
mával húsunkba- bőrünkbe kapaszkodva sú
lyos sérülést okozhat.

A másik, gyakran tartott harapós gyík a 
tokee gekkó, amelyet a „gekkók pitbulljá
nak” is szokás nevezni. Csupán vastag, erős 
kesztyűben szabad megfogni. Ha valamit 
vagy valakit megragad, azt gyakran el sem 
engedi. Olykor csak csap alá tartva, hideg vi
zet ráengedve enged szorításán. Tapasztalt 
terraristák állítják, hogy a tokee gekkó hara
pása roppant fájdalmas. Természetesen más 
gyíkfajok is okozhatnak galibát, így bánjunk 
velük csínján, míg ki nem tapasztaljuk a visel
kedésüket.

nem csak diót ropogtathatnak
A madártartók kétféle görbecsőrű madarat 
tarthatnak: ragadozó madarakat és papagá
jokat. Első hallásra talán meglepő, de kettő
jük közül a papagájok sokkal nagyobb gali
bát okozhatnak. A kisebb fajoktól természe
tesen nem kell tartanunk, hiszen ők képtele
nek arra, hogy ugyan hegyes, de kis csőrükkel 
komolyabb sérülést okozzanak. Ám mond
juk egy jákó- vagy amazon-papagáj akkorát 
tud csípni, hogy attól bizony már a vérünk is 
kiserken. 

A diót is könnyedén szétroppantó ara pa
pagájokra pedig már jobb nem is gondolni! 
Ám szerencsére a papagájok vannak annyira 
intelligensek, hogy csípés előtt többnyire fi
gyelmeztetnek: fújnak és kiabálnak! Ám egy 
dologról nem szabad egy papagájtartónak 
sem elfeledkeznie: e madaraknak is vannak 
rossz napjaik. Ez meg is látszik rajtuk. Ilyen
kor hagyjuk őket békén, másnap majd egy 
kicsit többet foglalkozzunk velük!

Jó egy évtizeddel ezelőtt óriás tengeri
malacok (Dél-Amerikában, őshazájában a 
tengerimalac étkezési célból tenyésztett faj
tája) kerültek a Budapesti Állatkertbe, majd 
néhány hobbistához is. Ezek a „malackák” 
méretük mellett jobbára abban tértek el a 
nálunk tartott egyedektől, hogy igencsak 
haraptak! De vajon miért nem harapnak a 
közönséges tengerimalacok? Nos, az ő őseik 
generációkon át kísérleti állatok voltak, s a 
laboratóriumi tenyészetekben csak azokat 
nem szelektálták ki, amelyek nem haraptak. 
Így alakult ki a mai, gyermekeknek is ajánl
ható, harapásmentes tengerimalac. Az 

arany hörcsög is átesett egy hasonló szelídí
tési folyamaton, noha nála még előfordulhat 
némi nem túl barátságos megnyilvánulás. A 
törpehörcsögök közül a Campbelltörpe
hörcsög az, amelyik harapós lehet – még 
szerencse, hogy nem túl termetes állat. A 
Roborowski- és a dzsun gáriai törpehörcsög 
viszont már sokkal szelídebb.

A degu remekül megszelídíthető, nem 
különösebben harapós. Amíg lehetett csíkos 
mókust, vagy más néven burundukot kapni 
(ma már tilos a tenyésztése és kereskedel
me), addig akadt néhány komolyabb bal
eset. Ám évtizedekkel ezelőtt a hazai mókus 
volt a legveszélyesebb házikedvenc, a meg
rémült erdei akrobata ugyanis képes volt egy 
ujjpercet leharapni. Szerencsére ma már ter
mészetvédelem alatt áll, s így tilos a tartása.

mikor védekeznek?
A legtöbbször az a hibás, akit megharapnak. 
Ugyanis egy kisemlőst nem illik megzavarni, 
ha alszik, és időt kell hagyni neki arra is, hogy 
megszokja új környezetét. Mindig csak nyu
godtan és kimérten szabad közeledni felé. 
Sőt, még a saját idegességünk is ráragadhat.

A legtöbb harapás akkor történik, amikor 
meg szeretnénk fogni a kedvencünket. A 
teknősöket a legjobb, ha fej-nyaktávolságon 
kívül, a páncéljuknál fogva emeljük fel. A 
nem harapós kígyókat óvatosan fogjuk meg. 
Akár rá is tekeredhetnek a karunkra, vagy ha 
ez nem történik meg, a másik kezünkkel tá
masszuk meg testének második harmadánál. 
A harapósabb példányoknak a nyakát ra
gadjuk meg határozattan, ugyanakkor na
gyon óvatosan. A másik kezünkkel pedig a 
fent említett módon támasszuk meg. 

