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A magyar állattenyésztés
zászlóshajói

ZÁSZLÓSHAJÓK

A Magyar Állattenyésztők Szövetségének (MÁSZ) kezdeményezése alapján
az Országgyűlés egyhangú szavazással
szeptember 29-ét az állattenyésztők
napjává nyilvánította.
A döntésről szóló 34/2020 (XI.4.) számú
OGY-határozat kimondja, hogy a magyar
Országgyűlés támogatja és szorgalmazza olyan rendezvények szervezését,
továbbá olyan kiadványok publikálását,
amelyek az állattenyésztők áldozatos
munkájáról méltó módon megemlékeznek.
A legeltető állattartást folytató pásztorok
körében Szent Mihály napja a behajtás
ünnepe, a számadás ideje volt évszázadokig. Ezen a napon szeretnénk tisztelegni az állattenyésztők mindennapi
kitartó munkája előtt, és a társadalom
figyelmét ráirányítani a szakmánkra.
Ami régen mindenkinek magától
értetődő, természetes és normális volt,
arra ma fel kell hívni a figyelmet, mert
a társadalom nagyobb része teljesen
eltávolodott a természettől, a mezőgazdaságtól és az élelmiszer-előállítástól.
Ezt tetézi a naponta ránk zúduló, álhírekkel teletűzdelt információcunami.

Az ember csak kapkodja a fejét, és nem
csoda, ha teljesen összezavarodik.
Ilyen zűrzavarban óriási szükség van stabil viszonyítási pontokra, amelyek megmutatják, hogy az ágazatunk hol tart, és
milyen irányba halad.
Ebben a kiadványunkban, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, olyan állattenyésztőket, családi és társas vállalkozásokat mutatunk be, akik és amelyek
amellett, hogy valamennyien a MÁSZhoz tartozó tenyésztőszervezetek tagjai,
a legjobbak az általuk képviselt ágazatban, példaként szolgálhatnak arra,
hogyan lehet Magyarországon sikeres
valaki ebben a csodálatosan szép, de
rendkívül nehéz szakmában.
A Magyar Állattenyésztők Szövetsége
az Agrármarketing Centrummal közösen szervezett konferenciával és ezzel
a kiadvánnyal szeretné felhívni a döntéshozók és a társadalom figyelmét
a szakmánk szerepére, jelentőségére,
az állattenyésztés zászlóshajóira és arra,
hogy erre a szektorra ne problémaként,
hanem az emberekről, állatokról
gondoskodó, környezetbarát ágazatként
tekintsenek honfitársaink!

A MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN
Megjelent az Állattenyésztők Napja alkalmából.
Főszerkesztő: Dr. Wagenhoffer Zsombor.
Kiadta: Magyar Állattenyésztők Szövetsége
Minden jog fenntartva!
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BONAFARM Csoport - Bóly Zrt.

Csípőtelek, a „csodafarm”

BOS-FRUCHT Agrárszövetkezet

Fiatal, dinamikus és elkötelezett
somogyi csapat
A Bos-Frucht Agrárszövetkezetet Egyed László alapította
1992-ben. Kezdetben néhány
száz tehénnel és némi földterülettel rendelkezett. Az alapító elkötelezett volt a fejlesztés
és a fejlődés mellett. A szövetkezet folyamatosan bővült és
fejlődött az elmúlt közel harminc év során.

A Bonafarm Csoport a régió
egyik meghatározó, vertikálisan
integrált élelmiszer-gazdasági
vállalatcsoportja. Az integrált
működés célja, hogy a termék-előállításunk minden lépését – az alapanyag-előállítástól
a késztermékek gyártásáig – mi
magunk koordináljuk és felügyeljük, biztosítva ezzel, hogy
fogyasztóink asztalára csakis
magas minőségű, innovatív,
biztonságos és páratlan ízvilágú
termékek kerülhessenek.
A Bóly Zrt. csípőteleki tehenészeti telepe a Bonafarm Csoport
mezőgazdaságának legnagyobb
tejtermelő gazdasága, a szarvasmarha-ágazat munkáját pedig
Dr. Hoffmann Dénes, a területért
felelős igazgató irányítja.
A magas szakmai szintű, fenntartható, alacsony környezetterhelésű termelés csak egészséges,
stresszmentes környezetben és
jólétben élő állatállománnyal
valósítható meg. Mindezt szem
előtt tartva épült meg Csípőtelek,
mely Közép-Európa egyik legmodernebb tehenészeti telepe.
A telepen két 1.100 férőhelyes termelő istálló és egy 500 férőhelyes
szárazonálló istálló található. Az
épületek tervezésekor az elsődleges
szempont a tehenek komfortérzetének biztosítása volt, ezért nagy
légterű istállókat alakítottunk ki,
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ahol az állatok homokkal almozott
boxokban pihenhetnek. Teheneinket GMO-mentes takarmánnyal
etetjük, melyet műgyantával ellátott etetőasztalról vehetnek fel, míg
vízigényüket bő vízhozamú, télen
temperált itatókból elégíthetik ki.
A nyári hőstressz tejtermelésre
gyakorolt negatív hatásainak csökkentése érdekében ventilátorokat
alkalmazunk, valamint zuhanyfejeken keresztül bespriccelt vízzel
hűtjük le teheneinket. Az istállók falán mozgatható függöny található,
amely hideg, szeles időjárás esetén
nyújt kellő védelmet. A trágyát az
istállókból öblítéses rendszerrel,
a lehető legkisebb stresszt okozva
távolítjuk el. A teheneket naponta
3 alkalommal fejjük meg, és a fejőházba vezető utat egy gumimatrac-borítású folyosón teszik meg az
állatok. A fejés egy 72 állásos karus�szelen történik, mely során – hasonlóan a többi munkafolyamatunkhoz
– szintén a stresszmentes környezet
garantálására törekszünk. A Csípőteleken megtermelt tej pedig
teljes egészében a Sole-Mizo Zrt.
GMO-mentes termékportfóliójához
biztosít alapanyagot.
A gazdaságos tejtermelés alapját
a kiemelkedő genetikai háttérrel
rendelkező, 3.000 db törzskönyvezett holstein-fríz tehén adja.
A genetikai potenciál növelésekor
az elsődleges termelési tulajdonságok javítása mellett nagy hangsúlyt
fektetünk a másodlagos tulajdon-
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ságokra is. Így többek között
a takarmányhasznosítási képesség
és az állategészségügyi ellenállóképesség fejlesztésére is kiemelten
figyelünk. Folyamatosan keressük
azokat az innovatív technológiai
megoldásokat is, melyekkel még
magasabb szinten tudjuk kiszolgálni a tehenek igényeit. Például
az állatok viselkedésének, valamint
egészségének nyomon követesére
egy egészségmegfigyelő rendszert
használunk, amelynek információi
alapján a szükséges beavatkozásokat gyorsan és egyedre szabottan
el tudjuk végezni. A magas szintű
kiszolgálásnak köszönhetően az idei
évben a tehenenként értékesített
tej mennyisége meghaladja
a 12.300 kg-ot.

A cégcsoport zászlós hajója
a 2006-os évben elkészült FINO-FOOD tejfeldolgozó üzem
Kaposváron, amely meghatározó
szereplője a hazai tejipari szektornak. Napjainkban az alapító
gyermekei vezetik a cégcsoportot, Egyed Barna a Bos-Frucht
Agrárszövetkezet elnökeként vezeti és irányítja a mezőgazdasági
divíziót. Édesapjához hasonlóan
a fejlődés és az újítások elkötelezett híve, mind az állattenyésztés,
mind a növénytermesztés terén.
A növénytermesztési ágazat élén
Német Balázs, míg az állattenyésztést Bakos Gábor irányítja.
Kettőjük munkáját segíti és támogatja Gyenei Ferenc termelési
igazgató, aki a fejlesztési stratégiák kidolgozásában is nagy szerepet játszik.

A szövetkezetre jellemző az
újítások folyamatos keresése, és
beültetése a termelési rendszerekbe, a fenntarthatóságot és a
hatékonyságot figyelembe véve.
Jelenleg a szövetkezet közel 1200
hektáron gazdálkodik, és 2800
tejelő tehénnel rendelkezik.
A tehenészet jelenlegi formáját
az ÁTK I-II pályázati programban
megvalósult fejlesztések során
érte el. A szövetkezetben ma
Kazsokon, Homokszentgyörgyön
folyik tejtermelés, a bárdudvarnoki
telephelyen pedig a növendéknevelés történik. A kazsoki telepen
1.900, míg a homokszentgyörgyi
telepen közel 800 tehén található
11.000 kg feletti zárt laktációval.
Az éves tejtermelés a szövetkezetben 30 millió kg. Az ágazatban 70
fő dolgozik, akik közül többen magasan képzett, fiatal szakemberek.
A tulajdonosi kör és a menedzsment elkötelezett a munkavállalók,
munkatársak minőségi elismerésében, fejlődésük, előre menetelük
támogatásában. Célunk, hogy
olyan rendszert teremtsünk, ahol
ember, állat, környezet megfelelő
egyensúlyban és elégedettséggel
vesz részt a mindennapokban.

A tenyésztési stratégiában az
alapvető küllemi tulajdonságok
mellett mindig a piaci igényeknek megfelelő tulajdonságcsoportok tenyésztése volt a fő cél.
Így a magas beltartalom,
a hasznos élettartam – a NET
merit – mindig is kiemelkedő
szempont volt a tenyésztési stratégiában. Közel három éve megkezdődött az A2A2 –re történő
tenyésztés, majd szelekció, ami
szintén a piaci igények kiszolgálását hivatott teljesíteni. Két éve
valamennyi megszületett nőivarú
borjút genomvizsgálatnak vetnek alá. A kapott eredménynek
megfelelően történik az egyed
továbbtartása vagy értékesítése,
és a párosítás során is ezen eredményeket veszik figyelembe.
A közeljövőben újabb fejlesz
téseket valósítanak meg
a növénytermesztésben és az
állattenyésztésben egyaránt.
A növénytermesztésben a precíziós gazdálkodás mellett az öntözést fejlesztik. A tehenészetben
az embrióprogram bevezetése és
használata a jövőbeni stratégia
egyik fő irányvonala.

Mindazonáltal fontosnak tartjuk
kollégáink folyamatos továbbképzését, mely belföldi és külföldi
teleplátogatások és különféle
szakmai konferenciákon történő
részvétel formájában valósul meg.
Ágazatunk egyúttal nyitott a
szakmai érdeklődők irányába is,
akiknek betekintést nyújtunk a
telepünk napi folyamataiba, hogy
segítsük a hazai tejelő szarvasmarha-tartók, így egyben a szakma
fejlődését. Több alkalommal tartottunk már kétnapos, elméleti és
gyakorlati képzést magába foglaló
oktatást hazai és külföldi szakembereknek, valamint csoportokat is
fogadunk rendszeresen szakmai
látogatás céljából.
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DÉL-BORSODI Agrár Kft.

A tenyésztéstől a kézműves termékekig
A Geleji Termelőszövetkezet
1990-ben új típusú szövetkezetté alakult, majd 2001-ben
egy újabb átalakítást követően
kapta a Dél-borsodi Agrár Kft.
nevet. A változásokat a kezdetektől Kiss Ferenc irányította.
A megfelelő infrastruktúra kialakítása után a holstein-történelem
az 1994-ben 320, majd 1995-ben további 77 db Hollandiából importált
vemhesüsző-állománnyal indult a
telepen, amely kiváló alapot képezett a sikeres tenyésztői munkához.
A Kft.-ben az állattenyésztést a
tejtermelés mellett a geleji halgazdaság is képviseli. A 40 hektáron
elterülő vízterületről évi 80 tonna
hal kerül lehalászásra. Az ágazat
magas szintű tenyésztési munkáját dicséri, hogy a kilencvenes
évek második felében a helyben
tenyésztett geleji nyurga ponty új,
elismert fajtaként került bevezetésre, amely a mai napig is rendkívül
népszerű a vásárlók és a horgászok
körében egyaránt.
A tejelőágazatban megtermelt tej
feldolgozása közvetlenül a telep
mellett létesített tejfeldolgozóban
történik. A tenyészet elsődleges
feladata a tejüzem igényeinek
maximális kielégítése, a cég nem
értékesít és nem is vásárol nyers
tejet. A cégvezetés az évek során

a tejtermelést mindig a piaci igényekhez, a tejüzem eladási eredményeihez igazította. A tenyészet
és a tejüzem közös célja
a stabilan 4 000 000 kg tej feldolgozása évente. A piaci stratégiát
a kiváló minőségű, magyar tejtermék előállításának, a vertikum
növelésének és értékesítésének
köszönhetően a megélhetéshez
szükséges profit elérése fémjelzi.
Elsődleges tenyészcél a hos�szú hasznos élettartam növelése
mellett a 10 000 kg-os standard
laktációs tejtermelés, döntően
saját termelésű tömeg- és abraktakarmány felhasználásával.
A fenti célok megvalósítása
a tenyészetben az ember és állat
közös munkájának harmóniáján,
egymásra utaltságán alapul. Az
állatjóléti szempontok érvényesítése, az állomány maximális komfortjának megteremtése (tiszta,
kényelmes, nem zsúfolt férőhely –
hogy csak néhányat emeljünk ki)
alapfeladatként jelentkezik
a mindennapokban. A szántóföldi
gazdálkodás 1000 hektáros szántón és egy 200 hektáros legelőn
folyik. A szántón 350 ha búza,
500 ha kukorica és 150 ha lucerna a telep takarmányigényének
kielégítése mellett árunövény
értékesítését is lehetővé teszi.
Tekintettel a földterület gyenge
aranykorona értékére a tenyé-
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ERDŐHÁT Zrt.

Kiváló küllem és hatékony termelés
Csaholcon

szetben keletkező szervestrágya
a kulcsa a növénytermesztés kiváló minőségi és mennyiségi mutatóinak. Így, egymást kiegészítve,
erősítve egymás támogatásával
dolgozik szinergizmusban a két
ágazat a fenntarthatóság és a
körforgásos gazdálkodás elveinek
érvényesülése mellett, a maximális profit elérése érdekében.
A teljes gazdaság – tehenészet,
tejüzem, halászat – 45 családnak
biztosít mindennapi megélhetést.
A tehenészeti telepen 500 tehén
és szaporulata él (összesen 900930 állat). Ez elmúlt több mint
harminc évben Gelej mint tenyészet és mint márkanév a megbízhatóság megtestesítője lett. Gelej
hat Aranytörzskönyves (100 000
kg tejtermelési életteljesítmény!)
egyede mellett a tenyészetből
50 központi lajstromszámmal
rendelkező tenyészbika került ki,
köztük olyanok, mint Geleji Zsilett
Outside, Geleji Docens Boliver
vagy Geleji Zorro Mtoto, amelyek
a magyarországi tenyésztés meghatározó holstein-fríz bikái voltak,
és a mai napig fel-feltűnnek az
ország Aranytörzskönyves egyedeinek pedigréjében. A gazdaság
élén a kezdetetektől Kiss Ferenc
ügyvezető igazgató dolgozik,
jelenleg a felső vezetésben Tari
András segíti a munkáját.

Az Erdőhát Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, az ország északkeleti
csücskében a Román és Ukrán
határ közelében. A csaholci
központban található az iroda
és géppark, Vámosorosziban és
Nyírmadán tejelő szarvasmarha
tenyésztéssel foglalkozunk.
A cég rövid története visszanyúlik
egészen 1970-ig. Termelőszövetkezetként magyartarka szarvasmarha
tenyésztéssel foglalkoztak. A tartástechnológia kötött volt, a fejést sajtáros fejőgéppel végezték. 1985-ben
fajtaátalakító keresztezésbe kezdtek
a holstein-fríz fajtával, miközben
fokozatosan áttértek a kötetlen
tartásra és fejőházi fejésre.
Jelenleg két telephelyen vannak
az állatok. Vámosoroszi a termelő
telep, itt található 1600 tehén, 150
vemhes üsző és 400 tejitatásos
borjú. Nyírmadán 1400 üsző felnevelése történik. A cég fő arcéle a
tejelő szarvasmarha tenyésztése és
a takarmánynövény termesztése
az állatok számára. 1800 hektáron
gazdálkodunk, amelynek nagy része szántó, ahol kukorica-, gabona-,
cirok-, lucernatermesztést végzünk, a többi része kaszáló és erdő.
Tenyésztési célunk egy egészséges,
homogén állatállomány, amely
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problémamentesen és hosszú távon nyereségesen termel. Termelési eredményeink évek óta stabilak,
12.000 kg feletti tejmennyiség, 305
napos zárt laktáció, 3,8% tejzsír és
3,4% tejfehérje, a szomatikus sejtszám 150-180 ezer. Két ellés közötti
időnk 400 nap.
Állatállományunk folyamatosan
növekszik. Tíz év alatt sikerült
megduplázni a létszámot, miközben vemhes üszőt is folyamatosan
értékesítettünk.
A termelési szint növekedése
mellett nagy hangsúlyt fektetünk
a küllemi paraméterek javítására is,
bizonyítja ezt az is, hogy a telepen
4 tehén is excellent minősítést
kapott. A párosítást Balogh Mihály
végzi lassan már tíz éve. Fő cél az
állomány homogenitása, így
a tehenekre kevés (maximum
4-5) bikát használunk. Az üszőknél
kiemelten figyelünk az előkelő
genetikájú bikák használatára, és
szexált spermával történik a termékenyítés.
2011 óta a Sano-val takarmányozunk, egy német szarvasmarha-specialista, Ludger Eiting állítja
össze a receptúrákat. Két receptúra
fut a tehéntelepen: egy nagytejű és
egy szárazonálló adag. A Sano-tól

www.allattenyesztok.hu

premixet vásárolunk. A tömegtakarmányokat, a kukoricát, illetve
a gabonát magunk termeljük meg.
A fehérjehordozókat vásároljuk.
Takarmánykeverőnk nincs, így a
keverő-kiosztó kocsiban keverjük
össze az abrakkomponenseket,
illetve a tömegtakarmányokat is.
A tehéntelepen 24 fő dolgozik,
az üszőtelepen 4 fő. A csapat elég
fiatal, nagyon jó kollégákkal dolgozunk együtt.
2011-ben épült két négysoros
pihenőboxos istálló, az egyik 400,
a másik 300 férőhelyes, valamint
épült egy biogázüzem is.
Ezután a régi, mélyalmos istállókat
folyamatosan alakítottuk át pihenőboxos technológiára. Jelenleg
egy 2000-ben épült, 2x17 állásos,
paralel Bou-matic fejőházban folyik
a fejés. Naponta háromszor fejünk,
így a fejőház szinte soha nem áll,
22-23 óra a napi fejési idő. A tejet
Romániába exportáljuk, melyet
saját kamionokkal szállítunk ki.
Jövőbeli terveink egy kétezer férőhelyes keresztszellőzéses istálló
és egy 72 állásos karusszel fejőház
építése, valamint természetesen
elérni a kétezres tehénlétszámot.
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KISALFÖLDI Mezőgazdasági Zrt.

Csúcsra járatott genetika és technológia
a Kisalföldön

tejelő marha | SZARVASMARHA

LAKTO Kft.

Kiváló csapattal átlag feletti tejtermelés
Dabason
A dabasi székhelyű Lakto Kft.-t
1990-ben alapították hazai
magánszemélyek. A céget
2004-ig Kővágó Ignác többségi
tulajdonos irányította, majd
ezt követően fiával, Kővágó
Róberttel együtt, egymást kiegészítve vezetik a kft-t.
A cég fő profilja a nyers tej előállítása és értékesítése. A telepen
950 darab tejelő tehén és annak
szaporulata található. Közel 850
darab tejelő szarvasmarha biztosítja a napi tej előállítását. A cég
naponta átlagosan 30.000 liter
tejet értékesít.