A nagy testű papagájok például elvadul
hatnak, ha többször megfogjuk, és rakosgat
juk őket. Amennyiben mégis arra kényszerü
lünk, hogy valamilyen szállítóalkalmatosság
ba tegyük madarunkat, viseljünk vastag bőr
kesztyűt, és legyünk nagyon gyorsak. Figye
lem, a madarak sokkot kaphatnak még egy 
egyszerű megfogástól is! A megszelídített 
egyedek közül azonban szép számmal akad
nak olyanok, amelyeket meg sem kell fog
nunk, hanem némi buzdítással, és/vagy cse
megével szükség esetén betessékelhetünk 
egy szállítódobozba.

A szelíd kisemlősöket viszonylag könnyű 
megfogni. Futtassuk őket a tenyerünkbe, 
majd óvjuk a másik kezünkkel, hogy le ne 
pottyanjanak. A vadócabb egyedeket leg
jobb nyakon csípni, azaz a tarkótájéki bőrnél 
fogva megemelni. Ám minden kisemlősnél 
az a legcélravezetőbb megoldás, ha alvókuc
kójukkal együtt költöztetjük őket.

Kovács Zsolt

ha nem szeret a papagáj
Nem ritkán a nagy testű papagájok ki
választanak a családból valakit, akit lát
szólag minden ok nélkül utálni fognak. 
A kiválasztott személy lehet felnőtt és 
gyerek, nő és férfi. A papagáj kegyéből 
kiesett illetőnek nem árt résen lennie, ha 
túl közel kerül a madárhoz. Kellemetlen 
percektől és fájdalmas sérülésektől óv
hatja meg így magát.

A királypiton nem harap, ám mivel kényes állat, 
tartása csak tapasztalt állatkedvelőknek ajánl-
ható

Az amazon-papagájok horgas-hegyes cső-
rükkel fájdalmas sebet tudnak ejteni
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Ahol kultusza van  
a csigaételeknek
Spanyolországban régészeti leletek bizonyít
ják, hogy körülbelül 30 ezer évvel ezelőtt a 
paleolit kori emberek kezdtek csigát enni. A 
franciák napjainkban is a házukba visszatölt
ve tálalják fokhagymás vajjal, vagy a borban 
főtt és mártással készült ételt. 

Hazánkban ugyan nem elterjedt a fo
gyasztása, de múlt század eleji-közepi sza
kácskönyvekben több receptben is szerepel 
az éticsiga. Magyarországon nem csak úri 
különlegességnek számított, a pásztorételek 
között is népszerű volt az éticsigákból ké
szült pörkölt.

Az éticsiga gyűjtését már régóta szabá
lyozzák védettsége miatt, ennek ellenére áp
rilis 1. és június 15. között a 30 milliméternél 
nagyobb átmérőjű példányok gyűjthetők. Az 
országosan begyűjthető összmennyiség is 
szabályozott; átlagosan 60 darab csigából 
lesz egy kilogramm tiszta hús.

Az éticsiga (Helix pomatia) közeli rokonát, 
a mediterrán csigát (Helix aspersa) viszont 
nemcsak gyűjtik, de tenyésztik is sokfelé a vi
lágon. Hazánkban is voltak többször fellán
golások a csigatenyésztéssel kapcsolatban, 

de e próbálkozásokból nem lett hosszú távú 
eredmény. 

A közvélekedésben nem túl népszerű a 
csiga, hiszen úgy tartják: „a szegény ember 
szedi, a gazdag eszi”. Pedig táplálkozás-élet
tani szempontból a csigahús kedvező, mert 
könnyen emészthető és jól fűszerezhető. A 
csigahús kimagaslóan egészséges élelmiszer, 
fehérjetartalma 16, zsírtartalma mindössze 
egy százalék körüli. A hús aminosavösszeté
tele és a kiválasztott nyálváladék révén jól 
használható a gyomorfekély és légzőszervi 
betegségek gyógyítására is. 

A tenyésztők helyzetén sokat 
rontott a vírus
A francia  csigatenyésztők számára a tavalyi 
év kétségbeejtő volt – írta a közelmúltban a 
The Guardian. A koronavírus-válság miatt a 
turisták hiánya és az éttermek bezárása már 
év közben is jelentős visszaesést eredménye
zett a fogyasztásban, és a karácsonyi vásárok 
is leálltak, ami szintén rosszat tett az ágazat
nak.

Az ehető szárazföldi csigákból készült fo
gások hagyományosan az év végi ünnepi 
asztalokra kerülnek Franciaországban.  Emi

att a csigatenyésztők általában november
ben realizálják éves bevételeik 70 százalékát.

– Lényegében az év végi ünnepségekre 
értékesítünk, ez a fő szezonja a csigából ké
szült ételeknek, de a karácsonyi vásárok le
mondásával nehéz időszak volt a tavaly év 
vége – mondta Grégory Laude, egy Dunkirk 
közelében élő csigatenyésztő.

Hubert Hédoin csigatenyésztő kiemelte, 
hogy az el nem adott csigák jelenleg fa
gyasztva várják a későbbi feldolgozást és a 
kereslet élénkülését.

Franciaországban körülbelül 400 csigate
nyésztő időzíti a termelését erre a szezonális 
piacra. Az elmúlt években a turizmus fellen
dülése jót tett az ágazatnak, hiszen a Fran
ciaországba látogatók többsége megkóstol
ja ezt az országra jellemző gasztronómiai kü
lönlegességet, tavaly viszont ők is elmarad
tak… A helyzetet tovább rontja, hogy a fran
cia vezetés eleinte nem támogatta a 
járványhelyzet miatt ezt az elég speciális ál
lattenyésztési ágazatot.

Hervé Ménelot burgundiai csigatenyésztő 
a The Guardian-nek elmondta, hogy mivel 
kis szervezet a csigatenyésztőké, így nem 
könnyű hallatni a hangjukat, ellentétben a li
bamáj- és az almabortermelőkkel. Ezért azt 
kérték a francia kormánytól, hogy ugyan
olyan támogatásokhoz jussanak, mint a két 
másik Franciaországban jellemző kulináris 
szektor. A francia agrárminisztérium végül 
megígérte, hogy az „ünnepi szektor” sürgős
ségi pénzügyi támogatásban részesül, ame
lyet a Covid-19 helyreállítási alapjából finan
szíroznak majd.

VÉDETT, DE VAN, AMIKoR gyűJTHETő

a csigahús rendkívül egészséges

Az éticsiga nem alapvető élelmiszer-alapanyag, inkább kulináris  
különlegesség, melynek fogyasztása franciaországban is a tél végi  
ünnepekhez és a turistaszezonhoz kapcsolódik. Hazánkban is voltak 
kísérletek a tenyésztésére, de végül csak a gyűjtése maradt meg. 
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öntözést igényel
A csigatenyésztő gazdaságok elég eltérően 
néznek ki más állattenyésztéssel foglalkozó 
farmoktól, és még az állattenyésztő telepek
re jellemző hangok sem szűrődnek ki on
nét… A puhatestűek a nap elől a nedves fa
keretek, árnyékolók alá húzódva élnek a 
kertszerűen kialakított zöld területen. Itt a 
takarmánysaláta mellett káposztát, sárgaré
pát, almát és görögdinnyét is kapnak alkal
manként az állatok. Az etetésen kívül, más 
tenyésztett állatoktól eltérően, fontos a csi
gák naponta történő öntözése is, ugyanis 
kedvelik a nedves helyeket. Másik oka en
nek, hogy amelyik levélen már „csíkot ha
gyott” egyszer a csiga, arra nem csúszik rá 
még egyszer, tehát az öntözés a növényi 
táplálékok lemosása miatt is fontos.

Az éticsiga télen és a forró nyári napokon 
„dermedt” állapotba kerül, ilyenkor meszes 
burkot von maga köré. A csiga hímnős, még
is párt kell keresnie a párzáshoz. Az egymás
ra talált csigák ondócsomagot adnak át egy
másnak, s ezt a peterakásig a párzó tasakjuk
ban tárolják. A párzás közben mindkét állat 
megtermékenyül. Az ivarszervek a zsiger
zacskó felső részében helyezkednek el, bo
nyolult felépítésűek, és járulékos mirigyekkel 
állnak kapcsolatban. A párzási szezon május
tól augusztusig tart, melyet követően mind
két csiga a talajba ássa magát, és lerakja pe
téit. Peterakáskor a spermiumok a petecsö
vön áthaladó petesejteket megtermékenyí
tik. Néhány hét alatt a kis csigák kikelnek, ezt 
követően 3-4 év elteltével válnak ivaréretté, 
és akár 6 éves korukig is élhetnek.