A Kisalföld szívében, Győrtől 20
kilométerre 1999 óta építjük és
modernizáljuk a mára már négy
telephelyet – Nagyszentjános,
Rétalap, Bőny, Kapuvár – magába foglaló gazdaságunkat.
A Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt.
a 2750 tejelő tehenével, az évi 31
millió kg kiváló minőségű tejével,
a 12 ezer kg feletti laktációs átlagával a hazai tejágazat meghatározó
szereplője.
Tartástechnológiai rendszerünket
mindegyik telepen folyamatosan
korszerűsítjük. 2010-ben a hígtrágyás rendszer kialakítása mellett
a régi istállókat felújítottuk. Új
istállókat, Kapuváron új fejőházat,
a trágya hasznosítására pedig biogázüzemeket építettünk.
Nagyszentjánoson és Kapuváron
2010-óta üzemelő biogázüzemeink évente több mint 7 millió kWh
elektromos energiát termelnek,
kihasználtságuk alapján az ország
legjobban működő egységei között vannak. Közel 100%-os teljesítménnyel a trágya és takarmánymaradék felhasználásával villamos
energiatermelésre hasznosítjuk az
üvegházhatású metánt.
2019-ben az országban az elsők
között új fejlesztési programot
indítottunk, amelynek keretében
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a rétalapi szarvasmarhatelepünkön automatizált, fejőrobotokkal
működő, fejési és tartási rendszert
hoztunk létre. A fejlesztés keretében 9 Lely Astronaut A5 automatizált fejőegységet állítottunk működésbe egy felújított és egy 300
férőhelyes, újépítésű istállóban.
A rendszer alapelve a szabad tehénforgalom biztosítása, az állatok
maguk döntenek arról, hogy mikor
esznek, isznak, pihennek, és mikor
keresik fel a fejőrobotot. Az automata fejési rendszer pontos, megbízható, a tehenek számára sokkal
komfortosabb és természetszerűbb,
mint a hagyományos fejőházas
rendszer. A fejőrobotok ugyanakkor
számtalan információt gyűjtenek
be a tehenekről, amelyek a tenyésztő számára megkönnyítik a szaporodásbiológiai munkát és a beteg
állatok felderítését. A rendszer teljes
beüzemelése és állatokkal való
feltöltése 2020 nyarán fejeződött be.
Az azóta eltelt időszak tapasztalatai
igazolták az előzetes várakozásokat: a robotos tehenek fejési átlaga
jellemzően 40 kg felett volt.
A szarvasmarhatartás takarmányszükségletét a szakmailag és
technológiailag felkészült növénytermesztés szolgálja ki. A takarmánytermesztés mellett azonban
az ágazat ipari és kertészeti növényeket is termeszt nagyobbrészt

öntözött területeken. Egy kisebb területen a 2000-es évek elején kezdtük el az ökológiailag ellenőrzött
gabona- és zöldségtermesztést.
Mára az általunk művelt terület
kétharmadán ezt a környezettudatos gazdálkodási módot folytatjuk.
Növénytermesztési ágazatunkat
nagyban segíti öntözőrendszerünk
folyamatos fejlesztése, mobiltelefonról is irányítható, víztakarékos
körforgó öntözőgépeket használunk. A rendszer méretére jellemző,
hogy 1500 hektárt meghaladó
területre évente közel 2 millió m3
vizet juttatunk ki.

A tulajdonosok kiemelten büszkék az állomány genetikájára.
Nagy figyelmet fordítanak
a vásárolt és a megtermelt takarmányok kiváló minőségére.
A gyógyszeres kezeléseket csak
a legszükségesebb esetekben
alkalmazzák. A kiváló genetika
fenntartására folyamatosan
a világ legjobb szaporítóanyagait

vásárolja a cég. A vezetést szakemberek támogatják. A megfelelő tudással és tapasztalattal
rendelkező munkatársaknak
köszönhetően az ország legjobb
szarvasmarhatartó telepei közé
került a Lakto Kft.
A megfelelő takarmány biztosítása érdekében a cég közel 1200
hektáron termel tömegtakarmányokat. Kezdetektől megfelelő
hangsúlyt fektetnek a minőségre,
így csak kiváló takarmány kerülhet a szarvasmarhák elé.
A cég fő termelési profilja
a kukoricaszilázs, lucernaszenázs
előállítása. A közepesen gyenge
talajon a cég átlag feletti terméshozammal büszkélkedik.
A 2020-as évben 1.900 tonna
lucernát, 2.700 tonna cirkot, 900
tonna tritikálét, 12.000 tonna
kukoricaszilázst és 1.000 tonna
szemes kukoricát állított elő
a gazdaság. A megtermelt men�nyiség biztosította az éves takarmányszükségletet.

A termelés gördülékenységét biztosítja a magasan képzett szakembergárdánk és a folyamatosan
megújuló gépparkunk. A gépberuházásunk kiemelt partnerei az
Axial Kft. és a Kite Zrt.
A megfelelő takarmány-előállításnak köszönhetően az állatállományunk átlag feletti kondícióval
rendelkezik. Éves szinten a közel
800 darabos szaporulat biztosítja
a folyamatos mennyiségű és minőségű tej előállítását. Az elmúlt
években több 100.000 kg tejtermelésű holstein-fríz egyeddel
büszkélkedünk. Az Állattenyésztési és Teljesítményvizsgáló Kft. által
mért legutóbbi befejés értékei
a telepen lévő tejelő szarvasmarhák tekintetében a fejési átlag
40,75 kg tej/nap, az istállóátlag
34,15 kg/nap.
Szarvasmarhatelepünk jelenleg
55 embernek és családjának biztosít megélhetést.

Gazdaságunk 168 munkatársa egy
összetett, több lábon álló termelési
rendszert működtet, ahol semmi
sem megy veszendőbe. A középpontban az állattenyésztés áll,
amelyet a növénytermesztés lát el
takarmánnyal. Az állattenyésztésben keletkező trágyát és szerves
hulladékot energiatermelésre használjuk, amelyet jelentős részben a
saját tevékenységünk során használunk fel. A biogázüzemekben
fermentált szerves anyag az organikus növénytermesztés kizárólagos
tápanyagforrása. A rendszer elemei
egymásra épülnek, egymással
szinergikus kapcsolatban vannak,
vagyis együttesen nagyobb érték
előállítására képesek, mint az egyes
részek külön-külön.

ZÁSZLÓSHAJÓK A MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

www.allattenyesztok.hu
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NEMZETI MÉNESBIRTOK és Tangazdaság Zrt.

Tradíció és csúcstechnológia
Mezőhegyesen

A Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. jogelődje
az 1784-ben, II. József által
alapított Császári és Királyi
Katonai Ménesintézet, amely
nemcsak Magyarország, hanem Európa legrégebbi állami
birtoka is. Jelenleg a cég vezetői feladatait Lázár János kormánybiztos és Kovács Norbert
vezérigazgató látják el.
A Ménesbirtok fő tevékenységi
köreit a növénytermesztés, a lóés szarvasmarha-tenyésztés, és
a vetőmagüzem adja, valamint
a cég rendelkezik saját fenntartású oktatási intézménnyel.
A Birtok feladata a Mezőhegyesen kialakult, védett, őshonos
magyar lófajták tenyésztése,
genetikai értékének megőrzése.
Ezenfelül nagy szerepet vállal a
magyar agrárium modernizálásában a különböző új technológiák
kipróbálásával és bemutatásával.
A társaság stratégiájának fontos
összetevői a fenntartható fejlődés,
a megújuló energiaforrások használata, az egészséges alapanyagok előállítása.
Olyan fejlesztések valósultak meg
az elmúlt években – vagy vannak
jelenleg is kivitelezési fázisban,
valamint a tervek között is szerepelnek –, amelyek biztosítják,
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hogy valódi mintagazdaságként,
Európa egyik legnagyobb és legmodernebb agráripari nagyüzemeként működhessen.
A Ménesbirtok napjainkban 9600
hektár területen gazdálkodik.
Ebből 8300 hektáron szántóföldi
növénytermesztést folytat, 1300
hektáron pedig erdőgazdálkodási
tevékenységet végez. A növénytermesztés gerincét a hibridkukorica termelése adja, ezenfelül
foglalkozik szója, napraforgó, őszi
búza és egyéb árunövények termesztésével is.
A Ménesbirtok 980 tejelő szarvasmarhával rendelkezik, a növendékekkel együtt pedig az állomány
összesen 2100 holstein-fríz egyedet számlál. 2020 novemberében
telepítették be az első teheneket
az új 8 fejőrobotos, 16 fejőállásos,
teljesen robotizált istállókba, amely
az idei év augusztusáig 12%-os termelésnövekedést eredményezett
a tej minőségének javulásával.
Az új technológia még közel sem
érte el a teljesítőképessége határait, az értékek folyamatos emelkedést mutatnak. Az ágazat célja a
robotos istállóban legjobban, leghatékonyabban és egészségesen
termelő állomány kitenyésztése.
A lóállomány 259 egyedből áll
a 2021-es évben, ennek az 50%-a

nóniusz, 30%-a gidrán, 20%-a
magyar sportló, ügető és furioso
fajta. A tenyésztés célja a fajták fejlesztése, a génmegőrzés
mellett a fajták alkalmasságának
megfelelő lovassport szakágban
a legjobb eredmények elérése, és
sportkipróbálás után a legjobb
egyedek tenyésztésbe állítása.
A hagyományos magyar lófajták
sportkipróbálása folyamatban van.
Nóniusz fajtájú lovaik a fogatsportokban és díjlovaglásban versenyeznek. A 2021 szeptemberében
megrendezésre kerülő Négyesfogathajtó Európa-bajnokságon is
részt vett a cég saját tenyésztésű
lovakkal. Nóniusz négyesfogatuk
2020-ban bronzérmet szerzett
a Magyar Bajnokságban. Díjlovaglásban cél a fajta menedzselése
a Nagydíj szintig.

tejelő marha | SZARVASMARHA

SOLUM Zrt.

Tenyésztés és takarmányozás felsőfokon
A SOLUM Mezőgazdasági
Ipari és Kereskedelmi Zrt.
a rendszerváltás után, 1991-ben
alakult a Komáromi Klapka
György Mezőgazdasági Termelőszövetkezet jogutódjaként,
120 millió Ft alaptőkével, 170
szövetkezeti üzletrészes összefogásával. A társaság az alakulása óta eredményesen gazdálkodik, jelenleg a befektetett
eszközeinek értéke meghaladja a 6 milliárd forintot.

ban és a burgonyatermesztésben
is az agrárium kiemelkedő technológiai csúcsaiként jellemezhetőek,
amelyek a színvonalas termelés
mellett megfelelnek a környezetvédelmi feltételeknek, biztosítékai a
fenntartható fejlődésnek. Jó példája ennek a Zrt. nagyherkálypusztai
tehenészetének innovatív, víztakarékos almozási technológiája,
valamint a társaság által használt
1.500 hektár szántó környezetkímélő tápanyag-utánpótlási rendszere.

A SOLUM Zrt. ma az ország
legjelentősebb burgonyatermelője, és 13.000 kg feletti laktációs
termeléssel a tejelő tehenészetek
rangsorában az élmezőnyben
szerepel. A szarvasmarha-ágazat,
és a burgonyatermesztés jelenleg
és hosszú távon is szigorú versenytársai egymásnak – üzemen
belül – a szántóföldért. A Zrt. tulajdonosai és szakemberei számára
a legnagyobb kihívás – és egyben
innovációs nyomás is – ennek
a versenyhelyzetnek a kezelése,
hiszen a Zrt. árbevételének zömét
két termék: a tej és a burgonya
biztosítja.

Bár a tehenészet mindig kiemelkedő szerepet töltött be a Zrt. életében, nagyobb léptékű fejlesztése
csak 2013-ban kezdődött. Ennek
során 2 db 400 férőhelyes pihenőboxos, vízöblítéses termelőistálló,
valamint egy 2x20 állásos paralel
fejőház épült. Ezek a fejlesztések
lehetővé tették, hogy a telep az elért 4-es mentes állategészségügyi
státuszát fenntartva saját szaporulatból növelje a tehénlétszámot.
Ezzel egyidőben jelentős előrelépés történt a tömegtakarmányok
termesztésében, betakarításában.
A tartás- és fejéstechnológia, valamint a takarmányozási protokollok
betartásával sikerült a jelenlegi
szintre növelni és javítani az állomány termelési mutatóit.

Az elmúlt években megvalósult beruházások a szarvasmarha-ágazat-

A két rendkívül sikeres ágazat
szakmai céljait és fejlesztési elképzeléseit a SOLUM Zrt. és a Sano
cégcsoport egyeztette, melyben
a felek rövid úton közös álláspontra
jutottak, így a SOLUM Zrt. bekerült
a Sano cégcsoportba. A Sano többségi részvénytulajdonossá válása
után a SOLUM Zrt. megvásárolta
a Komáromi Mezőgazdasági Zrt.
kiváló tenyészértékű 1.200 tehenes
csémi tehenészetét. A nagyherkálypusztai tehenészet további
fejlesztéseként új takarmánytárolók, valamint növendék- és termelőistállók építésével a tehénlétszámot saját szaporulatból 1500-ra
növeljük. A csémi tehenészetet
szintén 1.500 férőhelyesre kívánjuk
fejleszteni a legújabb ÁTK pályázati
lehetőségeknek köszönhetően.
A Sano takarmánygyártásban szerzett kiemelkedő szellemi tőkéje,
párosulva a SOLUM Zrt. szakembereinek elismert tenyésztői és
genetikai tudásával az egyetemi
oktatásban, szakemberképzésben
és a kutatás-fejlesztési területen
is komoly szerepet vállaló céggé
emelik a SOLUM Zrt.-t, ennek
megfelelően közösen a nemzetközi csengésű Sano Agrar Institut
– SmartDairyNutrition nevet adtuk
tehenészeteinknek.

Valamennyi projekt kapcsán
alapvető igény, hogy a Ménesbirtok üzemeit, telephelyeit, létesítményeit bejárhatóvá kell tenni;
egyrészt a szakmai közönség,
másrészt az idelátogató turisták
számára. Így kívánja a vállalat
bemutatni a tevékenységét, közkinccsé tenni a múltját és jelenét.
Célkitűzés pedig, hogy a közeli
jövőben egy modern, fenntartható és környezetbarát mintagazdasággá váljon.

ZÁSZLÓSHAJÓK A MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN
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TALENTIS Agro Zrt.

A cél legnagyobbként is
a legjobbnak lenni
A Mészáros Csoport mezőgazdasági tevékenységet végző
cégeiből 2018 végén létrejött
Talentis Agro Zrt. 27 vállalatában három fő stratégiai ágazat
fejlesztését tűzték ki célként:
a növénytermesztést, az árutojás-termelést és a tejtermelést.
A vállalatcsoport az elmúlt két
év alatt Magyarország egyik
legnagyobb élelmiszer- és
takarmány-alapanyag előállítójává vált.
Célunk, hogy innovatív megoldásokat vezessünk be a növénytermesztésben és állattenyésztésben,
ezáltal minőségi takarmány- és
élelmiszer-alapanyaghoz jussanak
vásárlóink.
A Makai Szabolcs által vezetett
Talentis Agro Zrt. húzóágazata
a növénytermesztés, jelenleg
mintegy 42 ezer hektáron gazdálkodunk, amelyből 36 ezer hektár
szántó. A baromfi-, sertés- és
szarvasmarha-tenyésztés ágazatai 2020-ban csaknem 12 milliárd
forintos nettó árbevételt produkáltak. Ezen ágazatok közül is a
legjelentősebb árbevételt adó, a
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mintegy 7.500 tehén átlaglétszámú, elsősorban holstein-fríz
fajtájú szarvasmarha-tenyésztés,
amelynek köszönhetően a tejtermelésben már most is piacvezetőnek számít a cégcsoport.
A szarvasmarha-tenyésztésünkben olyan tradicionális mezőgazdasági vállalatok vesznek részt,
ahol már a 70-es évektől folyik
a holstein-f ríz állományok tenyésztése. Folyamatosan növekvő állományunk 9 tejelő tehenészetben
található, az évente megtermelt
80 millió liter tej a saját feldolgozás
mellett belföldi és külföldi piacok
részére kerül értékesítésre. A tejelőállomány tenyésztésében nagy
szerepet kap a modern technológia, ezért részt veszünk
a HUNGENOM-projekt programban, amellyel már borjú korban
tudjuk a felnövekő nemzedék
várható termelési paramétereit. Tenyésztésünk és tartásunk
sikerességét mutatja a 41 db
aranytörzskönyves, 100 000 literes
életteljesítményű tehén, az elnyert
Ezüstkanna díjak és a takarmányozás terén elnyert Az év kukoricaszilázsa díjak is. Szaporodásbiológiai
szempontból is versenyképesnek

koncentrált tejű marha | SZARVASMARHA

KOCSIS Richárd

Koncentrált tej különleges összetétellel
bizonyultunk: az elmúlt évben
a 7.500 tehén átlagában 401 napos, 2 ellés közti idővel rendelkezünk, amely kimagaslónak számít
a hazai tehenészetek körében.
A Talentis Agro Zrt.-ben sokat
fordítunk szakembereink képzésére, fejlesztjük cégeink egymással
való együttműködését, és hiszünk
az integráció erejében. Az 1.106
főt foglalkoztató cégcsoport a
közelmúltban jelentette be, hogy
AgroLink néven Magyarországon
eddig egyedülálló szolgáltatásokat nyújtó, mezőgazdasági termékek nagykereskedelmével foglalkozó integrátorcéget hozott létre
a Takarék Mezőgazdasági Befektetési és Fejlesztési Magántőkealap és egy pénzügyi befektető
társulásával. A mezőgazdasági
termelést különböző területeken
érintő kihívásokra válaszul, a fenntartható termelés érdekében –
a Mészáros Csoport több tagvállalatához hasonlóan – a Talentis
Agro Zrt. stratégiai együttműködési megállapodásokban vesz
részt hazai egyetemekkel a kutatás-fejlesztés és a szakemberképzés területén.
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Gazdaságunk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a szlovák határ mentén, Szuhafőn
helyezkedik el. A 80 fős zsákfalu jövőképét jól jellemzi, hogy
az új építkezések mellett szinte minden ingatlanon felújítást
végeznek.
Tevékenységeink közé tartozik
a tejhasznú szarvasmarha tenyésztése, tejtermékek feldolgozása és
a vendéglátás. Édesapám, Kocsis
István alapította a gazdaságot, aki
előtte kizárólag építőipari vállalkozásából tartotta el a családot.
A földek megvásárlása után pár
évvel visszaköltözött szülőfalujába,
ahol megépítette a Kocsis Vendégházat, amelyet édesanyám
üzemeltet. Az egyetem elvégzése
után Budapestről visszaköltöztem
Szuhafőre, és az állattenyésztési
ágazattal én kezdtem el foglalkozni.
2016-ban vásároltunk jersey vemhes üszőket, akikkel el tudtuk kezdeni a fajta megismerését, illetve
a kis próbaüzemünkben különböző tejtermékek gyártásával is kísérleteztünk. A falu környezetében
közel 700 hektár saját tulajdonban
lévő földterületről takarítjuk be
a szükséges tömegtakarmány.