Étkezési célra az összegyűjtött példányo
kat néhány napig a feldolgozás előtt éhez
tetik, hogy a bélcsatornájuk kiürüljön. Ez
után az üzemben gőzzel megölik az állato
kat, és ekkorra kézzel kihúzható a házból a 
csigatest, melyről le kell vágni a zsigeri részt. 
A húst két órán át főzik, majd többnyire a 
házukba visszatöltve tálcákon, gyors fa-
gyasztva értékesítik.

Nagy Z. Róbert

Franciaországban szintén 
nincs hiány ötletekből, és 
ezt egy normandiai fej

lesztő, a Bouz’Eco bizonyítja a 
legelőre szánt Collect’Bouz 
robotjával. Ez az automata azt 
követően született, hogy két 
startup testvér megismerte és 
tanulmányozta az állati ürülék 
biogáz-potenciálját a kameru
ni Maroua állattenyésztési 
központban. A jelentés azt 
hangsúlyozza, hogy: „...a te
héntrágya alacsony meta no
gén potenciálja ellenére fon
tos alapanyag, mivel friss bak
tériumokat szolgáltat, nagy a 
pufferkapacitása (sta bi lizálja a 
pH-t), ami megkönnyíti a bakteriális reakció
kat és biztosítja a baktériumok stabilitását.” E 
megfigyelés alapján a Bouz’Eco mérnökei 
egy olyan gépet képzeltek el, amely képes 
követni a legelő szarvasmarhákat, és össze
gyűjti azok ürülékét.

Hagyjon egy hónapot a szarvasmarhák
nak, hogy szokják a robotot. A működési elv 
végső soron meglehetősen egyszerű. Bővíti a 
tehénfarkon elhelyezett érzékelő szerepét, 
amelyet korábban általában az ellés észlelé
sére alkalmaztak. Amint a tehén felemeli a 
farkát, a robot jelt kap, és „igyekszik” egy tar
tályt helyezni az állat mögé, hogy összegyűjt
se az állati vizeletet, ürüléket, ami a legrosz
szabb esetben visszajut a talajra. Eleinte a 

gazda elbizonytalanodhat az eszköz haté
konyságával kapcsolatban, mivel időbe telik, 
amíg a jószágok megszokják az automata 
közeledését. Az első hetekben gyakran meg
lehetősen komikus jelenetek lehetnek, mivel 
az állatok a Collect'Bouz érkezésétől meg
ijedve vágtázásba kezdhetnek, a robot vi
szont felveszi tempójukat, hogy utolérje azo
kat. A szarvasmarhák robotjának szoktatási 
ideje a tapasztalatok szerint körülbelül egy 
hónap. „A szoktatási idő csökkentése érdeké
ben, a borjúhoz hasonló alakot formáló auto
mata készülék második változatán dolgo
zunk, amelyet reményeink szerint gyorsab
ban befogadnak a szarvasmarhák” – vallja 
Estèphe Fluent, Jeff Fluent testvére, a Bouz'Eco 
társ cégvezetője. A szerkezet képes 200 liter 
ürüléket szállítani, amelyet GPS-irányítással 
továbbít az emésztőhöz. A robot elektromos, 
négykerék-meghajtású szerkezet,  újratölté
se egy elektromos karámban történik. A 
Collect'Bouz prototípusából már körülbelül 
10 robot szolgálatban van a 2022. április 1-jei 
hivatalos áruba bocsájtása előtt. Remélve, 
hogy a Bouz példátlan innovációja jól sikerül, 
hasonló díjazásban részesül, mint a tavaly 
aranyérmet szerző holland vizeletgyűjtő. 

Fordította:
 Toldi Gyula 

trágyagyűjtés és -hasznosítás
Az állati ürülék kezelése arra készteti a tervezőirodák mérnökeit,  
hogy olyan megoldásokat találjanak, amelyek néha ugyan meglepőek,  
de hatékonyak. A közelmúltban például a holland Hanskamp cég  
aranyérmet nyert a német eurotier 2020 vásár kiállításának innovációs 
listáján a Cowtoilet vizeletgyűjtő eszközével. ez a berendezés csökkenti 
az ammónia-kibocsátást azáltal, hogy összegyűjti a tehén vizeletét,  
miközben elkerüli a trágyával való keveredést.

A Bouz'Eco fejlesztőmérnökei  jelenleg a Collect'Bouz újabb 
változatán dolgoznak, amely összegyűjti a kutyák és macs-
kák ürülékét a füves területekről
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A Citr-Mix nagy előnye, hogy a termé
szetben is előforduló hatóanyagok se
gítségével fejti ki hatását, így a készít

ménnyel kezelt állatok esetében nincs szük
ség élelmezés-egészségügyi várakozási időre. 
Emellett teljes egészében elbomlik, tehát 
használatával nem terheljük környezetünket. 
A kisemlősök, baromfik és díszmadarak eseté
ben is rezisztencia kialakulása nélkül pusztítja 
el a kórokozó baktériumokat, miközben a 
hasznos mikro flórát megkíméli. Emel
lett különösen az ivóvíz fertőtleníté
sére, a bélrendszerben előforduló 
káros baktériumok, gombák 
pusztítására, valamint a gabo
nák penészgombáktól való vé
delmére használható a készít
mény. Az ifjú állattartó tapasz
talatai szerint a CitrMix gyorsan 
felszívódó energiaforrás, így el

esett, legyengült állatoknál terápia kiegészíté
seként, 3 ml/literes dózisban itatva jelentősen 
elősegíti a beteg példányok regenerálódását. 

Hosszú út vezetett ahhoz, hogy Tóth Er-
zsébet a Citr-Mix felhasználók növekvő hazai 
táborához csatlakozzon. Még kisgyermekko
rában történt, hogy Lajosmizsén, egy kedves 
ismerősük portáján hosszasan figyelgette a 
baromfiudvar lakóit, s ha kellett, segített a 

tömnivaló kacsák felhizlalásában, vagy éppen 
a libák etetésében. Ezek voltak azok a döntő 
élmények, melyek meghatározták pályavá
lasztását. Kaposváron szeretne tanulni állatte
nyésztés szakon. 

Erzsébetet mindig is vonzották a gazdasá
gi állatok. A tehenek a kedvencei, még ha 
ezek a jószágok nem is igazán ideálisak egy fi
atal, leendő gazdálkodó lány számára. A köz
elmúltban nagy öröm érte, amikor birkák és 
alpakák kerültek családi gazdaságukba, de 
még mindig hiányát érezte annak, hogy a 
nagy állatok mellett gazdasági aprójószá

gokat is tartson. 
Amikor a koronavírus-járvány terje

dését fékezendő első karantént beve
zették, ő is átgondolta életét és lehető
ségeit, s házuk kertjének egy jókora ré
szét baromfiudvarrá alakította át. Itt az
óta tyúkok élnek, melyek elsősorban to
jással látják el a családot. 

A fiatal gazda vallja, hogy az állatok 
érdekeit fontos figyelembe venni, már 
csak azért is, mert igazán jó minőségű 
biohúst és -tojást csak boldog állatoktól 
lehet nyerni. A valóban szeretetteljes 

gondoskodást érzik és meghálálják az álla
tok, ezért amikor csak teheti, tyúkhúrt és füvet 
gyűjt a baromfiudvar lakóinak. Baromfiai hi
hetetlen mennyiséget képesek ebből bekebe
lezni! Ennek is betudható, hogy kiegyensúlyo
zott, stresszmentes életet élnek, s így termelé
kenységük is jobb. De legalább ilyen fontos, 
hogy megfelelő, az állat számára kényelmes, 
szalmával bélelt tojófészkekbe tojjanak. Első
sorban búzát és kukoricát kapnak szemesta
karmányként, és ki-kijárhatnak kapirgálni a 
baromfiudvaron túlra is, ahol a zöldségeskert
ben akár meztelen csigákat, cserebogárpajo
rokat gyűjt hetnek. 