Célunk magas minőségű, kizárólag A2A2 béta-kazeint tartalmazó
tejtermékek előállítása volt.
Az állattartó telepen közel 60
tehenet fejünk a mai legmodernebb tartás- és fejéstechnológiával. Automata fejőberendezéssel,
vízágyas, flexibilis pihenőboxokkal,
klimatizált, rácspadozatos termelőistállót építettünk meg. Két
éven belül 160 fejt létszámra való
növekedés mellett az etetés automatizálását is meg szeretnénk
valósítani.
A borjak születése után fülporcból
vett genomvizsgálattal állapítjuk
meg a később termelt tej bétakazeinjának típusát, illetve más
fontos információkat, amik a tenyésztéshez szükségesek. A több
mint 5% zsírtartalmú különleges
minőségű A2-tejet termelő teheneket külön fejjük, és a 2020-ban
megépült európai üzemengedél�lyel rendelkező feldolgozó üzemünkben jelenleg réteges gyümölcsös joghurtot gyártunk.
Mindamellett, hogy az A2-tej
könnyebben emészthető, számos
egyéb jótékony tulajdonsággal
rendelkezik. Az A2 ß-kazein hasí-
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tásából létrejöhetnek olyan pep
tidek, melyek immunmoduláló
hatásúak, csökkenthetik a vérnyomást, vagy éppen az enzimekkel
kapcsolt neurológiai rendellenességek kialakulását gátolhatják.
Több szakirodalom is összefüggésbe hozta az A2-es tejet, az 1-es
típusú cukorbetegségre gyakorolt
jótékony hatásával is, valamint,
hogy a laktózintoleránsak kevésbé
produkálnak tüneteket az A2-es
tej elfogyasztását követően, noha
annak laktóz tartalma megegyezik az A1-es tejével.
Jelenleg a családdal együtt 13
fő dolgozik, akik mellett sokan
segítik a munkánkat az állatorvosi
feladatok elvégzésében, illetve takarmányozási, szaporodásbilógiai
tanácsadásban, valamint a tejtermékek elkészítéséhez szükséges
szakmai segítségnyújtásban.
Emellett a Koncentrált Tejű Fajták
Tenyésztő Egyesülete is támogat
minket.
Idén ősztől a joghurtunkat számos szupermarket polcán meg
lehet majd találni, amivel reméljük, sokak számára vissza tudjuk
hozni a tejtermékek fogyasztásának élményét.
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ABAÚJI PAPP CHAROLAIS Kft.

Elit húsmarhák tenyésztése a Csereháton

Az Abaúji Papp Charolais Kft.
1.500 hektáron gazdálkodva
folytatja mezőgazdasági tevékenységét a Csereháton,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
északi részén. Az átlagosan
12 aranykorona értékű földek
legnagyobb részén őszi káposztarepce, őszi árpa, őszi búza,
napraforgó és szemes kukorica
termesztése folyik, a fennmaradó területen silókukorica, lucerna és takarmányfű kap helyet.
Utóbbiak a charolais húsmarhaállomány tömegtakarmányának biztosítását fedezik, ugyanis a szarvasmarha-tenyésztés
jelenti a fő profilt a gazdaságban.
A családi vállalkozás 2015 decemberében kezdte meg önálló működését a megye egyik kis településén, a Homrogd melletti Dicházán.
Dicháza 1971-ben írta be magát
a magyar agrártörténelembe,
amikor a cég jogelődjénél, a Léhi
Állami Gazdaságban elkezdődött a
magyar charolais tenyésztés, francia genetika behozatalával. Papp
Sándor cégtulajdonos fiatalemberként már 1978-tól itt dolgozott,
így szinte a kezdetektől nyomon
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kísérte a charolais hazai honosítását, fejlődését. A fajta a kezdetektől
jól érezte magát a csereháti dombokon, mert a kemény talaj,
a környezet, a klíma és a gazdag
legelők kiváló tartási körülményeket biztosítanak az állatok számára. A fajta tenyésztése 1981-ben
terjedt el az országban. A cég tulajdonosa feleségével, Papp Sándornéval azóta is arra törekszik, hogy
továbbra is azt a magas minőségű
és színvonalú tenyésztési munkát
folytassák, ami a jogelődnél már
megszokottá vált.
A telepen jelenleg 950 db tisztavérű charolais szarvasmarha található. 320 tehenet és a szaporulatát
tartja a cég, továbbá 250 db éves
és éven túli üsző, 60 db tenyészbika, és hízóbikák egészítik ki a teljes
tenyészetet. Az állomány kizárólag
tiszta vérű, a legmagasabb törzskönyvű osztályba tartozó állatból
áll. A szaporulat komoly szelekción
esik át, és amelyik egyed megfelel
a kritériumoknak, azokat tenyész
állatként értékesítik, valamint a
saját állomány fejlesztésére használják. A tenyésztésre alkalmatlan
egyedeket a piaci igényeknek
megfelelően végsúlyra hizlalva

értékesítik. Tenyészbika, éven túli
üsző és vemhes üsző értékesítésére rendezkedtek be. Az állomány
takarmányozása gyepre alapozott,
amiből közel 350 ha terület áll
a cég rendelkezésére. Az Abaúji
Papp Charolais Kft. alapkoncepciója a minőségi keresleti piacra alapozza tenyésztői tevékenységét.
A kiváló charolais fajta és a tenyészet állatlétszáma már alkalmas
arra, hogy kínálati pozíciót alakítsanak ki a piacon. A charolais fajta
szerepe Magyarországon bizonyára tovább nő, amit a folyamatosan
erősödő érdeklődés is mutat.
A tenyészállatpiac is egyértelműen élénkül, a minőségi húsmarhapiac pedig kielégítetlen. Ez mindenképpen felkeltheti a termelők,
állattartók figyelmét, hiszen biztos
nyereségre, árbevételre tehetnek
szert.
A cégnél folyó munka magas
színvonalát bizonyítja a rendkívül
sok oklevél, serleg. Az Abaúji Papp
Charolais Kft. rendszeresen részt
vesz a hazai országos mezőgazdasági kiállításokon, ahonnan
legtöbbször nemcsak aranyérmek
sokaságát, hanem a nagydíjakat is
hazaviszik.
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ANGUS Kft.

Ha Adony, akkor angustenyésztés

Adonyban a nagyüzemi
szarvasmarhatartás 1959-ben
a termelőszövetkezet megalakulásával kezdődött. Először magyartarkára alapozott
tejelőmarha-tartás volt, majd
kialakult egy húshasznú állomány is. 1987-ig az országban
megtalálható szinte összes
húsmarhafajta megfordult
a gazdaságban.
1987-ben Skóciából importáltak
52 db aberdeen angus üszőt és 5
db tenyészbikát. Így elmondható,
hogy az 1960-as években Horn Artúr által irányított fajtakísérleteket
leszámítva, az Angus Kft. jogelődje
honosította meg a fajtát Magyarországon. A behozott tenyészbikák
egy mesterséges termékenyítő
állomásra kerültek, így a fajtatiszta állomány növelése mellett, az
ott termelt sperma felhasználásával elindult egy fajtaátalakító
keresztezés a meglévő mintegy
400 db keresztezett tehénnel. Az
importállomány teljes mértékben
fekete színű volt, mára azonban
a 380 db-os törzsállomány kb.
kétharmada vörös és egyharmada
fekete. A meglévő állomány teljes
mértékben származásellenőrzött
„A” törzskönyves tehenekből áll.

Az Angus Kft. 1993-ban alakult
meg a termelőszövetkezet szarvasmarha-ágazatának jogutódjaként. Több magánszemély és egy
gazdasági társaság a tulajdonosa.
Jelenleg 620 ha szántón és 250 ha
gyepen gazdálkodik. A szántóterületen a saját takarmány biztosítása
mellett árunövény-termesztés
folyik. A gyep szinte teljes mértékben legeltetve hasznosul a területhez mérten magas állatlétszám
miatt.
A területek nagyon tagoltak, autópálya, vasút, csatorna választja el
őket egymástól. Így kis területű
(5-20 ha) legelőkertek létrehozásával, háremek kialakításával történik
a legeltetés. Ez a technológia kiváló lehetőséget biztosít a párosítási
tervek véghezvitelére.
Egy gulyában egy bika fedez, így
annak az utódnak is ismert a származása, amelyik hizlalásra kerül,
és nem végeztetjük el nála a származás-ellenőrzést. A fedeztetés
május 20. és július 20. között van.
A ciklus elején minden évben 50100 közötti tehén kerül inszeminálásra. Zömében az ebből születő
bikaborjak kerülnek STV-re, ez
évente 30-40 körüli bikát jelent.
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Az elmúlt három évtizedben 5-600
körüli tenyészbika és többezer
tenyészüsző került eladásra. Eddig
23 országba és belföldre kb. 100
helyre kerültek tőlünk állatok.
Az 1987-es élőállat-import óta
folyamatosan vásárolunk spermát
a fajta szempontjából meghatározó országokból, valamint több
alkalommal történt embrió-, illetve
újabb élőállat-behozatal. Ezeknek
köszönhetően egy széles genetikai
alapokon nyugvó, ugyanakkor
a helyi adottságokhoz jól adaptálódott állomány jött létre. Napjainkban is folyamatos a megkeresés
mind belföldről, mind a külföldi
piacokról.
Dolgozói létszámunk 11 fő, ebben
az adminisztratív dolgozók, a fizikai állomány és a vezető is benne
van. Célunk a meglévő és új partnerek jó minőségű tenyészállattal
való ellátása, valamint olyan piacokra való bejutás, amit a jelenlegi
széttagoltság miatt nem tudunk
elérni, de a tenyésztőtársakkal
összefogva egységes és nagyobb
mennyiségű állattal ez sikerülhet.
Ennek az együttműködésnek
most fektettük le az alapjait.
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CSÖRNÖC MENTI Mg. Szövetkezet

Szarvatlan húshasznú magyartarka
csúcsminőségben
A Csörnöc menti Mezőgazdasági Szövetkezet az ország
nyugati részén, Vasi-Hegyhát
térségében található Vasvár
mellett. A szövetkezetünk tejés húshasznú szarvasmarha
tenyésztésével, ezek ellátásához szükséges növények termesztésével foglalkozik, három
telephellyel rendelkezik.
A vállalat üzemi formája szövetkezet, melyben 67 személyt foglalkoztatunk, az állattenyésztésben
47 munkavállaló dolgozik. A szövetkezet élén a szövetkezeti elnök áll.
A növénytermesztésre felhasznált
szántóterületet magánszemélyektől béreljük, 2020-ban összesen
1353,5 hektárt. A termelt növények
nagy részét a szarvasmarhák
takarmányozására használjuk fel.
A legeltetésre és szénakészítésre
felhasznált gyepterület 2020-ban
260 hektár volt. Ebből legeltetett
175,8 ha.
A húsmarha telepen 285 magyartarka tehén és szaporulata
található. Az állatok elhelyezése
mélyalmos rendszerű istállókban
történik. A telepen a telepvezető
mellett 3 dolgozó látja el az állatok
gondozását. A takarmány cirkos
kukoricaszilázs és abrak. A húsmarhatartás technológiájának fő
eleme a legeltetés. Kora tavasszal,

ahogy a legelőfű és az időjárás
engedi, kihajtjuk az állatokat.
A legeltetés késő őszig tart.
Állományunk tenyészbika előállító
tenyészet, mesterségesen, célpárosítás alapján termékenyítünk
április 15-től november 30-ig.
A mesterséges termékenyítéssel
induló tehénállományra vonatkoztatott borjúszaporulati mutató
évek óta 82-86% körüli.
A célpárosításból születő bikaborjakat minősítik, ezeket az MTE
vásárolja meg. Üzemi saját teljesítmény vizsgálatra is beállítunk bikákat, melyeket a minősítés után
tenyészbikaként értékesítünk.
Tenyészbika-előállító tenyészet
lévén ivadékteljesítmény vizsgálatra is fogadunk bikákat, így részt
veszünk az ivadékvizsgálatban,
a magyartarka fajtafenntartásában. Tenyészetünk sok bikát adott
már az elmúlt évek során
a magyartarka-tenyésztőknek,
ezek közül párat megemlítenék:
Régebbről 21718 Vasvári Hubertus
Rocket, 22389 Vasvári Iklad Leon,
ma is szerepel az árjegyzékben
22397 Vasvári Ibrány Poldau,
27754 Vasvári Nótafa Gerjen,
27755 Vasvári Nadap Tyson. Új
bikaként említeném 32926 Vas-

DERECSKE Petőfi Mezőgazdasági Kft.

Közel hét évtizedes sikertörténet
a magyartarka-tenyésztésben

vári Salamon Krisztofert, és még
sorolhatnám.
Az ellési időszak január végétől
szeptember közepéig tart.
Már az 1980-as évektől kezdve
szarvtalan, kifejezetten húshasznosítású magyartarka-állományt
tenyésztünk, szigorú szelekció
alapján.
A borjak egészen a választásig
anyjuk mellett maradnak, utána értékesítésre kerülnek. Ezen
a telepen nem hizlalás, hanem
hízóalapanyag-, valamint tenyész
alapanyag-előállítás folyik.
Tenyésztői munkát és az itt
lévő állomány genetikai értékét
kívánjuk megőrizni, fenntartani,
továbbadni.
Köszönetet szeretnék mondani
az alsóújlaki dolgozóknak, vezetőknek és nem utolsó sorban
elődeink nagyszerű tenyésztői
munkájának.
Tóth Szabolcs a Csörnöc menti
Mezőgazdasági Szövetkezet
állattenyésztési ágazatvezetője.
Mezőgazdasági tanulmányait
a Kőszegi Mezőgazdasági Szak
középiskolában kezdte, majd
Keszthelyen, az akkori Pannon
Agrártudományi Egyetem
Georgikon karán fejezte be.

A Társaságot 1999-ben a Petőfi
Mezőgazdasági Szövetkezet
alapította. A kezdetek sertés- és
húsmarhatenyésztéssel indultak, még abban az évben tejtermelő tehenészettel, szántó
és legelő bérlésével egészült ki
a tevékenységi kör. Alapítójuk
2004-ben beolvadt egykori tulajdonába, ezáltal gyökereik jogutódként 1955-ig nyúlnak vissza.
A Kft. tulajdonosi körét 100%-ban
magyar természetes személyek
(egykori és jelenlegi dolgozók és az
elhaltak örökösei) alkotják. A gazdaság első számú vezetője alapítás
óta Békési Imre, felső vezető még
Bartáné Kovács Erika főkönyvelő
és Szabados Attila főmérnök.
Jelenleg 76 tagja van a Társaságnak, nem ritka a 3-4. generációs
tag, illetve dolgozó.
Jelentősebb tevékenységi körök:
– növénytermesztés
– állattenyésztés
– mezőgazdasági szolgáltatás
A Kft.-nek 68 fő állandó alkalmazottja van, szolgáltatásra mintegy
15 vállalkozóval és vállalkozással
van még állandó szerződésük.
1.200 ha szántó és rét-legelő, valamint 850 ha szántón integrációs
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termelés folyik országos és megyei
átlagot jócskán meghaladó hozamokkal.
• Gabonatermesztés (kukorica,
búza, árpa)
• Vetőmagtermesztés (kukorica,
olajretek)
• Olajos mag termesztése (napraforgó, olajtök)
• Takarmánynövények termesztése (silókukorica, rozs, lucerna,
réti széna)
A gazdaság saját terményszárítóval 11.000 t síktároló-kapacitással
és takarmánykeverővel rendelkezik.
Bejegyzett integrátor, vetéstől az
értékesítésig teljes vertikumot
átölelő szolgáltatás nyújtása, több
mint 100 őstermelő és vállalkozás
számára.
• Sertéstartás és -tenyésztés:
szaporító tenyészet, KMS-védjeg�gyel rendelkezik, jelenleg PRRS-
mentesítés alatt áll, Alföldi Sertés
Szövetkezet alapító tagja és beszállítója. Évente 730 t vágósertés
értékesítése zajlik jó szaporulati és
felnevelési mutatók mellett.
• Tejtermelő tehenészet:
MHF-állomány, tenyészállat-előállító tenyészet, 300 tehén plusz
szaporulata. Alföldi Tej Kft. alapí-
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tója és beszállítója, évi 2.6 millió
liter értékesített tej, 10.500 kg/laktációs termelési szint.
• Húsmarhatartás, -tenyésztés:
Charolais árutermelő állomány,
valamint magyartarka húshasznú
tenyészbika előállító tenyészet,
tenyészállat-értékesítés hazai és
exportpiacokra.
STV-ben nem ritka a 2.000 gr/
napi súlygyarapodás. Legeltetésre
alapozott takarmányozást, két szezonos termékenyítést és elletést
alkalmaznak. Céljuk állományszinten 300 kg fölötti 205 napra
korrigált választási tömeg elérése,
valamint a hazai és exportpiacok megtartása. Évi 50-100 db
tenyészállatot és 210-220 t vágómarhát értékesítenek.
A gazdaság évtizedek óta eredményes résztvevője az állattenyésztési kiállításoknak. A tenyésztési és szaporodásbiológiai
feladatokat napjainkban Kormányos László és Szántó Sándor végzi a telepi dolgozók segítségével.
A gazdaság számtalan egyesületnek és szövetségnek tagja, mottójuk: ha csinálsz valamit, azt csak
jól szabad csinálni, de minden körülmények között embernek kell
maradni, és úgy élj, hogy másokat
is élni hagyj!
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EGRESI Angus Kft.

A siker titka a jól szervezett családi
vállalkozás

A tíz év tudatos fejlesztés meghozta
gyümölcsét

A Dörögdi Mező Kft. 1993. szeptember 8-án alakult. Tagjai,
tulajdonosai Rádliné Szigeti
Ibolya, Rádli József és Révészné
Rádli Eszter helyi magánszemélyek.

Az Egresi Angus Kft.-t 2013-ban
alapította Dudás Csaba, amellyel
párhuzamosan készült el a cég
honlapja.

hosszú éveken át nem adtam el
egyetlen üszőt sem, de a folyamatos fejlődést tartani kellett,
mindezt önerőből.

Ezt megelőzően 2011-ben kezdődtek meg a munkálatok
a telephely kialakításával és a
területek felkészítésével. 2012-ben
vásároltam az első 6 red angus
szűzüszőt. A következő két évben
további 14 pedigrés szűz- és 8
vemhes üszővel bővült az állomány. Mind a három vásárlás
alkalmával igyekeztem a legjobb
tenyészetekből összeválogatni az
alapállományt, azt szemelőtt tartva, hogy ebből fogom az általam
elképzelt saját törzsállományomat kitenyészteni.

A cél teljesült, ideális lett a korelosztás, tökéletesen tudtak alkalmazkodni a hely adottságaihoz,
és az eredmény egy törzskönyvezett állomány lett.