Tóth Erzsébet egy állatorvos rokon taná
csára kezdte el alkalmazni a CitrMixet állatai 

egészségmegőrzésére. A szer folyamatos 
hasz nálatával ellenálló képességük jelentősen 
javult, így például szalmonella, E. coli és 
clostridium-fertőzések sem fordultak elő, me
lyek bizony nemritkán okoznak gazdasági 
kárt a külterjesen tartott baromfik esetében. 
Ezért a madarak 1 ml/literes dózisban folya
matosan kapják a szert, mely áldásos hatását 
különösen a vedlés idején fejti ki. A vedlés ko
molyan próbára teszi az immunrendszert, 
igen nagy terhelést jelent az állatok számára. 
Azonban az ebből adódó termeléskiesés je
lentősen csökkenthető a Citr-Mixszel. Erzsé
bet azt vette észre, hogy a CitrMixnek kö
szönhetően a baromfik nemcsak gyorsabban 
és problémamentesebben váltották tollruhá
jukat, hanem tollazatuk szebb, rendezettebb 
és fényesebb is lett. Emellett az sem elhanya
golandó, hogy a vedlési idő csökkent. 

Évek teltek el azóta, hogy a kis Erzsébetet 
lajosmizsei ismerősük a tyúktartás fortélyaira 
tanítgatta, mint hogy a tyúkok hideg időben 
különösen kedvelik a langyos vizet, valamint a 
meleg vízzel vagy valamilyen zsíros lével ke
vert lágyeleséget. Ahogy gőzölög az effajta ta
karmány a vályúban, az az ülőrúdon pihenő ál
latokat a legkeményebb hidegben is levonzza 
az etetőhöz. Azt is a lajosmizsei bácsitól tanulta 
– amit most meg is figyelt –, hogy az első éves 
tyúkoknál valamivel kevesebb, de nagyobb to
jást termelnek a másodévesek, viszont har
madévest már nemigen érdemes tartani, mert 
annak tojáshozama lényegesen alacsonyabb. 
Ma már Erzsébet tanítja barátnőit a tyúktartás
ra, s a sok jó tanács között az is elhangzik, hogy 
a Citr-Mix itatását soha ne feledjék. 

CITR-MIxSZEl TöBB A ToJÁS

háztáji tyúktartás a 21. században
tóth erzsébet budapesti gimnazista kisgyermekként a lajosmizse  
környéki tanyavilágban leste el azokat a mesterfogásokat, melyeket  
az elmúlt időszakban, a világjárvány idején hasznosít igazán, ugyanis  
családjával együtt úgy döntött, szakít a hús- és tojásvásárlás gyakorlatával. 
Amit lehet, immár maga állítja elő a lehető legtermészetesebb módon.  
ezért is alapozza állatai egészségmegőrzését a Citr-mixre. 

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.: +36 (57) 440-917, +36 
(30) 3387-191. (Jász-Nagykun-
Szolnok megye)

békési keltetőnél hús- és ket-
tőshasznú naposcsibék rendel
hetők. www.bekesikelteto.hu. 
Érd.: Tóth Szabolcs. Tel.: +36 (20) 
9189-647, +36 (70) 3397-983. 
(Békés megye)

eladó kuvasz kölyök október 
9-es születésűek, Nagyatád. Tel: 
+36 (30) 5860-899. (Somogy me
gye)

araucana tenyész állománytól 
kék színű fias tojás Velencén el
adó akár postázással. Csibe ren
delhető. Tel: +36 (70) 3277-466. 
(Fejér megye)

sávozott és fehér plymouth 
rocks tenyésztojás kapható. Ér
deklődni: +36 (30) 219-7156 
vagy +36 (30) 925-4066.

géP-berendezés

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.: +36 
(30) 359-7998. (Pest megye)

Villanypásztor eladó 12 és 220 
Voltos postai utánvéttel is,  
18 ezer Ft-tól. Tel.: +36 (30) 937-
8980, (+36 (70) 429-1414. (Nóg
rád megye)

Villanypásztorok, bivalyerő-
sek, okosak! Kocsis mérnök, 
www.pulivillanypasztorok.hu tel.: 
+36 (30) 9470-954. (Tolna me
gye)

Gázágyúk madár- és vadriasz-
tásra több típusban rendelhetők 
közvetlenül a gyártótól. Tel.: +36 
(30) 250-0436.

vegyes

Galamb és baromfi lábgyűrűk 
készítését vállalom. Szolcsánszky 
László. Tel.: +36 (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.: +36 (30) 
985-2111 agromenza.hu

kötelek: Ipari és mezőgazdasági 
köteleket rendeljen meg köz-
vetlenül a gyártótól! (marhakö
tél: termékdíjas), istráng, lókötőfék, 
villanypásztor zsinór, jelzőkötél 7 
színben, elletőkötél stb. Domokos 
Sándor, kötélgyártó. 5520 Szegha
lom, Széchenyi u. 97. E-mail.: 
dosankotel@freemail.hu Tel.: +36 
(20) 479-7787, +36 (30) 945-6384.