A vállalkozás tevékenységi területei az állattenyésztés, a növénytermesztés, erdő- és vadgazdálkodás,
takarmány-előállítás és a mezőgazdasági szolgáltatás. A Kft. eddigi működésének közel 30 éve alatt
stabil, megbízhatóan működő vállalat lett, a fő szempont mindig is
az volt, hogy egy jól felépített és az
uniós elvárásoknak, követelményrendszernek megfelelő, versenyképes vállalkozás jöjjön létre.
A cég vezetésében a tulajdonos
alapítókon kívül Eszter férje,
Révész Márton vesz még részt.
A feladatok ágazatonként megosztásra kerültek, mindenki a saját
területéért felelős. A vállalkozásban jelen pillanatban összesen
29 fő munkavállaló dolgozik.
A Kft. 1.054 ha mezőgazdasági
földterületen gazdálkodik, melyből
416 ha szántó, 502 ha gyep és 136
ha az erdőhasznosítású terület.
Az állattenyésztés két fő pillére
a 3.200 magyar merinó és német
húsmerinó anyával foglalkozó
juhászati ágazat, valamint a 230
tisztavérű tehenet és szaporulatát számláló húsmarhatenyészet.
Mind juhtenyésztésünk, mind
húsmarhatenyésztésünk célja
és módszere az extenzív gyep-
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hasznosítás és a minőségi hústermelés, melynek alapja a kiváló
genetikai háttérrel rendelkező állományunk. A húsmarhatenyésztést 2001-ben kezdtük 44 vásárolt
üszővel, választott fajtánk a blonde
d’ aquitaine, a Franciaországból
származó, nagytestű, intenzív
húsmarha, ami egyre nagyobb
szerepet kap a világ fejlett húsmarhatartó országainak fajtaválasztékában. Bizonyította kiváló
tulajdonságait mind a tisztavérű,
mind pedig az árutermelő keresztezésekben. Kiválóan alkalmas
heterogén tehénállományokból
született borjak egységesítésére,
piacosságuk növelésére. Juhállományunk alapja a magyar fésűs
merinó, melyen import német
húsmerinó kosokkal fajtaátalakító
keresztezést folytatunk. Árutermelésben pedig a szintén francia
hampshire a befejező apavonal.
Évente 1.600-1.700 db bárányt értékesítünk exportra. Az értékesítés
időpontjai: karácsony, húsvét és
augusztus hónap, illetve minden
évben emelkedik a hazai idegenforgalmi szezonban éttermek számára beszállított pecsenyebárányok mennyisége is. Árbevételünk
talán legjelentősebb részét teszi ki
a hízott bika értékesítése. Minden
leválasztott bikaborjú hizlalásra
kerül saját, külön telepen álló
istállónkban. Ezek az állatok 800850kg között részben vágóhídi
értékesítésre, részben pedig bérvágásra kerülnek, ahonnan saját
hűtőkocsinkkal szállítjuk el a húst
éttermi, szállodai partnereinknek.

Ez éves szinten átlagosan heti kettő bikát jelent. Mivel blonde d’aquitaine törzstenyészet vagyunk, a
bikák közül kiválogatott legjobb
8-10%-ot tenyészbikaként minden év márciusától folyamatosan
értékesítjük, évente 10-15 egyedet.
A saját utánpótláshoz szükséges
üszőkön felüli tenyészüszőket
szintén értékesítjük, évente 50-60
db-ot, melyeknek legnagyobb
része belföldön talál gazdára.
Húsmarhatenyészetünk legkiválóbb egyedeit versenyeken is
megmérettetjük, korábban rendszeres résztvevői voltunk a pápai
agrár-expónak, 2009 óta minden
évben eredményesen jelen vagyunk az Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napokon, részt
veszünk a Limousin és Blonde
d’Aquitaine Tenyésztők Egyesületének nemzeti versenyein, de voltunk már kiállítók a Farmer-Expón
és az OMÉK-on is. Legbüszkébbek
a 2016-ban Hódmezővásárhelyen
tehenünkkel elnyert húsmarha-
kiállítási nagydíjra vagyunk.
A növénytermesztési ágazat fő
célja nálunk mindig is az állatok
takarmányigényének biztosítása volt. Hatalmas előrelépés volt
számunkra, mikor 2019-ben elkészült modern takarmánykeverő
üzemünk, ahonnan a saját állomány ellátásán kívül a környékbeli
gazdákat is saját szántóföldön
megtermelt alapanyagból, kiváló
minőségű, ellenőrzött takarmán�nyal tudjuk ellátni.

ZÁSZLÓSHAJÓK A MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

2019-ben 91 darab anyatehénnél érkeztünk meg arra a pontra, hogy a
jelenlegi birtokméretünk nem tesz
lehetővé további állománybővítést.
Itt kell, hogy megemlítsem,
nagy segítségemre volt ebben
a folyamatban a Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztők
Egyesülete és mindazok, akik
megosztották velem tapasztalatikat és a tudásukat, amit előnyömre tudtam kovácsolni.
A saját törzsállomány kialakítása
nagy áldozatokkal járt, hiszen

A takarmányellátás saját magunk
által előállított fűszénából, lucernaszénából és ezek erjesztett,
csomagolt báláiból áll. Ezt 5050%-ban etetjük teleltetéskor.
Takarmánytermelésre és legeltetésre 260 hektár terület
áll rendelkezésünkre. Teljesen
vegyszermentesen gazdálkodunk javarészt 5 aranykoronás
földeken.
Főként külföldi piacra értékesítünk élő állatot: a bikaborjakat választást követően hízóalapanyagként, az üszőket továbbtartásra
törzskönyves szűzüszőként.
Az elléseket tavasz kezdetére,
márciustól május végéig állítottuk be a piac igényeinek megfelelően.
Az elmúlt 3-4 év időjárása, a piaci
árak alakulása és a bizonytalan

www.allattenyesztok.hu

felvevőpiac nem kedvez ennek
az ágazatnak. Valamelyest igyekszünk kompenzálni az éghajlatváltozás okozta problémákat
különböző technikai megoldásokkal.
Esetünkben a legelő vízháztartását növeltük gyepaltalaj-lazítással,
fűhozamot késes gyep- és talajszellőztetéssel. A hőség és szárazság okozta gyengére forduló
legelőkön CGF-pellet kiegészítő
etetéssel kompenzálunk, hogy az
anyatehenek tejhozama ne csökkenjen. Még ezek mellett számolnunk kell azzal, hogy a legelőn
töltött idő az ideális 8 hónap
helyett 4-5 hónapra csökkent.
Nagyon bízok abban, hogy kiépül
a szarvasmarha-tenyésztőkre
a közeljövőben egy olyan jellegű
stratégia itthon, miszerint lennének tenyésztők, hizlalással foglalkozók, és velük összekötött vágóhidak, akik kiszolgálják a piacot.
Ellensúlyozásként a közeljövőben
szeretném kihasználni a természet adta területi adottságainkat,
és a tevékenységre felfűzni a
turizmus bizonyos szegmenseit,
ezzel pedig kiegészíteni a tenyésztési ágazatot.
www.egresiangus.com

19

SZARVASMARHA | húsmarha

EMBRIOBOS Kft.

Embriótól a tenyészállatig:
innováció felsőfokon

Az Embriobos Kft. egy családi
vállalkozás, amelyet 2018-ban
alapítottunk Martonvásáron.
A cég ügyvezetői Dr. Gyulay Gyula
és Dr. Gyulay Gyuláné, Gyulay
Benedek fiunk pedig végzős
agrármérnök hallgatóként segíti
munkánkat.
Szarvasmarha-szakállatorvosként
25 évi tapasztalatot összegyűjtve,
a céget azért alapítottuk, hogy
a világszerte rohamosan fejlődő
biotechnológiai eljárásokat elérhetővé tegyük a magyarországi
szarvasmarha-tenyésztők számára is.
Saját donortelepünkön több
fajtájú, magas genetikájú tenyész
állatot tartunk: például blonde
d’Aquitaine, magyartarka, limousin, charolais, wagyu stb. embrió
előállítás céljából.
Emellett komplett embrióprogramok kivitelezését is vállaljuk az
ország egész területén, sőt külföldön is.
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Szorosan együttműködünk
a magyarországi agráregyetemek
állattenyésztési karaival (pl. MATE
Kaposvári és Gödöllői Campusaival és az Állatorvostudományi
Egyetemmel).
Azon dolgozunk, hogy embrióprogramjaink a hazai genetikai
érték ugrásszerű fejlődését segítsék elő. Cégünk úttörőként foglalkozik telepi körülmények közötti
IVF-embriók (in vitro fertilizáció,
lombik) előállításának kutatásával,
együttműködve az Embrió Kft.-vel.
Fejlesztéseink eredményeként a
2020-as év márciusában és áprilisában in vitro fertilizációból született meg 7 darab tenyészállatunk
több tenyésztési partnerünknél,
pl.: Prograg Agrárcentrum Kft.,
Tejút Kft.
Blonde d’Aquitaine törzstenyészetünkből tenyészállatokat is értékesítünk. Tenyészbikát, tenyészüszőt,
vemhesüszőt, valamint a saját
embrió-előállításunkból wagyu,
limousin, magyartarka, charolais
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IMÁR Bt.

Dupla dinamit: húsmarhában és juhban
is az elit klubban

tenyészbikákat és nőivarú tenyész
állatokat.
Tehenészeti telepünkön recípiens
egyedeket is tartunk béranyaként,
melyeket külföldről érkező embriók beültetésére is felajánlunk.
Embrióforgalmazás mellett értékes tenyészbikáinktól az idei évtől
mélyhűtött szaporítóanyagot is
elkezdtünk forgalmazni. Ezek a
bikák mind embrióátültetésből
születtek, fajtájukban magas genetikai értéket képviselnek, mérhető eredményeiket az államilag
ellenőrzött központi sajátteljesítmény-vizsgáló állomáson érték el.

A családi gazdaság sikertörténete 1994-ben kezdődött,
amikor Öcsön megvásárolták
az első juhtelepüket. Imár Bt.
a Csomai család és a cégben
dolgozó munkatársak kitartó
munkájának eredményeképpen
mára fogalom a szakmában.

alakítottuk ki. A jó genetikának és
tartástechnológiának köszönhetően tenyészállatainkat mind bel-,
mind külföldön tudjuk értékesíteni. Tenyészállat-előállításunk alapja
a szigorú szelekció és a folyamatos
új- és jobb genetika használata,
javító tulajdonságokkal.

1998-ban a vásárolták meg
a Nemesvámos-Vilmapusztán
található telepet, ami kezdetben
a gazdaság növénytermesztési,
később az állattenyésztési központja is lett. Itt neveljük a tenyésztésre szánt növendék juhokat és húsmarhákat.

Gazdaságunk társas vállalkozásként mintegy 3.000 ha földterületen gazdálkodik. Állattenyésztésünk legeltetésen alapul,
a szántóterületen pedig a takarmánynövényeken kívül étkezési
búzát, őszi káposztarepcét, ill.
napraforgót termesztünk.

2000-ben a városlődi Rúder-majorral bővült társaságunk, ahol
tovább fejlesztettük anyajuh-
állományunk létszámát. A merinó
típusú anyákra hústípusú kosokat
használunk. Az anyákat kétévente
háromszor, azaz sűrítetten elletjük. A kiváló minőségű szaporulatot már több mint 20 éve olasz
exportra értékesítjük.

2002-ben a VI. Merinó Világkonferencián a városlődi telep a kiállítás
helyszíne volt, 2005-ben a Juh
Terméktanács Év Termelője, 2012ben ugyanezen telephely a Magyar
Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség
Bemutató Mintatelepe lett, majd
2013-ban a Széchenyi István Egyetem Mintagazdasággá nyilvánította.

Kialakítottunk itt egy 40 kocából
álló mangalica-törzstenyészetet is.
A szaporulatból elsősorban vágóhidaknak hízósertést állítunk elő.
2011-ben Franciaországból limousin tenyészállatokat vásároltunk.
Limousin törzsállományunkat
a Rúder-majori telephelyünkön

Az ügyvezető Ifj. Csomai Géza
1974-ben született Veszprémben.
Agrármérnök, 2001 óta növényvédelmi szakmérnök. 2018 óta a
NAK Legelőre Alapozott Állattartó
Ágazatok alosztályának vezetője,
emellett a NAK Veszprém megyei
szervezetében az Állattenyésztési
Osztályt is vezeti. A Magyar Juh- és

Kecsketenyésztő Szövetség elnökségi tagja, a Limousin és Blonde
D’Aquaitane Tenyésztők Egyesületének elnöke, továbbá a MÁSZ
társelnöke. Limousin tenyészállataival rendszeresen részt vesz kiállításokon. Az Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napokon 2019-ben
minden kategóriában nyert, ahol
elindult. Még ugyanebben az évben
az Agrárszektor konferencián Az év
állattenyésztője díjjal tüntették ki.
2021-re ifj. Csomai Géza vezetésével az Imár Bt. egy több mint 30
főt foglalkoztató, három telephel�lyel rendelkező, 3.500 anyabirkával, 360 limousin tehénnel, 200
mangalicával, 3.000 hektáron
gazdálkodó családi gazdasággá
fejlődött.
Célunk a stabil növénytermesztés
mellett az egyre jobb minőségű és
genetikájú tenyészállat, illetve hízóalapanyag előállítása, hogy folyamatosan és hosszú távon tudjunk
piac- és versenyképesek lenni.
Eredményességünk titka a kitartó munka. Fontos, hogy mindig
nyitottak legyünk az újra
a tradícióink és a hagyományaink
figyelembevételével, és mindig
képezzünk tartalékot. Így egy jó
csapattal, összefogással folyamatosan tudunk fejlődni.

Közel 100 hektár bérelt területen
gazdálkodva termeljük meg állataink számára a szükséges takarmányt (silókukorica, réti széna).
Az Agrárminisztérium engedélyével olyan új, hőtűrő szarvasmarhafajta előállításán dolgozunk, mely
egyfajta megoldást adhat
a klímaváltozás során fellépő nehéz termelési körülményekre.
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RIO ALTO Kft.

Merj nagyot álmodni!

HÚSHASZNÚ Szarvasmarhatenyésztő Bt.

Magyartarka a legjavából
A Húshasznú Szarvasmarhatenyésztő Bt.-t 2010. szeptemberében vásároltuk meg, beltagja
a Hegyhát Mezőgazdasági
Szövetkezet, igazgató elnöke
Gründl Franz Helmut.
A nyőgéri székhelyű cég 553 hektáron szántóföldi növénytermesztéssel (cukorrépa, repce, búza, kukorica) foglalkozik, további 483 hektár
rét, legelő van a használatában.

A Rio Alto Kft. egy magyar
magántulajdonban lévő vállalkozás, amely húsmarhatenyésztéssel foglalkozik Somogy
megyében. Az anyavállalatot
legeltető extenzív tartási körülményekre alapozva 1883ban alapították meg a kanadai
Alberta államban.
1994-ben az akkori tulajdonos (Doc
Seaman) megalapította a Rio Alto
Kft.-t Magyarországon együttműködve a MATE kaposvári karával
(akkori Pannon Agrártudományi
Egyetem). Az induló állományhoz 4
kanadai angus tenyészbika és 3 tehén, valamint fagyasztott embrió és
spermakészlet érkezett az ottani elit
állományból. Mindezzel párhuzamosan 78 magyartaka üsző is bekerült az induló állományba. 1998-ban
az állomány dinamikus növekedése szükségessé tette, hogy újabb
területeket vonjon gazdálkodás,
művelés alá. A Duna-Dráva Nemzeti Parkkal kötött megállapodás
biztosította a Rio Alto számára
a hosszú távú és kiszámítható
gazdálkodás feltételeit. Azóta 550
hektár legelőn folyik a gazdálkodás.
A tudatos és következetes tenyésztői munkával a társaság jelentős
szerepet tudott vállalni az angus
fajta hazai elterjedésében. Egyidejűleg a cég a környező országok
exportpiacán is jó eredményeket
ért el.
Doc Seaman sajnálatos halálát követően 2010-ben Mihalecz András
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vásárolta meg a vállalkozást, aki
már 2003-tól dolgozott a társaságnál (2006-tól ügyvezetőként).
Azóta ő a tulajdonosa és ügyvezetője a Kft.-nek.
A kezdeti és a folyamatos embrióprogramoknak, fajtaátalakító
keresztezési eljárásnak köszönhetően a jelenlegi aberdeen angus
állomány mintegy 400 „A” törzskönyves anyatehénből áll.
2013-tól a tenyésztői munka kibővült a galloway fajtával is. Ennek
a fajtának a létszáma jelentősen
alacsonyabb (35), ugyanis igazodik
a fajta jelenlegi és várható piaci
szerepéhez. A Kft. mindkét fajtával
törzstenyésztői minőségben tagja
a Brit Húsmarhafajtákat Tenyésztők Egyesületének.
2014-ben a Kft. egy bátor és jelentős tenyésztői munkába kezdett.
Az Ausztráliából származó murray
grey fajta honosítását indította el.
A fajtának nemcsak számos anyai
és termelési tulajdonságai indokolták a döntést, hanem a kiemelkedő alkalmazkodóképessége is
a szélsőséges meleg, száraz éghajlathoz. A munka 40 tisztavérű üsző,
szaporítóanyagok és fagyasztott
embriók importjával indult. Ezek
felhasználásának köszönhetően
a jelenlegi nőivarú állomány meghaladja a 150-et.
Az angus, a murray grey és ezek
keresztezett változatainak száma
lehetővé tette a társaság számára,
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hogy egy több éves átfogó kutatásba kezdjen a fenti fajták és hibridek
bevonásával. A kutatás kiterjedt a
szaporodásbiológiai, ellési folyamatokra, valamint a borjak növekedési
erélyére legelői körülmények között,
majd a hizlalási eredményeket
követően vágási paramétereket hasonlítottak össze. Végül pedig a hús
mérhető és szubjektív minőségének összehasonlítása történt meg.
A Rio Alto kiemelkedő szerepet
vállalt az általa tenyésztett mindhárom fajta esetén a hazai és export
tenyészállatpiacain, valamint a
saját elit állományból előállított
embriók értékesítésében. A Kft.nek 8 alkalmazottja és 15-20 különböző beszállítója van. A jelenlegi
állatállomány a szaporulattal és
tenyészbikákkal együtt meghaladja az 1.000-et.

Élelmezési és takarmányozási
célra egyaránt termelünk, a termés mennyiségét és minőségét
modern mezőgazdasági gépeinkkel, megfelelő talajműveléssel,
tápanyagellátással – trágyázással,
meszezéssel – biztosítjuk, folyamatosan befektetünk termőföldjeinkbe. A víz, a talaj és a levegő jó
minőségének megőrzése kiemelten fontos számunkra. Modern
mérési technikákat és szaktanácsadást is igénybe veszünk, kiegészítve saját, több éves szakmai
tapasztalatunkat.
A Húshasznú Bt. két magyartarka
szarvasmarha állománnyal ren-

delkezik: a húshasznú állomány
Nyőgérben van, ahol extenzív tartás folyik, a kettőshasznú magyartarka állományt Egyházasrádócon tartjuk. A cégcsoport összes
magyartarka állatállománya 3500
egyed, a kibocsátás teljes volumene éves szinten közel 3 millió
liter tej, 1.000 db vágóállat, 310 db
tenyészállat (bika és üsző). A 305
napra korrigált átlagos laktációs
tejtermelés 2020-ban 8197 kg,
tejzsír 4,23 %, tejfehérje 3,72%.
A fajta hazai tenyésztése közel
150 éves múltra tekint vissza,
hosszú ideig hazánk meghatározó szarvasmarhafajtája volt. Ezt
elsősorban jó alkalmazkodóképességének, kiváló vágóértékének,
valamint húsminőségének és
nem utolsó sorban magas beltartalmi értékű tejének köszönhette.
A fajta legnagyobb erőssége napjainkban is sokirányú hasznosíthatóságában rejlik: kiegyensúlyozott
tejtermelés mellett, ökológiailag
stabil, kiváló ellenálló képességgel
és hosszú hasznos élettartammal
bíró tehénállományok biztosítják
versenyképességét.

Büszkék vagyunk arra, hogy
a vágóhídtól mentettük meg
az állományt, amikor 2009-ben
megvásároltuk.
Az elmúlt években a tartási körülmények jelentősen megváltoztak,
a korszerűsítési beruházásoknak
köszönhetően az állattartó telepek megfelelnek a mai kor követelményeinek.
Az Agrárgazdasági Kutatóintézet
tesztüzemi adatszolgáltatásában
részt veszünk, tevékenységünket
a Hungária Öko Garancia Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Ellenőrző és Tanúsító Kft. mint
elismert tanúsító szervezet garantálja.
Küldetésünk az EU-s és nemzeti
agárpolitikához igazodva mezőgazdasági üzemünk hatékonyságának, gazdálkodásának fejlesztése, mellyel biztosítani tudjuk az
ökonómiai és környezeti fenntarthatóságot.

Évente 40-50 tenyészbikát, 120150 tenyészüszőt és 200 hizlalásra
szánt borjat értékesít.
A jövőben szeretne megjelenni
a magas minőségű marhahús
piacon is mindhárom fajtával.
A társaság ars poeticaja nem változott azóta, hogy a korábbi tulajdonos (Doc) megalapította a társaságot Magyarországon:
„Az általunk képviselt tevékenység
és annak eredményei tükrözzék
azokat az értékeket, amelyek átszövik a mindennapokat: függetlenség, kemény munka, együttműködés, nagylelkűség és barátság.”
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PANNÓNIA Állattenyésztő Kft.

Bonyhád: a magyartarka bölcsője
és paradicsoma

BÁBOLNA Nemzeti Ménesbirtok

Több mint 200 éve az arabló-tenyésztés
hazai Mekkája
A Bábolnai Arab Ménes az emberiség és a lótenyésztés világkultúrájának egy igen különleges
értékű történelmi színhelye,
hiszen több mint két évszázada
hűséggel, szakértelemmel és a
nemes tradíciók értékeivel ápolja, műveli és fejleszti az arab ló
tenyésztését.

A térségben megalakított 4 termelőszövetkezet összevonása
után 1978. január 1-jén jött létre
a Pannónia Mezőgazdasági
Szövetkezet, ami egészen 2001.
május 31-ig szövetkezeti formában működött.
2001. június 1-től a jogelődből
hozták létre a Pannónia Mezőgazdasági Zrt.-t, amiből 2013. november 1-től kivált a Pannónia Állattenyésztő Kft., amely a mai napig
ebben a formában működik.
A magyartarka-tenyésztés egyik
bölcsője Bonyhád és környéke. Itt
alakult ki a bonyhádi tájfajtaként
ismert változat, amit az 1890-es
bécsi állatkiállításon már ezen
a néven mutattak be.
A II. világháború és az azt követő
időszak megtizedelte a populációt, de a megalakuló téeszeknek
sikerült megmenteni az utolsó
egyedeket, és lerakni a jelenlegi
tenyészet alapjait. Még az 1972-es
átkeresztezési hullám ellenére is
sikerült megőrizni és a mai elvárásoknak megfelelően korszerűsíteni az állományt.
Két fő tevékenységi kör van: egyik
az állattenyésztés, amely kizárólag
szarvasmarha (fejt magyartarka)
tenyésztésével foglalkozik, illetve
a másik a szántóföldi növényter-
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mesztés, amely az állattenyésztés
takarmányát biztosítja, és a felesleget a piacon értékesíti.
A Pannónia Állattenyésztő Kft.
vezetői: Friebert Anikó ügyvezető,
Bertalan Barna állattenyésztési
ágazatvezető.
Termelési eredmények 2020-ban:
305 napos laktációs
termelés: 		
8.364kg.
Tejzsír:			3,87%
Fehérje:		 3,59%
Két ellés közti idő:
392 nap
1962 óta törzstenyészet vagyunk,
így a magyar tenyészbikák előállításában fontos szereplőnek
számítunk.
Célunk a fajta kettős hasznosítási
tulajdonságainak megőrzése, és
azoknak az új, korszerű gazdálkodási feltételekhez igazodó fejlesztése.
A termelési szintek emelése tejben
a 9000 kg feletti termelés a beltartalom és a húsformák megőrzésével.
Igyekszünk kihasználni a fajta jó
tej- és hústermelő tulajdonságait.
A frízeknél alacsonyabb tejtermelést a jobb vágóérték és
a kevesebb állategészségügyi
gond bizonyos fokig kompenzálja.
Az A2 tej is alternatíva lehet. A selejt tehenek jól hizlalhatók és így a
selejtezési veszteség alacsonyabb,

de fontos a megfelelő piac felkutatása. A bikákat jelenleg magyar
gazdáknak fiatalon értékesítjük,
illetve minden évben 2-3 kamion
vemhes üsző is eladásra kerül.
Termelés volumene 2020-ban:
Értékesített
tej:		
6.215.751 liter
Bikaborjú:
528 db
Felnőtt hízó: 275 db 740 kg/db
Növendék hízó: 111 db 400 kg/db
Vemhes üsző: 64 db
Mottónk: „Nomen est omen”,
a név kötelez, azaz a magyartarka
helyi évszázados tradícióit továbbvinni, fejleszteni és modern
technológiával ötvözni, környezettudatosan és természetesen
nyereségesen gazdálkodni.
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A Csekonics József vértes százados
javaslatára, majd II. József parancsára az Udvari Haditanács által
1789-ben alapított császári és királyi
Bábolnai Ménesben 1816-tól kezdve kizárólag csak arab mének fedeznek abból a célból, hogy gyors
és állóképes méneket tenyésszen
a köztenyésztés és a magánménesek számára, ahonnan a hadsereg
lóutánpótlását biztosították.
Korszakalkotó esztendő volt az
1836. év, amikor Herbert Eduárd
ménesparancsnok vezetésével
Szíriába az első expedíciót megszervezték, ekkor érkezett többek
között a ménesbe, Bábolnára
Shagya senior mén, mely törzsről
1978-ban a fajtát elnevezték.
Az első sikeres expedíciót számtalan újabb követte, új törzsekkel
(Gazal, O’Bajan, Kemir, Mersuch,
Siglavy Bagdady, Jussuf stb.) gazdagították a ménes állományát.
Az utóbbi három évtizedben
a Bábolnai Arab Ménes ismét

virágzásnak indult, a korábbi
tenyésztési elveknek megfelelően
1990-ben megkezdett fajtarekonstrukció ismét lendületet vett.
A fajtatenyésztő egyesülettel szoros
együttműködésben, az őshonos állatfajták fenntartásával kapcsolatban elkötelezett kormányzat újra
lehetőséget biztosít, hogy az arab
telivér és a shagya-arab nemzetközi szinten legkiválóbb egyedeit
vonjuk be a hazai tenyésztésbe.
Angol telivér tenyésztés
A II. világháború után a társadalmi,
gazdasági körülmények nem kedveztek a lótenyésztésnek Magyarországon. 1962-től több angol telivér
ménest megszüntettek, állományukat összevonták, ekkor került
az 1912-ben a Jaross család által
alapított dióspusztai angol telivér
ménes a Bábolnai Állami Gazdasághoz. A méneseket 2002-től
a 100%-os állami tulajdonú Kft.-be
szervezték, mely 2016 óta Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok néven az
Agrárminisztérium költségvetési
szerveként folytatja génmegőrző
tevékenységét, és a két ménes,
a Bábolnai Arab Ménes és a Diós
pusztai Angol Telivér Ménes működéséért felelős. A Ménesbirtok 2600
hektáron gazdálkodik, mely fedezetet nyújt a közel 500 ló tartásához,
kiképzéséhez, versenyeztetéséhez.
A Nemzeti Ménes fő feladata, hogy
a tenyésztőegyesületeken keresztül

az őshonos fajták és a versenylótenyésztők bevonásával segítse azok
fennmaradását, javítsa versenyképességüket, piacra jutásukat, mely
nem lehet eredményes, ha nem
a világ élvonalát képviselő fedezőméneket használják.
A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
dióspusztai ménese az utóbbi
években minden versenyszezonban adott kiváló lovat a hazai és
nemzetközi versenypályákra. 2021ben Shy Boy megnyerte a Magyar
Derbyt. 2020-ban Overdose legjobb fia, Cirfandli lett az Év Lova.
2019-ben Lili megnyerte a Hazafi
majd a Kancadíjat, és második
lett a Magyar Derbyben. 2018-ban
pedig Esti Fény győzött a Magyar
Derbyben, a Kincsem Díjban, valamint a St. Legerben.
A Ménesbirtok szélesre tárja kapuit
mindenki előtt, aki szeretne megismerni egy igazi hungarikumot,
Bábolna drámai fordulatokban
gazdag történetét, szereti a nemes
lovak közelségét, szeretné megismerni a tisztavérű arab telivéreket,
és az általuk nemesedett bábolnai
arabot, és a lóversenypályákon
egyre sikeresebb angol telivéreket,
szereti a történelmi épületegyüttes
hangulatát, és tanúja akar lenni,
miként próbáljuk megőrizni a
jövő generációi számára ezt az élő
örökséget.

Fontosabb paraméterek:
Földterület mérete: 1098 ha
Művelési ágak:
- gabona		
389 ha
- olajos		
118 ha
- lucerna		
188 ha
- siló kuk., cirok
329 ha
- gyep		
74 ha
Dolgozói létszám: 43 fő ebből, az
állattenyésztés 32 fő.
Állatállomány mérete:
- tehén		
850 db
- növendék üsző 630 db
- borjú		
400 db
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GÁL IMRE Bábolnai Arab Lovasfarmja

Világsikerek shagya lovakkal
A tenyészetet 1998-ban alapítottuk. Shagya-arab tenyésztése, génmegőrzés, túralovaglás,
távlovaglás, sportcélú tenyésztés, lovasoktatás a fő területünk – meséli Gál Imre tulajdonos.

2., 3. és 4. helyezést, Nagyderbi
1. helyezést sikerült elérnie, a
Békés Megyei Díjugrató Bajnokság ötszörös bajnoka, a bábolnai
show-n díjugratás és a kitartásos
verseny győztese, Shagya Szárcsa
60 km-en magyar bajnok.

Kiemelkedő, elit kancáink: lbrahim-5, Gazal XV-4, Gazal Pitypang, Gazal Molly, Shagya Papaya.
Kiemelkedő mének: Shagya Szilver, O’Bajan Basa, O’Bajan Pamir,
Shagya Szárcsa, O’Bajan Bakcsó.

Eddig, az évek során 107 csikó
született és nőtt fel. Minden lónál,
már a születése pillanatában
meghatározó az emberek közelsége, fontos, hogy a csikók hozzászokjanak a mindennapi mozgáshoz és munkához, a ménesünk
valamennyi lova mindennapos
használatban van. Mivel hozzá
vannak szokva az emberi jelenléthez, ezért szinte gond nélkül
nyereg alá lehet szoktatni az
állatokat. Lovardánkban egyaránt
megtalálható füves és homokos
pálya is, valamint fedeles lovardával is rendelkezünk, így bármilyen
időjárási helyzetre fel vagyunk

A shagya-arab fajtához köthető
legnagyobb sportsikerek a lovasfarm nevéhez fűződnek, az évek
során több eredményt is magáénak tudhat gazdaságunk, többek
között: Shagya Szajkó, alias „lklad”,
az angliai világbajnokságon 5.
heIyezést ért el, Mersuch Emilia P-nek a Magyar Ló Kupán 1.,

Hortobágyi nóniusz ménes:
értéket teremt évszázadok óta

készülve. A csikók értékesítése
szerteágazó, mintegy 70%-ban
külföldre történik, Spanyolországtól Kínáig. Belföldről sajnos nem
mutatkozik nagy érdeklődés, pedig az eredményeink magukért
beszélnek. A kereslet rendkívül
változó, az árral együtt a helyzet
az utóbbi években egyre romlik,
a jelenlegi állapot tragikus.
A Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség keretében
lovasoktatást és lovagoltatást
végzünk, nyolc lovunk alkalmassági vizsgával rendelkezik. Ménesünk a Szövetség értékelése
szerint 4 patkós minősítést ért el.
A lelkesedésem töretlen a mai
napig, a fejlődéshez és továbblépéshez nálunk minden adott:
a kiváló lovak, a genetika, a kitűnő
lovaglási lehetőség és a lelkes
lovasok.

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit
Kft. Magyarország egyik legnagyobb, állami tulajdonban lévő
mezőgazdasági vállalkozása.
A cég megalakulása óta (1994)
végez természetvédelmi célú területkezelést a Hortobágyi Nemzeti
Park területén. A területkezelési
feladatát védett és veszélyeztetett
őshonos állatfajok (nóniusz ló,
magyar szürke szarvasmarha, házi
bivaly, hortobágyi racka és magyar
merinó juh) legeltetéses állattartása útján látja el, ezzel biztosítja
ezen állatfajok és fajták genetikai
állományának megőrzését.
Az ország legnagyobb nóniusz
ménese is Hortobágyon található
a Nonprofit Kft. tulajdonában lévő
Mátai Ménesben.
A Debrecen szabad királyi város
által alapított hortobágyi ménes
Magyarország egyik legrégebbi
ménesei közé tartozik, több mint
300 éves múltra tekint vissza.
Debrecen város ménesét először
egy XVII. századi levéltári feljegyzés említi. A város nemcsak saját,
hanem gazdaközösségének lovai
számára is szervezett ménest.

Fotók: Rásky Péter
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HORTOBÁGYI Nonprofit Kft.
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Hiszen a hortobágyi puszta Debrecenhez tartozott évszázadokon
keresztül egészen 1948-ig. A város
polgárai a pusztát, mint külső legelőt közösen is használták a tavaszi kiveréstől az őszi beszorulásig.
A ménes tenyésztési feladata
a 2004-ben nemzeti kinccsé nyil
vánított és a védett őshonos állatfajták közé sorolt nóniusz lófajta
génmegőrzése. A fajta céltudatos
tenyésztése az 1880-as évektől
kezdődött el Hortobágyon. Ekkor
lett a lótenyésztés központja Máta,
ami egyben a város gazdálkodásának is székhelyévé vált. A Mátai
Ménes a fajta ménutánpótlását
folyamatosan segíti. Az elmúlt
évek ménvizsgáin többször is
hortobágyi tenyésztésű mén lett
a legeredményesebb. Fedező
mének haszonbérbe adásával
az egész ország területén segítik
a tenyésztőtársak munkáját.
Jelenleg a ménes gondozásában
250 ló van, melyhez az idei
évben 41 csikó került leválasztásra. A következő években is közel
ez a csikószám várható. Elsősorban saját tenyésztésű mének
kapnak szerepet és lehetőséget
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a tenyésztésben. A korrekt küllemi és jó használati tulajdonságok
megőrzése mellett a mozgásminőség fejlesztése a cél. A nóniuszok képességét idegenforgalmi
és hagyományőrző népies fogatokon kívül a fogathajtó szakág
versenyein is bizonyítják.
A hortobágyi nóniuszokat hajtó
Kovács Szabolcs eredményes
szereplése hasznos és presztizs
értékű a ménes és a fajta számára
egyaránt. A versenysporton kívül
is minden rendszeres használat,
szemle, vizsga a képességek vizsgálata szempontjából hasznos információkkal szolgál a tenyésztés
számára. A Mátai Ménes a régió
meghatározó lovas bázisa, ezáltal
a hortobágyi rendezvényeken
a tenyésztés, sport, hagyomány
őrzés, turizmus igényeinek egyaránt eleget tesznek. A Hortobágyi
Nonprofit Kft. kiemelt feladatának
tekinti a nóniusz fajta génmegőrzésén túl, hogy a hazai lovassport
számára is megfelelő lovakat
tenyésszen.
A minőség mindig értéket jelent, az érték pedig élményeket
teremt.

27

KÉKTÓI Ménes

A Kéktói Ménesben mintegy
20-25 anyakanca és szaporulata
található. Továbbá tenyészménjeink a fajtán belül fellelhető szinte
mindegyik vonalat képviselik. A furioso-north star lófajta törzseinek
és kancacsaládjainak fenntartása

28

Fotó: Haga Zsuzsanna

Hand North Star-38 Hantos

Fotó: Kucsora Péter

North Star XIV-24 Becses és 2021.
évi méncsikója Bonifác

A Kéktói Ménesben tenyésztett és
felnevelt furioso-north star fajtájú
lovak az elmúlt években eredményesen szerepeltek több szakágban is – a teljesség igénye nélkül
–, úgy mint 2016-ban Furioso-123
„Lényeg” (Furioso I. számú törzsmén) Fejes Katával Valenciában,
Spanyolországban a korosztályos
díjlovas Európa Bajnokságon
döntőben végzett. North Star XIV-7
„Kormos” szintén Fejes Katával
nemzetközi CCI2*-on lovastusa
(military) szakágban versenyzett
kiválóan 2021-ben. Knipf Bendegúz
és Hand North Star-38
„Hantos” A0 előkezdő ló kategóriában ért el sikereket. Gelencsér
Gitta és North Star XIV-39 „Tövis”
nemzetközi CCN1* szinten versenyez kiválóan. Zsiday-Galgóczy
Nikoletta és Przedswit-32 „Ármány”
szintén lovastusában CCN1* és
CCI2* versenyez.
Furioso-123 Lényeg
(Furioso I. számú törzsmén)

Fotó: Hajdú krisztina

Édesanyánk 2021-ben bekövetkezett halála után Zsófia testvéremmel fogjuk össze a gazdaságot, végezzük a napi teendőket, tervezzük
a jövőt, amely ló nélkül számunkra
is elképzelhetetlen.
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A ménes története a családunk
története is egyben. Feleségemmel, Pálffy Andreával és
gyermekeimmel, Eszterrel és
Mátéval közös munkával hoztuk
létre kisbéri ménesünket, mely
Nógrád megyében, Vanyarc–
Sarlóspusztán található – tájékoztat Lóska János tulajdonos.
Megszülettek lány unokáim, akik
reményeink szerint már a harmadik
generációként folytatják álmainkat.
Vőm, Egyed László mind a tenyésztésben, mind az eredményes sportkipróbálásban társunk. A tenyészet
az utóbbi évtizedek legnagyobb és
legeredményesebb kisbéri félvér
ménesévé nőtte ki magát.
A nyolcvanas évek elejétől kezdtem
felkutatni és regenerálni a fajtában
megmaradt legértékesebb kancacsaládokat (Szikrázó, Maxim, Filou)
és ménvonalakat (Ozora, Filou).
1987-ben létrehoztuk a Wesselényi
Miklós Sport és Lótenyésztő Egyesületet, amely 1989-ben az első és
egyetlen magánkézben lévő törzstenyészetté vált.
1987-ben megszületett Ozora-Árvácska II Álmos nevű törzsménünk,
aki ivadékai alapján máig a fajta
legkiválóbb tenyészménje, és ménesünk alapítója.
Az eddig megrendezésre került
tenyészszemléken lovaink össze-

Fotó: Margitay Klára

Fotó: Gabriele Boiselle

Fotó: Kovács Petronella

Fotó: Nigel Harvey

Fotó: Somogyvári Anett

Fotó: Kovács Petronella

Tenyészegyedeink mind a nemzeti, mind a nemzetközi szintű versenyeken jól működő, együttműködő és jól teljesítő sporttársak,
amelyek díjlovaglás, díjugratás
és az elmúlt években lovastusa
(military) szakágban kimagasló
teljesítményt nyújtottak. Nem
véletlen az egyre nagyobb belföldi és nemzetközi érdeklődés is
a fajta iránt. A furioso-north star
fajta jó és stabil idegrendszere
miatt többszörösen bebizonyította, hogy nemcsak a versenysportokban, hanem a terápiás
lovaglásban és a kezdő lovasok
oktatásában is megfelelő társként
használható.