Rozsdamentes fóliavár, magas 
légterű, 2000 m2 eladó. Tel: +36 
(20) 5026-229. (Pest megye)

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.: +36 (34) 316-326.

HIRDETÉSMEGRENDELÉS

Gyapjúbecslő műszereket keresek meg
vételre: göndörségmérőt, fonalszámlálót, 
sűrűségmérőt. 
mezőgazdasági hagyományok 
gyűjtemé nye,  
4173 Nagyrábé, Dózsa György u. 35. 
E-mail: vanyai065@t-online.hu 
Tel.: +36 (20) 9215-466.

ELŐNEVELT
csirkére, kacsára,  

pulykára  
összeírókat keresünk!

Tel.: +36 (34) 344-000.

lóVONtatásÚ szÉNaFORGató  
eladó.  

Tel.: (06-30) 291-5845.
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„Lent szaglik a friss, üde harmat, a vérszülte, friss tejital. A cinköcsögök hasa fénylik és az égről a nap lerivall: Tej, tej foly a zsenge mezőkön, tej, tej a nagy izmos világ!…” A rejt
vény fősoraiban Somlyó Zoltán Tej című verséből vett idézet folytatását rejtettük el. A megfejtést nyílt levelezőlapon várjuk, vagy e-mailban is elküldhetik a szerkesztoseg@
kistermeloklapja.hu címre. Kérjük a levelezőlapon vagy az e-mail tárgysorában jelezzék: „REJTVÉNY”, írják le a saját címüket és teljes nevüket. A helyes megfejtést beküldők 
között egy rágcsálóriasztót sorsolunk ki. Címünk: kistermelők lapja, 1591 budapest, Pf.: 294. Beküldési határidő 2021. május 25. Április havi megfejtésünk: „... Leszállt. 
Aztán nézte: Vajon megvan-e még az ő puha fészke.” (Benedek Elek: Megjöttek a fecskék). A Forel Kft. rágcsálóriasztóját Tátrai Dénes pécsi rejtvényfejtőnk nyerte.

A miskolci Baráthegyi Majorságban a konyha lelke az a hatvanhat 
éves Nagy Mária, akinek saját receptjéből készített krumplilángosa 
az itteniek szerint világhírű. – Büszkék vagyunk arra, hogy a gazda
ságunkban olyan színvonalú kulináris értékeket hozunk létre, mint 
a HÍR-védjegyes baráthegyi natúr kecskesajt, amely a gazdaság te
rületén működő sajtmanufaktúra munkáját dicséri – mondta el a 
recept kapcsán lapunknak Jakubinyi Hanga, az ételek készítéséért 
felelős, megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató 
baráthegyi Szor gos kert Nonprofit Kft. élelmezésvezetője. 

KIpRóBÁlTuK – TöKÉlETES

„részeges disznó”  
marcsi néni krumplilángosával

Hús, mártás:
 A szeletelt húsokat hirtelen elősütjük. A sütőolajban átforgatjuk az 
aprított vöröshagymát, fokhagymát és kápia paprikát, majd bele
öntünk egy kevés vizet és a barna sör felét, sózzuk, borsozzuk, 
utána ebben a raguban készre pároljuk a húsokat. Kivesszük a sze
leteket. Turmix segítségével áttörjük az egész ragut, majd tejszínes 
habarással sűrítjük. Beletesszük a maradék barna sört, az előre el
készített karamellt, s a hússal együtt alaposan összeforraljuk.

Krumplilángos:
 A burgonyát meghámozzuk, sós vízben megfőzzük, áttörjük, 
majd hűlni hagyjuk. Hozzágyúrjuk a lisztet, majd 10 részre osztjuk 
a tésztát. Köralakra nyújtjuk, közepesen meleg palacsintasütőben 
mindkét oldalát megsütjük.

Töltelék:
 A HÍR-védjegyes baráthegyi kecskesajthoz adjunk hozzá egy ke
vés írót és a pórécsírát. Krémállagúra keverjük, majd a krump li lán-
gosba töltjük.