Ménesünkben a lovak tenyésztésekor a tradíció őrzése és a genetikai érték megóvása mellett nagy
hangsúlyt fordítunk az edzett
felnevelésre, több időt adunk a jól
képzett mindenki – azaz gyermek,
felnőtt – által kezelhető, társként
használható lovaink képzésére.
Főleg természetszerű, számukra
komfortos, szabad tartásban, nagy
mozgástérrel tartjuk lovainkat, állatainkat a hódmezővásárhelyi Kéktó
pusztán. Édesapánk mondása volt:
„tartsd minél szabadabban!” A nyugodt, természetes tartási körülmények teszik alkalmassá, minden
körülmények között megbízható
társsá lovainkat. A hagyományt és
a használhatóságot fontos tenyésztési célként alkalmazzuk.
North Star XIV-7 Kormos
Fotó: Haga Zsuzsanna

Kucsora István halála után 2018-ban
édesanyánk, Kucsoráné Kobzi Éva
és mi, gyermekei – Péter, Bence
és Zsófia – vettük át a ménes és a
családi gazdaság körüli teendőket.
A lovak mellett kettős hasznosítású magyartarka szarvasmarha
tenyésztése is folyik, legeltetéses
tartásmódra alapozottan. Mintegy
70 anyatehén és szaporulatából áll
össze a gulyánk.

fontos számunkra, így nagyon
büszkék vagyunk arra, hogy ménesünk populációjában található
többek között egy eredeti, a mezőhegyesi I-es számú kancacsalád,
amely idestova 250 éves, és a furioso north star fajta tenyésztésétől
számítva a 19-20. generáció tagjai
nálunk találhatóak. A törzsek közül
a furioso A, B és D vonalak, a north
star törzsből az A és C vonalak,
a kancacsaládokból a már említett, mezőhegyesi I-es számú
eredeti, és a hódmezővásárhelyi
családokból Babona, Csoma, Irma,
Jolán, Melinda, Rikoltó, Tündér
kancacsaládok egyedei tenyésztetnek. Az előbb említett kancák
mellett kiterjedt családot alapított a ’80-as és ’90-es évek kiváló
ugrólovai közül az Orosházán
tenyésztett Katyusa és a Szlovákiából származó Tigris.

Fotó: Kucsora Péter

A hódmezővásárhelyi Kéktói Ménest az 1980-as évek végén alapította édesapánk, néhai kéktói
Kucsora István, akinek a lovak
iránti szeretete, tisztelete egész
életét meghatározta. Büszkén
tenyésztette a magyar őshonos, nemzeti kincsként jegyzett
furioso-north star lófajtát, amely
Mezőhegyesről eredeztethető.
Lovaink a furioso-north star fajta
Hódmezővásárhelyi tájfajtájának
egyedei. Munkássága elismeréseként 2016-ben megkapta
a legnagyobb lovas szakmai
kitüntetést, a Gróf Széchenyi
István-emlékérmet.

Tradíció és elhivatottság

Fotó: Gabriele Boiselle

Apáról fiúra: furioso tenyésztés
generációkon át
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Fotó: Gabriele Boiselle
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sen 89 helyezést szereztek. Tizenháromszor voltam az év legeredményesebb tenyésztője. Kétszer
kaptam Mestertenyésztői díj
aranykoszorús fokozatot, valamint
2008-ban Tenyésztési Nagydíjat.

Turizmus
1985 óta szervezünk egyhetes
exkluzív lovastúrákat lovainkkal
az ország különböző tájain, elsősorban igényes külföldi vendégkör számára.

Sport
1991-ben kezdődött saját tenyésztésű lovaink versenyben való kipróbálása.

2002-ben és 2005-ben külföldi
szakújságírók véleménye alapján
két lovastúránk bekerült a világ 10
legjobb lovastúrája közé, lovaink
pedig megkapták Európa legjobb túralovai elismerést.

Ozora-Árvácska Árva nevű ménünk
kora egyik legeredményesebb
ugrólova volt nyergében Nádházy
Árpáddal. 1995-ben díjugratásban
megnyerte a Nemzetközi Mezőhegyesi Kanca- és Ménversenyt,
a Díjugrató OB-n egyéni aranyat
szerzett, míg csapatban bronzérmet szereztünk. Ezalatt Ozora-Árvácska II Álmos nevű ménemmel
válogatottként részt vettem az
1995-ös Laendliche, Military Európa
Bajnokságon.
Militaryban lovaink számos kiemelkedő eredményt értek el. Ozora II
Twin Peaks nevű lovunk minősült
a Fiatal Lovak Világbajnokságára,
2002-ben Military OB-t nyert.
1990-es években a ménes az ugró
és a lovastusa sport meghatározó
szereplője volt.
2015 óta Egyed László vezetésével
a ménes szinte minden évben
a legeredményesebb lovastusa
egyesület.

www.allattenyesztok.hu

Jelenleg 160 ha legelős területen,
130 lóból áll tenyészetünk.
Egészen különleges képességű
törzskancaállománnyal rendelkezünk, melyek döntő többsége
tenyésztési elit, szuperelit és első
osztályú.
Megszülettek az elmúlt években
azok a csikók, amelyek új fejezetet nyithatnak a ménes életében.
Általunk vérfrissítésre használt
mének:
Special Memories (Abdullah fia),
Mighty Magic (lovastusa-világbajnok), Mayday XX (a magyarderbi-nyerő telivér mén), My Win
(a 2014-es Lovas Világjátékokra
is minősült mén), valamint Chilli-Morning (olimpiai helyezett,
a badmintoni kupa nyerője).
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MÁTYÁS István

Huszárlovak modern változatban
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NAGY Ferenc

„Ló nélkül lehet élni, de nem érdemes”
Nagy Ferenc 1961. szeptember 29-én született Szolnokon.
Kisgyermekként sok időt töltött
nagyapjával, aki lovas kocsijával igyekezett a Tiszaföldváron
felmerülő szállítási igényeket
kielégíteni.

1948. május 29-én Budapesten
születtem, és egy Győr-Moson-
Sopron megyei településen,
Ivánban nőttem fel. Sopronban,
a Széchenyi Gimnáziumban
érettségiztem, és Mosonmagyaróváron szereztem agrármérnöki diplomát.
Itt ismertem meg feleségemet,
Rozmán Erzsébetet, aki szintén agrármérnök, majd később Gödöllőn
elvégezte a mérnöktanári szakot is.
Két fiunk van, az idősebb a szolgáltatóiparban vállalkozó, a fiatalabb
a mezőgazdaságban dolgozik, ahol
részben a saját vállalkozását viszi,
de egyre nagyobb részben kezdi
az én tevékenységemet is átvenni.
A szoros családhoz tartozik 3 fiú és
1 lány unokánk, valamint 2 rendkívül szorgalmas és szeretetre méltó
meny, akiknek ugyan más-más
területen, de meghatározó a tevékenysége a nagy család életében.
A mezőgazdaságban eltöltött több
évtizedes szakmai múlt után –
mely a telepvezető-helyettességtől
a vezérigazgatói munkaviszonyig,
Csáfordjánosfától Fertődön át Környéig terjedt – jutottam el
a lótenyésztés gondolatához.
A vállalkozás alapítása 1993-ban
merült fel, akkor még nem ekkora
nagyságrendben, azonban az élet
úgy alakította a család sorsát, hogy
a fiúk elkezdtek lovagolni (talán
nem is rosszul), és őket is saját lóval
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szerettük volna ellátni, valamint az
is a tenyésztői tevékenység folytatására motivált bennünket, hogy
minél jobb minőségű lovakkal
elégítsük ki a hobbijukat.
Feleségem kárpótlási jegyei teremtették meg a gazdaság alapjait,
melyet a lehetőségek függvényében állandóan próbálunk bővíteni
és korszerűsíteni. Így jutottunk el
oda, hogy jelenleg mintegy 350
hektár földterületen – melynek
egy része saját tulajdon, nagyobb
része bérlemény – gazdálkodunk,
a terület 80%-a rét, legelő, 20%-a
szántó, ahol a szükséges gazdasági
abrakot és szénát is saját fogyasztásra állítjuk elő.
A tenyésztést próbáljuk a lehető
leghatékonyabban végezni, a mindenkori költségeket minimalizálni,
a bevételeket pedig maximalizálni.
Két félvér fajtával tenyésztünk, a kisbéri félvérrel és a gidránnal, egyenként 35-45 kancával, és elmondhatom, hogy állományunk 3-4 saját
tenyésztésű generációra vezethető
már vissza. Emellett a Kisbéri Félvér
Lótenyésztő Országos Egyesület
elnökeként, valamint a most újjáalakult Gidrán Egyesület elnökségi
tagjaként több mint 20 éve menedzselem ezen őshonos fajtákat a
fennmaradásuk érdekében.
Családunk filozófiája, hogy a kancacsaládokra alapozott tenyésztésünket a lehetőségekhez mérten
egyre jobb, díjugratásban elért

eredmények alapján szelektáljuk,
s ugyanilyen minőségi mutatójú
ménekkel fedeztessük, melyek
nagy részét már saját magunk is
állítjuk elő. Évente 1-2 ménjelöltet
vizsgáztatunk sikerrel, melyek minden évben jól szerepelnek – idén
már harmadjára nyerte általunk
tenyésztett ló a ménvizsgát.
Fontos szerepet szánunk a kancacsaládok állandó bővítésének, az
aktuális, jó ménvonalak megőrzésének, valamint lehetőségeinkhez
képest az újak létrehozásának a
mindenkori teljesítménynövelés
érdekében.
Az elvégzendő munkák zömét
a család saját maga végzi, mindenkinek megvan az önálló feladata,
és ott próbál helytállni.
A működtetési feladatok nagy
része a fiamé, a teljesítménykipróbálás, versenyzés – nemcsak díjugratás, hanem a Nemzeti Vágta
vonatkozásában is – a menyemé,
a könyvelés feleségemé, a nyilvántartás, párosítási tervek az én
feladatom, valamint ott próbálok
segíteni, ahol éppen szükség van
rám. Csúcsmunkák idején segít
idősebb fiam és a családja is.
Szeretnénk elérni, hogy az állomány
teljesítménymutatói mellett küllemileg is maradjon a fajtát meghatározó keretek között, hogy a két
nagyszerű fajtát még nagyon hos�szú ideig szerethesse és használja
az ország lószerető társadalma.

ZÁSZLÓSHAJÓK A MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

Kitartó munkájának eredményeképpen 1994-ben alapította meg
a Nagy és Társa Kft.-t, melynek fő
profilja a mai napig a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek szállítmányozási feladatainak
ellátása. Magas színvonalú szakmai
munkájának köszönhetően Nagy
Ferenc mára egy 3,7 mrd Ft árbevételt elérő, 5 cégből álló komplex
cégcsoportot vezet, amely 150
alkalmazottat foglalkoztat.
Emellett őstermelőként mezőgazdasági tevékenységet is végez 300
ha földterülettel és 60 ha legelővel.
A gazdasági életben elért kimagasló teljesítményéért 2019-ben
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Gazdasági Díjat kapott.
Gyerekkora óta szorosan kötődik
a lovakhoz, felnőttként ezt az álmát
valósította meg, amikor 2002-ben
megvásárolta az első hidegvérű
kancacsikóit. A következő években
folyamatosan szaporodott
a lóállománya, és tulajdonába került az egész toponár-répáspusztai
magyar hidegvérű és shagya-arab
ménes is. Ezen fajták mellett
a shetlandi póni és a fríz fajták
tenyésztését is végzi.

Felmérve a lehetőségeit, és a
fajtatenyésztés igényeit, 2004-ben
megvásárolta Tiszaföldváron az
egykori homokréti tehenészeti
telepet. Itt mostanra egy európai
szintű korszerű állattartó telepet
alakított ki, ahol megteremtette
azokat a feltételeket, amelyekkel
eredményesen tenyészti a magyar hidegvérű fajtát. Célja újfajta
szemlélettel és a kor igényeinek
megfelelően a magyar hidegvérű
lótenyésztés minőségének javítása,
a hagyományok megőrzése,
a minőségre való törekvés mellett
a mennyiségi igények kielégítése.
Mára a hidegvérű ló fajtának meghatározó tenyésztője lett Magyarországon.
A magyar lótenyésztésben elért
eredményeinek elismeréseként
2017-ben országos díjat, 2020ban miniszteri elismerő oklevelet
kapott a Föld napja alkalmából
kiemelkedő tevékenységéért.
A Homokréti Ménes pedig szintén
2020-ban kiváló ménes elismerő
oklevelet kapott.
A Magyar Hidegvérű Országos
Lótenyésztő Egyesületben évek
óta tölti be a Felügyelő Bizottság
elnöki posztját.
2005 óta folyamatosan képviseli a
magyar hidegvérű fajtát az ország
jelentősebb mezőgazdasági és
állattenyésztési kiállításain, lovas
rendezvényeken, ahol a kiállított
tenyészállatokkal és fogatokkal

www.allattenyesztok.hu

számos elismerést kapott, és nívós
díjat vehetett át az elmúlt évek
alatt.
Tiszaföldváron az idei évben már
negyedik alkalommal rendezték
meg a magyar hidegvérű ménjelöltek sajátteljesítmény-vizsgálatát.
A rendezvényhelyszín akkreditálásával könnyebben elérhetővé vált
az ország keleti és északi részén
élő tenyésztők számára is a vizsgalehetőség. 2017 óta közel 80
fedezőmén jelölt tett itt sikeres
teljesítményvizsgát, amely a kaposvári helyszínen megrendezett
vizsgákon nem jelent volna meg.
Nagy Ferenc az elmúlt években
közel 30, magas pontszámmal
vizsgázott fedezőmént tenyésztett,
ezáltal nagymértékben hozzájárult
a magyar hidegvérű lótenyésztés
minőségének javításához.
Az eltelt évek alatt elvégzett munkák és a befektetett energia az ő
kitartását igazolták, mivel nagyszerű hazai eredményeket ért el.
A Homokréti Ménesben jelenleg
a magyar hidegvérű fajtát képviselő kancák és fedezőmének száma
meghaladja a 200-at. Ez a létszám
már lehetőséget ad egy optimális
szelekcióra, szélesebb körben van
mód a javító hatású fedezőmének
alkalmazására is.
A hosszú évek alatt szerzett szakmai és vezetői tapasztalata, kitartása példa lehet minden mai vállalkozó és állattenyésztő számára.
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Tradícionális és modern egyszerre
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PATAKI Ménes

Sportlótenyésztés felsőfokon

A cégismertető a 10. oldalon olvasható
Pataki Mihály, az Airvent Zrt. elnök-vezérigazgatója több mint
20 éve foglalkozik lótenyésztéssel. Számos kitűnő sportlovat
tenyésztett már, illetve a klub
(Airvent LC) mint versenyhelyszín is bekapcsolódott a hazai
díjugrató sport véráramába.
A Pataki Ménes tenyészcélja,
hogy olyan lovak szülessenek,
amik megállják a helyüket úgy
a magyar, mint a nemzetközi
versenyeken is.
Ez annyira jól sikerült, hogy
a sportklub lovasai hét Magyar
Bajnokságot nyertek az elmúlt
időszakban, ill. a ménes lovaival
Horváth Balázs 2000 óta a felnőtt
válogatott tagja, aki többszörös
Nemzetek Díja győztes lovas.
A Pataki Mihály által tenyésztett lovak eredményeinek köszönhetően
a klub sok éven át vezette a díjugrató ranglistát. A ménesnél mindig
kiemelten fontos volt a lókiképzésben a fokozatosság, és a minden
napos alapos, szakmai munka, ami
meghozta gyümölcsét.
A ménes saját fedezőménekkel
rendelkezik, melyeket a külföldi
csúcsgenetikájú mének mellett
használ a tenyésztésben, ezek
holsteini, württembergi és olden-

burgi fajták. A tenyészkancák vagy
saját teljesítményük után kerülnek
a tenyésztésbe, vagy pedig szintén
kiváló genetikát hordoznak.
Évente átlagban 4-5 csikó születik,
melyek gondos felnevelés után
kiképzés alá kerülnek, és a sportban is kipróbálnak szinte minden
egyedet.
Jelenleg kb. 35 ló versenyzik
díjugratásban a ménes, ill. a klub
színeiben. Ezek a kiképzett lovak
aztán értékesítésre kerülnek, általában idomítottságuk, jól kezelhetőségük miatt szívesen vásárolják
őket fiatalabb lovasok részére.
A jó választást az is bizonyítja, hogy
számos sikert érnek el hazai, nemzetközi versenyeken és bajnokságokon.
A ménes tulajdonosa, Pataki
Mihály négy évvel ezelőtt újabb innovációba kezdett, és megépítette
a kecskeméti helyszínen Magyarország első „flut-ebbe” talajú, saját
fejlesztésű versenypályáját, ami
minden időjárási viszony közepette
ideális versenyzési felületet biztosít
a lovak számára. Ez a szabadalmaztatott rendszer azóta több nagy
versenyen bizonyított, pl: Tenyészverseny, Grand Prix forduló stb.
A világ élvonalába tartozó Werner

Deeg nemzetközi pályaépítő is
elismerően nyilatkozott róla, saját
állítása szerint olyan versenypályán
még nem épített, ahol az összes
ló-lovas párosnak az egész verseny
folyamán – száraz és esős időben
egyaránt – adott lett volna az
ugyanolyan minőségű talaj, mint
ahogyan a kecskeméti extra talajon. Amellett, hogy a kivitelezése
sem méreg drága, mint általában
az épített talajoké, rengeteg vizet
spórol, kb. 50-60% a vízfelhasználás
a felső locsolású talajokhoz képest.
Ez nem elhanyagolható szempont
az egyre szárazabb és melegebb
klíma, valamint a sok résztvevős
versenyek lebonyolításakor.
A ménes céljai között további
fejlesztések szerepelnek, pl. egy új
fedeles lovarda építése, és a végső
infrastrukturális fejlesztések után
nemzetközi versenyek rendezése.
Mihályt felesége, Dorottya segíti
a ménes irányításában, emellett
a versenyek szervezése és bonyolítása a fő feladata. A házaspár
közös gyermeke, Anna is a lovak
szerelmese, természetesen ő is
díjugratásban versenyzik. Iskolái
befejezése után terveiben szerepel, hogy bekapcsolódjon a ménes
irányításába.

Fotók: Hajdu Krisztina - lovasfoto.hu
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RENCSÁR Ménes

Sikeres távlovak bölcsője

Cél: Európa legjobbjai között lenni
A Bonafarm Csoport a régió
egyik meghatározó, vertikálisan
integrált élelmiszer-gazdasági
vállalatcsoportja. Az integrált
működés célja, hogy a termék-előállításunk minden lépését – az alapanyag-előállítástól
a késztermékek gyártásáig – mi
magunk koordináljuk és felügyeljük, biztosítva ezzel, hogy
fogyasztóink asztalára csakis
magas minőségű, innovatív,
biztonságos és páratlan ízvilágú
termékek kerülhessenek.

A Rencsár Ménes 2004 óta
működik Solton jelenlegi formájában. Vezetője és alapítója
Rencsár Kálmán, akinek
gyermekei is részt vesznek
az irányításban, valamint már
az unokái is aktív résztvevői
a ménes mindennapjainak.
A shagya-arab lovak tenyésztése
a répáspusztai ménes felszamolásakor kezdődött, amikor Rencsár
úr 11 tenyészkancát vásárolt onnan.
Ezen kancák a shagya-törzsek
jelentős részét képviselték. Megtalálható volt köztük a Gazal, Siglavy
Bagdady, Koheilan, Shagya, O’Bajan és Kemir törzsek egyedei is.
Eleinte kizárólag bábolnai törzs
ménekkel folyt a fedeztetés,
majd az évek folyamán több saját
fedezőmént is kitenyésztett és
nevelt a ménes. Egyikük Bende
gúz, a Siglavy Bagdady törzsből,
másikuk Sirály, a Jussuf vonal örökítő ménje. Mindkét lónak nagy
szerepe van a shagya-arab ezen
törzseinek fenntartásában.
Jelenleg az állomány 70 lovat
számlál, 18 törzskancával. Számuk
megközelítőleg stagnál, mivel a
szaporulat és az értékesítés hasonló arányban mozog.
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A lovak eladása zömében távlovas
sport céljából történik, de keresett ez a fajta hobbi-, fogat-, túraés egyéb célokra is.
Sokrétű használhatósága, kiegyensúlyozott természete és
rendkívüli szívóssága emeli ki ezt
a fajtát, lenyűgöző külleméről
nem is beszélve.
A Rencsár Ménes a tenyésztés
mellett évek óta aktív résztvevője
hazai és nemzetközi távlovas
versenyeknek is. Rövid-, középés hosszútávon is folyamatosan
az indulók között vannak
a lovaik. Az idei évben 9 ló aktív
ebben a sportban, közülük 4-en
már hosszútávon teljesítenek
sikeresen, a többiek fokozatosan
haladnak minősítéseik megszerzésével.
Rencsár Kálmánt többször az év
távlótenyésztőjének választotta
a Magyar Távlovas Szövetség.
Tőlük származó lovak folyamatos
résztvevői mind a hazai, mind
a nemzetközi versenyeknek.
Megtalálhatóak lovaik Európa
számos országán kívül, Kínában
az USA-ban és számos közel keleti országban is.

| SERTÉS

BONAFARM Csoport

Solt évek óta kedvelt helyszíne
országos és nemzetközi távlovas
versenyeknek a család szervezésében. Közép- és nyugat-európai
lovasok körében is népszerű versenyhelyszínné vált az évek során.
A dolgozói állomány jelenleg 7 állandó főből áll. Köztük a mindennapi feladatok ellátóit, belovagló
szakembert és távlovas trénert
is találunk. A legelők 12 hektáron
terülnek el. Ezenfelül két istálló,
egy nagyobb és egy kisebb, tágas
boxos a tenyészkancák számára, gazdasági épület, lójártató,
karámok tartoznak a területhez.
Emellett hat hektáron folyik a
lovak takarmányának termelése.

A Bonafarm Csoport mezőgazdasági tevékenységet folytató
cégeit a Bonafarm Mezőgazdaság fogja össze. Sertéságazata 16
saját állattartó telepre (1 központi
kantelepre, 2 nucleus- és 7 árutermelő kocatelepre, 2 süldőfelnevelő telepre, 4 hizlaldára), valamint
6 integrált koca- és 80-90 integrált hízótelepre épül. Ágazatunkban közel 330 főt foglalkoztatunk
és integrációs partnereinknél is
hasonló nagyságrendű a munkavállalók létszáma.
Sertéságazatunk elsődleges fe
ladata, hogy a Bonafarm Csoport
stratégiai partnere, az MCS Vágóhíd Zrt. részére vágóalapanyagot
állítson elő. Jelenlegi célszámunk
az évi 750.000 db hízósertés

előállítása. Ezenfelül a DanBred
hibrid sertés hivatalos magyarországi tenyésztőjeként évi 20.000
db F1 tenyészsüldőt és 300.000
adag szaporítóanyagot hozunk
forgalomba elsődlegesen a hazai
piacokon, de részt veszünk Közép-Kelet-Európa dán genetikával történő ellátásában is.
Nyolcévnyi elkötelezett szakmai
munka eredményeként a Bonafarm Mezőgazdaság létrehozta Magyarország legnagyobb
sertésintegrációját. Integrációs
partnereink a kocaintegrációban
hízóalapanyagot állítanak elő,
a malacok pedig vagy a partner
saját hizlaldájában, vagy más
integrációs partnerünknél kerülnek felnevelésre. Jelenleg 85-90
partnerrel működünk együtt egy
kölcsönösen előnyös rendszerben, mely mindkét fél számára
a gazdasági lehetőségek eredményes kihasználását célozza meg,
miközben a piac elveit követi. Termelési volumenünket a 13.500 db
saját kocánk, valamint a 11.000 db
integrációs koca adja. A saját kocáinktól évi 500.000 db malacunk
születik, míg a kocaintegrációs
partnereink 350.000 db hízóalapanyagot állítanak elő, melyeket
később felvásárolunk tőlük.

A dán genetikára alapozott termelésünk paraméterei minden
tekintetben meghaladják a dán
átlagot, sőt egyes naturáliáink
már most elérik a dánok legjobb
25%-os termelési értékeit. Célunk,
hogy minden mutatószámnál
teljesítsük ezt a termelési szintet,
amellyel már nem csak Magyarország, hanem Európa legjobb
termelői közé kerülhetünk majd.
2021 1-6. hónapjában az árutermelő kocatelepeinken kocánként évi
35,26 választott malacot termeltünk, amely lényegesen jobb a
hazai átlagnál. Állataink átlagosan
2,68 kg/kg fajlagos takarmányfelhasználás és napi 980 gramm
súlygyarapodás mellett 60,3%
színhúskihozatallal kerültek levágásra ebben az időszakban.
Célkitűzésünk, hogy a következő
3 évben a tenyésztés terén a
süldőkibocsátásunkat 32.000
db-ra, a szaporítóanyag-kibocsátásunkat pedig 360.000 adagra
növeljük. Ez a termelési volumen
a teljes magyarországi hízó-előállítás 20%-a, míg a sertéstenyésztés terén pedig 40.000 koca
utánpótlását biztosítja. A bővülés
után 60.000 db koca utánpótlást
tudjuk biztosítani, ami közel 30%-a
lesz a hazai állománynak.

A vezető elsődleges tervei között
továbbra is a kiváló shagya-arab
fajta méltó megőrzése szerepel.
Értékes törzseinek fenntartása,
és minőségi csikók tenyésztése.
Emellett a sportcélra való használatának népszerűsítése is fontos
számára, hiszen pontosan ismeri
a shagya-arab lovakban rejlő számos lehetőséget.
Ezekben a nemes lovakban méltó
társra talál mindenki, akár sport-,
akár magáncélra.
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MAGYAR FAJTATISZTA Sertést Tenyésztők Egyesülete

A fajtatiszta sertéstenyésztés bázisa
A Magyar Fajtatiszta Sertést
Tenyésztők Egyesületét 2000ben a regionális tenyésztő
szervezetek tenyészetei közösen alapították azzal a céllal,
hogy létrehozzák az egységes
hazai fajtatiszta tenyésztés bázisát. Feladatunk a Magyarországon elismert magyar nagyfehér, magyar lapály, duroc,
hampshire és pietrain fajták
nemesítése és törzskönyvezése, valamint az ezekre alapozott keresztezési programok
létrehozása.
Az Egyesületet az elnökség
vezeti Kiss György elnök irányításával. A szakmai feladatokat,
a törzskönyvezést, a szelekciót
és a párosítási tervek elkészítését
a szakbizottság iránymutatása mellett Eicher József igazgató vezetésével a területi kollegák látják el.
Célunk: kiváló minőségű tenyész
állatokkal való kiszolgálás a
hatékony, gazdaságos és ízletes
sertésvégtermék előállításához.
A teljesítményparaméterek
növelése, és a tenyésztési célok
elérésének érdekében teljesítményvizsgálatokat végzünk,
a tenyészértékbecslést folyamatosan fejlesztjük és működtetjük

a Törzskönyvezői és Teljesítményvizsgálati Adatbázist.
Törzs- és szaporítótenyészeteinkben üzemi körülmények között
szaporasági, felnevelési és hízékonysági, a 2014. évben megépült modern központi ivadékvizsgáló állomáson hízékonysági,
takarmányértékesítési és vágóteljesítmény-vizsgálatokat végzünk.
A megbízhatóbb tenyészértékbecslés érdekében kialakítottuk
a BLUP hízékonysági index és a
BLUP szaporasági index súlyozásának gazdaságossági szempontok alapján történő értékelését,
így a BLUP teljes teljesítmény
index képzését.
A minél gyorsabb genetikai előrehaladás és az állományok közötti
rokonsági fok javítása érdekében
a nagy genetikai értékű javító hatású tenyészkanok spermájának
terítése folyamatosan történik.
Az Egyesület segítséget nyújt a klímaállapot mérésével a mikroklíma-,
fényerő-, hőmérséklet-, páratartalom- és légsebesség-paraméterek
optimális szintű értékeinek biztosítása érdekében, valamint a takarmánykomponensek beltartalmi
paramétereinek vizsgálatában és
a toxinok kiszűrésében.

| SERTÉS

NAGISZ Csoport

Fenntartható és versenyképes
sertéstenyésztés

A hatékony munka feltétele
a tenyésztők folyamatos szakmai
képzése. Meghívott előadókkal
tenyésztési, szaporodásbiológiai,
állategészségügyi, takarmányozási, informatikai és pályázati témakörökben szakmai rendezvényeket szervezünk takarmányos,
tenyésztő és állatorvos szakembereink számára. Honlapunkat
folyamatosan frissítjük, hogy
tagjaink a legújabb információk
birtokába juthassanak a sertéstenyésztést érintő aktuális hírekből.
Feladatunk a magyar genetika
és az FSE mint egyetlen hazai
tenyésztőszervezet bemutatása
és népszerűsítése. A hazai fajták
minél szélesebb körű elterjesztése érdekében rendszeresen részt
veszünk a kiállításokon, szervezési
és anyagi segítséget nyújtunk
tagjainak a részvételéhez. Tenyészállat-bírálatokat és show-fajtabemutatókat szervezünk. Reklám
anyagokkal és termék bemutatókkal népszerűsítjük a magyar
fajtákat és élelmiszereket. Médiumokon keresztül cikkekkel és
filmekkel hívjuk fel a figyelmet
tenyésztőink kiváló tenyészállataira, sertésfajtáink magas szaporasági és hízékonysági teljesítményeire.

A Nagisz Csoport a magyar mezőgazdaság meghatározó szereplőjeként jelen van a növénytermesztés, az állattenyésztés,
a keveréktakarmány-gyártás,
a tej- és húskészítmények,
valamint az építőipar piacán is.
Legfőbb termékeink a vágósertés, a húshibrid naposcsibe,
a pulyka napospipe és -tenyésztojás, a keveréktakarmányok és
premixek, valamint a különböző
tej-, hús- és mirelit termékek.
Cégünk története több mint
70 évre nyúlik vissza, ez idő alatt
rengeteg tudást és tapasztalatot
halmoztunk fel, és erre az alapra
építkeztünk, amikor a közeli és
távolabbi jövő stratégiai döntéseit
meghoztuk. Hisszük, hogy
a legjobb minőségű termékeket csak korszerű módszerekkel,
a legmodernebb technológiák
felhasználásával lehet előállítani,
a nagyüzemi mezőgazdaság csak
így fenntartható és versenyképes.
Kiváló minőségű sertés egytől
egyig minden állat a Nagisz
Csoport sertéságazatában – ezért
kapta meg cégcsoportunk 2014ben a Kiváló Minőségű Sertéshús
védjegyet. Mit garantál mindez?
Többek közt azt, hogy sertéseinket csak hazai tájakon megtermelt, GMO-mentes kukoricával
és más szemes gabonafélékkel
etetjük. Sertéstelepeinken a
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takarmányellátás saját fejlesztésű és előállítású Nagisz-takarmányokkal történik. A szakmai
munka színvonalát a versenyképes, eredményes termelés
mellett a tanúsított MSZ EN ISO
22000:2018 Élelmiszer-biztonsági
Irányítási Rendszer is garantálja.
A szinte teljesen automatizált,
energiatakarékos, zárt épületrendszereinkben végzett magas
színvonalú tenyésztési munkához jó alapanyagnak bizonyul a
Topigs–Norsvin holland–norvég
vezető sertéstenyésztő szervezet
által biztosított genetika.
A Nagisz Csoport sertéságazatának fő profilja a kész vágósertések értékesítése, valamint a tenyésztőszervezettel összehangolt
kocasüldő-értékesítés. Jelenleg
14 telephelyen folyik a vágósertésés tenyészállat-nevelés, egy mesterséges termékenyítő állomáson
pedig a szaporítóanyag-előállítás.
Telepeinken éves szinten 11 500
tenyészkocával mintegy 300 000
vágósertés és 7000 kocasüldő
ellőállítása folyik. Az előállított
vágósertéseket az Alföldi Sertés
Értékesítő és Beszerző Mezőgazdasági Szövetkezeten keresztül
értékesítjük a belföldi és külföldi
vágóhidak felé. Alapító tagjai
vagyunk a 2003-ban alakult szövetkezetnek, amely évi 700 000
vágósertés értékesítését koordinálja.

www.allattenyesztok.hu

Az elmúlt években épült sertéstelepeink lényeges eleme, hogy
a korábbi több, különálló épületegységekből álló, nagy kiterjedésű telepek helyett az új telepeket
már zárt, tömbösített elvek alapján alakítottuk ki. Az épületeknél
felhasznált speciális, kiváló minőségű anyagok alkalmazásával
elértük, hogy a termelőegységek
takarítása, fertőtlenítése minden
körülmények között biztosítható
legyen, így ezek a telepek úgynevezett magas egészségügyi
státusz szintjén tudnak üzemelni.
Az épületeket zárt folyosók kötik
össze, a dolgozók kizárólag fekete-fehér beléptetőrendszeren keresztül léphetnek be, ezzel minimalizáljuk az állatokhoz bejutható
fertőzések kockázatát, valamint az
állati megbetegedések számát.
A telepekre beépített technológiák (etetés, itatás, szellőzés-hűtés)
teljesen automatizáltan, központi
vezérléssel és felügyelettel működnek, így a telepen dolgozók
létszáma egy hasonló nagyságú
hagyományos telephez viszonyítva körülbelül egyharmadnyi.
A tömbösített, zárt épületegységek, az automatizált és energiahatékony tartástechnológia, a kiváló
genetikai háttér és a kollégáinkra
jellemző magas színvonalú szakmai munka a sikeres jelen és jövő
záloga a Nagisz Csoport sertéságazata számára.
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HAJOSOVICS György

Génmegőrzés felsőfokon őshonos
baromfivonalak fenntartásával

A 35 éve alapított vállalkozásunk kizárólag őshonos
baromfik tartásával és azok
felneveléséhez szükséges termények termesztésével foglalkozik ökológiai körülmények
közt.
Az öt magyar őshonos baromfi
fajunk tizennégy fajtájából három faj hat fajtáját tartjuk gazdaságunkban, ebből öt a fokozottan
veszélyeztetett fajta: az erdélyi
kopasz nyakú fajták, a parlagi
gyöngyös és a magyar lúd tarta
színváltozata. Utóbbi, csak nálunk
található az országban.
Állatainkat kizárólag in situ tartjuk, azaz eredeti élőhelyén, szabadon, természetes takarmányon,
természetes körülmények között. Csak így őrizhetjük meg az
őshonos fajták oly fontos eredeti
értékmérő tulajdonságait.
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Az általunk folytatott állattartás
legfőbb célja a génmegőrzés,
amely a biodiverzitás fenntartásán túl a magyar agrárkultúra
fennmaradását szolgálja a magyar vidéken. Továbbá genetikai
alapja lehet új, ellenálló, a magyarországi viszonyokat jól bíró
fajták „megalkotásának”, ezek
a Kárpát-medence viszonyaihoz
alkalmazkodott, itt „szocializálódott” fajták. Természetesen ezen
kívül gazdasági haszna, bevétele
is van.
Változó világunkban újra kezdi
felfedezni a társadalom, a gasztronómia a régi ízeket, a minőséget. Így a tenyésztésből kikerülő
egyedek vagy a keltetésre nem
használt tojások, nem mondom,
hogy könnyen és korlátlanul, de
megtalálják helyüket – az egyelőre még szűkebb – közönségnél.

Mint család 35 éve foglalkozunk
a vezetésemmel baromfitartással.
A régi vevőkörünkön és a saját
boltunkon kívül a Pécsi Kosárközösségen keresztül értékesítjük
madarainkat élő vagy tisztított
formában.
A közeljövőben új termékkel
állunk vásárlóink elé. Korszerű
keltetőnk és előnevelőnk birtokában nemcsak a fogyasztó-, gasztroközönség, hanem a baromfitartást kipróbálni szándékozóknak is
tudunk ajánlani napos és előnevelt csirkét.
Mottónk a természetközeli, környezettudatos gazdálkodás.
A Székelygazda Kft. Székelyszabaron erdélyi, azaz székely genetikai
állományú baromfit őriz meg
a jövő számára, több más magyar
őshonos állattal együtt.
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SZOMOR Dezső

Az őshonos állattenyésztés
és termék-előállítás ikonja

1990-es évek óta őshonos
állatok tenyésztésével foglalkozom, a hungarikumnak
számító magyar szürkemarha,
bivaly, racka juh és mangalica
mellett – a gödöllői Haszonállat-Génmegőrzési Központ
közreműködésével – az összes
őshonos magyar baromfifajta
megtalálható gazdaságomban,
mely egy uniós pályázat keretében megvalósított vágóhíddal bővült 2012-ben.
A Kertészeti Egyetemen szereztem kertészmérnök diplomát,
majd 2003-ban a Debreceni
Egyetemen halászati szakmérnöki oklevelet.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával (KNP) és a Duna-Ipoly
Nemzeti Parkokkal (DINPI) szoros
együttműködésben szántókon
újra visszagyepesítést végeztünk,
amelyen a szigorúan védett túzokállomány dinamikus bővülésnek
indult. Ezt azonban az elszaporodó
vaddisznóállomány veszélyezteti.
Az ősgyep fenntartásában nagy
szerepe van az azon legelő- és ridegen tartott magyar szürke szarvasmarhának, bivalynak, mivel a
szabályozások miatt kaszálás csak
igen korlátozottan végezhető. Saját
költségen létrehoztam egy vizes
élőhelyet, amelyre a vízi madárvilág visszatelepült, s a terület elnyerte az ún. ramsari terület minősítést.