 DJ

Hozzávalók: 
80 dkg sertéscomb 
1,2 dl olaj 
0,5 l barna sör
1 nagy fej vöröshagyma
2-3 gerezd fokhagyma
1 kápia paprika
2,5 dl főzőtejszín 
Só, bors ízlés szerint 
1-2 kanál cukor, karamellizálva

Lángoshoz: 
30 dkg liszt
75 dkg burgonya

Töltelék: 
 Baráthegyi Kecskesajt  
(vagy bármilyen más friss 
kecskesajt) 
Író
Póréhagymacsíra



Több mint 20 éves múltra tekint vissza Kecskeméten a kisállatvásárok rendezésé
nek hagyománya. Kecskeméten, az ország középső részén, minden irányból jól 
megközelíthető helyen, a Szent László körúti vásártéren mutatják be és kínálják 

eladásra kisállataikat az ország különböző részeiből érkező tenyésztők és árusok.
A 2021-es esztendőben is egészen októberig, minden hónap második felében, a 

megszokott rend szerint szombatonként rendezik meg a látványos kisállatvásárokat, 
melyeket akár kellemes szabadidős elfoglaltság, vidám családi program keretében is 
ezrek szoktak megtekinteni.

A Szent László körúti vásártéren az árusokat kulturált környezet várja, térkövezett 
árusítóhelyeken tudnak kitelepülni, ahol egyúttal parkolni is lehet. A víziszárnyasokat, 
baromfikat és egzotikus díszbaromfikat, verseny- és díszgalambokat, kiskecskéket és a 
mindenféle hobbi állatokat: rágcsálókat (köztük nyulakat, hörcsögöket, díszmókuso
kat, csincsillákat) díszmadarakat (különféle papagájokat, díszpintyeket, kanárikat), to
vábbá díszhalakat, hüllőket, sőt ízeltlábúakat kínálják megtekintésre és eladásra a te
nyésztők, akik szükség esetén hasznos tanácsokkal is ellátják vásárlóikat. Azoknak is 
számtalan lehetőséget kínál a vásár, akik minőségi állateledelre, kényelmes állatfekvő
helyre, mókás játékokra és egyéb kiegészítőkre szeretnének szert tenni. 

A vásárral egy időben veteránautó- és motoralkatrész-börzét, zsibpiacot is rendez
nek a vásártér területén.

kisállatvásár a kecskeméti „zsibin”
A kellemesebb, tavaszi idő beköszöntével, továbbá a vírushelyzet  
enyhülésével áprilistól újra kisállatvásárt rendez a kecskeméti Piac  
havonta egy alkalommal (egy szombati napon) kecskemét közkedvelt 
használtcikk piacán: a szent lászló körúti vásártéren, a gokart pálya 
melletti területen.

A parkolás és a vásártérre gyalogosan történő belépés  
a lakosságnak ingyenes.  

Az árusoknak az árusításra jogosító belépőjegy ára 
személygépkocsival: 1500,- Ft,  

személygépkocsi–utánfutóval: 2000,- Ft,  
kisteherautóval (3,5 t alatt): 3000,- Ft,  
kisteherautó–utánfutóval: 4000,- Ft. 

A kiállítóknAk, árusoknAk állAtorvosi igAzolás  
bemutatása kötelező!

Érdeklődni, árusítási szándékot bejelenteni a következő 
e-mail-címen: info@kecskemetipiacig.hu,  

vagy telefonon: 06 (30) 903-7245, +36 (30) 470-5086 lehet.
Aktuális információkért kövesse közösségi oldalunkat:  

https://www.facebook.com/kecskemetipiac.

Szeretettel várjuk a soron következő Kisállatvásáron  
2021. május 22-én, szombaton, 6.00 óra és 14.00 óra között!



Kisállatvásár Kecskeméten
A KecsKeméti piAc szervezésében

2021. május 22.
2021. június 26.
2021. július 24.

2021. augusztus 28.
2021. szeptember 25.
2021. október 23.

A szent László körúti vásártéren
(a gokart pálya melletti területen)

Árusoknak belépő személygépkocsival 1500 Ft, személygépkocsi-utánfutóval 2000 Ft,
kisteherautóval (3,5 t-nál kisebb) 3000 Ft, kisteherautó-utánfutóval 4000 Ft,

vásárlóknak gyalogosan ingyenes.

Állatorvosi igazolás kötelező!

tel.: +36 (30) 470-5086, info@kecskemetipiacig.hu
http://www.kecskemetipiac.hu/kisallatvasar
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