Gazdaságom székhelye Apaj
község. Közel ötezer hektáron
gazdálkodunk, ebből 550 ha
szántó, 4000 ha gyep, 450 ha
halastó. Ezek a területek másféle
gazdálkodásra nem alkalmasak.
Iparszerű rendszerbe történő
beillesztésükre tett próbálkozások
nagy károkat okoztak a 70-es 80as években.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával és DINPI-vel közösen
folytatott környezetvédelmi tevékenységemért 2011-ben Pro Natura
díjat kaptam. A BIOKONTROLL
Hungária Nonprofit Kft. által ellenőrzött ökológiai gazdálkodó vagyok. Gazdaságomat 2020-ban egy
kormányhatározatban mintagazdaságnak jelölték ki. Állatlétszám:
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2500 szürkemarha, 700 bivaly, 1500
mangalica (ebből 200 anyakoca),
650 racka juh, 1650 baromfi.
Saját vágóhídunkon és húsfeldolgozóban prémium minőségű
ún. Nemzeti Parki Termékeket
állítunk elő, többek között szürkemarhából és bivalyból készült
szalámikat, csemege és csípős
változatban, exkluzív termékként
a nemespenész bevonattal készült paprika nélküli szalámit.
A termékeinket online is meg
lehet rendelni. Termékeink külföldön is kedveltek. Hongkongba
több mint öt éve szállítunk. A
hús egy részét exkluzív fővárosi
éttermek részére értékesítem.
Termékkínálatunk folyamatosan
gyarapodik. Nemzeti parkok részére bérfeldolgozást is végzünk.
A gazdálkodásunk alappillére
a természetvédelmi elveknek
megfelelő termelési rendszerek,
őshonos állatfajták tenyésztése,
génmegőrzése és piacra juttatása. A családi gazdaságunkban
közel százan dolgoznak.
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FÖLDI Gyula

Génmegőrzés hét generáció
felhalmozott tudásával
A családi gazdaság alapjait
1996-ban raktam le saját állatállomány kialakításával és földterület vásárlásával.
Az épületeket magunk építettük,
az ökológiai gyepgazdálkodáshoz,
szénabetakarításhoz és a telepi
munkákhoz szükséges eszközöket
önerőből vásároltuk.
A tevékenységünket mint családi gazdaság végezzük, kizárólag
a család tagjainak részvételével,
mint őstermelők. Családi gazdaságunk jelenlegi vezetője Földi
Dávid, aki hetedik generációs
juhász, illetve juhtenyésztő. Alaptevékenységünk a legelőre alapozott juhtenyésztés. Kiegészítő
tevékenységként agro- és ökoturizmussal is foglalkozunk, melyet
idősebbik fiam, Ádám, párjával
egyéni vállalkozásban működtet.
A gazdaság Nógrád megye talán
legkeletibb szélén, Mátranovák
község külterületén, a Faluhely
majort körülölelő völgyben terül
el. Mintegy ötven hektárnyi
szárazdombvidéki gyep alkotja
a növénytársulást, amely túlnyomórészt legeltetett ősgyep,
a területből tizennyolc hektár gépi

művelésre alkalmatlan, további 18
hektár csak feltételesen – megfelelő csapadékmennyiség esetén
– alkalmas széna betakarításra.
Mindez 20-40%-os lejtőn, ahol
némi iróniával „az életünk árán”
gyűjtjük össze a téli szénaszükségletünket. A fennmaradó, bérelt 11
hektáros terület, ami egy magasfennsík, alkalmas csak takarmány
termesztésére. A föld minősége
gyenge, 4,7 AK-átlagértékkel, mindennek ellenére nem tartozunk a
KAT-os területek közé.
Tenyészetünk 1996 és 2002 között
magyar merinó törzstenyészetként, majd a magyar juh (hortobágyi racka) fekete és fehér, illetve
2004-től gyimesi racka törzstenyészetként működik. Állatlétszámunk a gazdaság szűkreszabott
területéhez, és annak gyenge eltartóképességéhez igazodva 30-30
db fekete és fehér magyar juh és
110 db gyimesi racka, akiket egész
éven át legeltetünk épület nélküli
tartásban. Elsősorban tenyészállat-előállítással, -értékesítéssel
foglalkozunk belföldi tényészetek
számára, de növekszik az EU-s
országokba is a kivitelünk. A tengerentúlról is van érdeklődés, ami
embrióexporttal valósulhat meg.
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HOLLÓ Mátyás

Célunk a legjobbnak lenni
több juhfajtában is
A Magyar Juh és Kecsketenyésztő
Szövetség bemutató mintatelepe, valamint központi kosnevelő
telepeként is működünk. Rendszeresen, jó eredménnyel veszünk
részt az országos tenyészállat-kiállításon (pl. OMÉK-on Juhtenyésztési Nagydíjat kaptunk). Nyolc éve
a szövetség küllembírálójaként is
tevékenykedem.
Tenyésztői hitvallásunk, hogy
őshonos fajtáinkkal a megfelelő extenzív tartásmód mellett
ugyanolyan kiemelkedő (gazdasági) eredmények elérése lehetséges, mint az intenzív tartást
igénylő fajtákkal és a legmodernebb technológiával. A megfelelő tartásmód a helyi természeti
adottságok, és az ezekre épülő,
illetve a generációk során felhalmozott ismeretanyag társításából
származó tartást jelent, legelőkertek kialakításával.
Eredményességünk titka a kitartó munka. Fontos, hogy mindig
nyitottak legyünk az újra
a tradícióink és a hagyományaink
figyelembevételével, és mindig
képezzünk tartalékot. Így egy jó
csapattal, összefogással folyamatosan tudunk fejlődni.

1986-ban a helyi tsz felszámolta a juhágazatát. A tagságnak
jelentős mennyiségű birkája
volt, melynek legeltetését meg
kellett oldani. Megbeszélést
hívtak össze, ahová természetesen nekem (11 évesen) el kellett
kísérnem édesapámat, hogy
az ő 56 db juha is legelhessen
valahol. Amikor elindultunk,
egyikünk sem gondolta, hogy
pár óra múlva már juhászként
térünk haza.
Onnantól kezdve belenőttem a
szakmába. Mindig is széles érdeklődési köröm volt, és amit csinálok,
azt a legjobban akarom végezni.
1995-re 600 anyával rendelkeztünk.
Itt válaszút előtt álltam. Úgy gondolom, jó döntést hoztam. Maradtam
dolgozni a családi gazdaságban,
megnősültem 19 évesen, azóta
3 gyermek édesapja vagyok.
A család után a legfontosabb dolog
az életemben a juhtenyésztés.
Szerencsés ember vagyok, mert
a munkám örömet is okoz. Fontosnak tartom, hogy a juhászattal párhuzamosan fejlesszem a növénytermesztést is. Ez a földterületek
vásárlása mellett a gépek modernizálásában is megmutatkozik.
2001-től törzstenyésztő lettem a
magyar merinó fajtával. Elsődleges
cél az volt, hogy saját árutermelő állományunkhoz jó termelési
tulajdonságokat örökítő kosokat
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állítsunk elő. Több lett belőle. Talán az első vásárhelyi kiállításnak
köszönhetően, mert 2004-ben II.
helyezést kaptak merinó növendék
kosaim.
2009-ben vásároltam meg első
berrichon du cher juhaimat, új
kihívást kerestem a piaci igények
figyelembevételével. Ekkor Magyarországon nem tenyésztették
ezt a fajtát. Ez is jó döntésnek bizonyult, mert mára a legnépszerűbb
fajták közé tartozik.
2018-ban már voltak olyan időszakok, amikor 1500-1600 juh is volt
a telepemen. Ezért árutermelő
juhaimat értékesítettem Törökországba, mert a merinó és berrichon
törzskönyves állataim száma jelentősen megnövekedett. Azóta csak
ismert származású juhom van. Azt
tartom, hogy pedigrés állatot is lehet vágásra értékesíteni, de árubárányból tenyészállatot nem lehet
csinálni. A tenyészállatok kereslete
tovább növekedett, ezért új fajtával
bővült a juhászatom, mégpedig
az ile de france fajtával. Minden
egyedet Franciaország legjobb
tenyészeteiből vásároltam.
Mindhárom, általam tenyésztett
fajtát nagyon szeretem. Merinóból, szinte csak saját tenyésztésű
kosokkal termékenyítek. Az MJKSZ
még 7 vérvonalat tart nyílván
belőle, nekem egyedüliként az
országban mind megvan. A másik

www.allattenyesztok.hu

kettő fajtám francia. Ezek tenyésztésével könnyebb helyzetben
vagyok. Nem kell sok vérvonalat
tartanom, mert ha vérfrissítésre van szükség, tudok importot
hozni. Szerencsére, jó kapcsolatot
ápolok a francia tenyésztőszervezetekkel, 2020-ban még azzal is
megtiszteltek, hogy meghívtak
a párizsi Salon International de
l’Agriculture show-ra a berrichon
fajta bírálóbizottságába.
Tenyészetemből évente kb. 150
minősített kos kerül eladásra hazai
és külföldi vevők részére. Igyekszem minden vásárlónak a legjobb
genetikát biztosítani. Egy tenyésztőnek a legjobb reklám az elégedett vevő.
Úgy érzem, hogy a juhtenyésztés
a jövőben is megélhetést tud
biztosítani azon családok részére,
akik ezt a szép hivatást választják.
Ehhez viszont szemléletváltásra
van szükség, haladni kell a korral, és fejlődni. Tartástechnológia
és takarmányozás terén is óriási
hátrányban vagyunk más ágazatokkal szemben. Ha meg tudunk újulni, és élhető jövőképet
mutatunk a következő generáció
számára, akkor lesz folytatás.
Bízom benne, hogy én ezt meg
tudom tenni. Bettina lányom az
agráregyetem mellett, minden
munkafolyamatban részt vesz, és
mindent meg akar tanulni. Lehet,
hogy örökletes?!
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IMÁR Bt.

Dupla dinamit: húsmarhában és juhban
is az elit klubban
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JUHÁSZ Pál

Tenyésztéstől a feldolgozásig:
50 éves tapasztalat

A cégismertető a 21. oldalon olvasható

Közel 50 éve foglalkozom juhtenyésztéssel. Tíz év nagy
üzemben, Vértesboglár Termelőszövetkezetben, tíz év
kutatás-fejlesztésben a kaposvári főiskolán, később egyetemen.
1992-ben alapítottuk a Kapos Ternero Kft.-t néhány kollégával, eszköz nélkül, bízva a tudásunkban,
a kitartásunkban és a szerencsében. Nemcsak tulajdonosa, de ügyvezetője is vagyok a cégünknek.
A csatlakozást követő évben specializálódtunk: borjú-, bárányés birkavágás, húsfeldolgozás lett
a profilunk.
A hazai juhvágás közel 60 százalékát mi adjuk, az üzemünk kapacitása hazánkban a legnagyobb
jelenleg.
Éves húskibocsátásunk 620 tonna
körül alakul, ebből 70 százalék
a bárány- és juhhús.
Több mint 10 éve exportálunk
Japánba, Svájcba, Ausztriába,
Németországba, Szlovéniába és
Csehországba.
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A magyar bárányhús verseny
képes a világpiacon, elsősorban
a csúcsgasztronómia értékeli
a magas minőséget, és használja
ételeihez. A hazai árualap volumene nagy mennyiségű piaci
igényeket nem képes kiszolgálni,
ezért fokozott figyelmet fordítunk
az igényes, ár-értékarányt szem
előtt tartó és elfogadó vevőkre.
Tenyésztői, árutermelői oldalról nagyobb figyelmet kellene
fordítani az egyöntetűbb vágóbárány előállítására. Ehhez végtermék-előállító keresztezés kínálja
a leggyorsabb előrehaladást,
ráadásul az intenzív húsfajták
használata pozitív hatású a gazdaságosságra is.
Társaságunk éves nettó árbevé
tele évek óta 1,2 milliárd forint
felett van. Foglalkoztatott létszám: 26 fő.
Nemzetközi szabvány szerinti
minőségbiztosítási rendszert
működtetünk (IFS = International Food System), melyet évente
auditáltatunk.
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A rituális vágás képviseli a gyártásunk meghatározó hányadát. Mind
a „kóser”, mind a „halal” tanúsítást
jogosultan használjuk. Ez a piaci
szegmens számunkra rendkívül
perspektivikus, de a hazai juhágazatra is pozitív hatással van.
A keresletnek köszönhetően az
árak magasan vannak, és megszűntek a nagymértékű árhullámzások.
Mint magántenyésztő közel 30
éve foglalkozom a texel fajtával.
Ez a húsfajta a világban a legdinamikusabban terjedő fajta. Számos országban nemesítették ki
a saját fajtaváltozatukat, belgák,
franciák, angolok stb.
Kis létszámú törzsállományomat
én magam látom el az utóbbi
években. Igazi hobbinak tekintem, amely számomra szép és
kihívásokkal teli alkotómunka, ráadásul hosszabbítja az életemet.
Hosszú ideje látom el a Magyar
Juh- és Kecsketenyésztő Szövetségben a tenyésztési alelnöki
feladatokat.
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KASZA Sándor

Báránybőség: sűrített elletés merinóval
Kasza Sándor vagyok, 1949.
március 13-án születtem. Ötödik generációs állattenyésztőként tevékenykedem, a felmenőim főként szarvasmarhával
és lovakkal foglalkoztak.
A tanulmányaimat 1966-ban végeztem Kaposváron mint juhtenyésztő. Az iskola elvégzése után
Dormándon, illetve Füzesabonyban dolgoztam. A rendszerváltás
után 1989-ben vettem meg a
tanyát 620 db elég rossz állapotú, árut telmelő magyar merinó
állománnyal. 1991 óta tagja vagyok
a Magyar Juh- És Kecsketenyésztő
Szövetségnek (melynek elnökségi
tagja is vagyok), azóta foglalkozom
törzstenyészettel.
Családi gazdaság vagyunk, melynek én vagyok a vezetője. Kezdetben a fiammal, ifj. Kasza Sándorral
közösen dolgoztunk a gazdaságban, de 2013-ban csatlakozott a

lányom is, mára pedig a család
többi tagja is itt dolgozik.
Az állomány 560 db anyaállatból,
10 db. tenyészkosból és 200 db
növendék egyedből és szopós
bárányból áll.
Kiváláskor elsődleges szempont
volt a merinó szaporaságának
növelése, a szelekciós munkának
köszönhetően 160-180%-os a szaporulat.
Sűrített elletéssel foglalkozom,
januárban ellik az első csoport,
ezek adják a húsvéti bárányokat. A
következő csoport májusban, ezek
a bárányok az olasz piacra mennek
(Augustus Ferragusto ünnepe).
Majd szeptemberben, ami a karácsonyi bárányt adja. Akik ismernek, azok sokszor halhatták tőlem,
hogy nekem olyan birka kell, ami
megeszik 2 kg lucernaszénát,
2 kg lucernaszenázst, 1 kg abrakot,
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KISS Gyula

Célunk a legjobb hústermelő juh- és
szarvasmarhafajták tenyésztése

és megiszik 20 l vizet, mert akkor
biztos lesz elegendő teje, hogy 2-3
bárányt is fel tudjon nevelni.
Az állatok 110 hektár legelőn legelhetnek, 80 hektár szántón lucernát, tritikálét, zabot, búzát, kukoricát termesztünk az állatainknak.
Az elmúlt 30 évben számos szakmai díjat nyertem a juhtenyésztésben elért eredményeimért,
ebből csak egy párat említenék.
2002-ben: Az év tenyésztője díj
2006-ban: Schandl József-díj
(a juhtenyésztés területén elért
kiemelkedő eredményekért)
2011-ben: bemutató mintatelep
2012-ben: Dormánd községért
kitüntető cím
2019-ben: Agrárminiszteri Életfa
Emlékplakett bronz fokozat

Családi gazdaságunk 2004 óta
működik Szabadhídvégen.
1990-től őstermelőként már juhtenyésztéssel foglalkoztam. Az 1991
évtől a Juhtenyésztő Szövetség
megalapításában magánszemélyként vettem részt.
Juhtenyésztéssel 1986-tól foglalkoztam a Lajoskomáromi
Győzelem Mg. Szövetkezet juhtenyésztési ágazatvezetőjeként.
A német húsmerinó fajta felszaporításában és elterjesztésében
jelentős részt vállaltam az utóbbi
időkig. A magyar merinó állomány
mellett a legnagyobb létszámban
tenyésztett állat volt a német húsmerinó fajta.
A nagyüzemi munka során 2500
tenyészállattal a szakma minden
fortélyát sikerült elsajátítani.
Az akkori gazdaságunk fogékony
környezet volt az újra. Minden
lehetőséget megadtak, hogy
a tenyésztői munkát kiteljesítsük,
és minél jobbá tegyük.
1998-ban Az év juhtenyésztője
címet nyertem el a kiállításokon
és vásárokon kiváló állatokkal való
rendszeres részvételért.
2004-től saját gazdaságot alapítottunk 400 db saját tenyésztésű
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német húsmerinóval, melyet az
évek során 900 egyedre szaporítottunk.
Két fiam mellettem sajátította el
a szakma fogásait. Gergely fiam
a növénytermesztés és gépészet
feladatait, Gábor fiam az állattenyésztés feladatait irányítja,
szervezi és végzi. Gábor az egyetemi tanulmányai befejeztével
10 hónapot töltött Ausztráliában
embrióátültetés gyakorlása céljából. Hazatérve juhenyésztési szak
üzemmérnöki diplomát szerzett.
Gazdaság fő profilja növénytermesztés, takarmánynövények megtermelése az állatállomány számára, szálas és abraktakarmány,
lucerna, kukorica, silókukorica,
tritikále, valamint árunövény-termesztés, búza, napraforgó, árpa,
zab előállítása precíziós gazdálkodás alkalmazásával. Gépparkunkat
már mindennek a figyelembevételével szereztük be.
Szántóföldterületünk 340 ha, 80
ha gyep területtel rendelkezünk.
Gazdasági környezet változása:
munkaerőhiány miatt a juhlétszámot felére csökkentettük, 400 db
anyajuhhal rendelkezünk jelenleg.
Két fajtát tenyésztünk, német húsmerinót és texelt. Célunk a magas
genetikai értékű tenyészkosok és
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tenyészjerkék előállítása árutermelő gazdaságok részére. A texel
fajtánál cél a jó minőségű befejező
kosok biztosítása a húsminőség és
vágásteljesítmény javítása céljából.
A juh szerény, de nem igénytelen
állat. Megfelelő tartási és takarmányozási körülmények között képes
csak genetikai képességeit felszínre hozni.
Juhtenyésztés mellett szarvasmarha-hizlalással és húsmarhatenyésztéssel foglalkozunk. Hizlalással 2016 óta, évi 100 db nagysúlyra
hizlalt holstein-fríz és hústípusú
bikák értékesítésével. 2019-től
a blond d’ aquitane fajta tenyésztésébe kezdtünk 20 anyatehénnel.
Tenyésztési célunk a homozigóta
szarvatlan tenyészbika és üsző
előállítása.
Rövid távú célunk saját állományunk növelése, kiváló genetikai
képességű bikák előállítása árutermelő tenyészetek részére.
Gazdaságunkat állandó alkalmazkodásra kényszerítik a megváltozott környezeti feltételek
(éghajtatváltozás, munkaerőhiány,
életkor előre haladása).
A következő feladat a gazdaság
vezetésének átadása a fiatalabb
nemzedék számára.
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LAJKÓ Levente

Új juhfajtával alkalmazkodnak
a klímaváltozáshoz

Nagyapa nyomdokában
a legjobbak között
A gazdaságunkat nagyapám,
Sebők Mihály 1988-ban alapította, és 2018-ban bekövetkezett
haláláig ő vezette.
Jelenleg a birtok nagymamám, Sebők Mihályné, nagybátyám, Sebők
Mihály, és jómagam tulajdonában
van. Nagymamám az adminisztrációs munkákban segít, nagybátyám állítja elő a telep teljes abrakés szálastakarmány-szükségletét,
ezen felül iparnövény-termesztést
is végez, én pedig az állattenyésztési munkákat irányítom. A munkamegosztás ellenére gazdaságunk egy egységként működik,
amelyet mindannyian közösen
művelünk.

A Fala Farm alapítója Lajkó Levente. A családi gazdaságban
dolgozók: Lajkó Antalné, Lajkó
Anikó, Lajkó Attila, Lajkó Levente. Az állományméret: 250
anyajuh.
Családi gazdaságunk a kiskunsági Homokhátságon, Üllésen,
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád
megye határán található. Ez az
ország leggyengébb adottságú
és legszárazabb termőhelye. 2004
óta foglalkozunk életvitelszerűen
juhtartással, 60 hektáron legelőkertes, további 40-50 hektáron
pásztoroló legeltetést, valamint
további 40-50 hektáron takarmánytermesztést folytatunk.
Árutermelő juhászatunkat merinó állománnyal kezdtük, majd az
évek folyamán terminál, főként
suffolk apaállatokat használva
fokozatosan tértünk át a húsjuhra.
Ez – mivel nálunk nincsenek árutermelő jerke előállítására szakosodott tenyészetek – úgy érhető el
a legegyszerűbben, ha a szaporulatból a legszebb, főként ikerellés-
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ből született jerkebárányokat évről
évre meghagyjuk továbbtenyésztésre, és a kosokat cseréljük a
rokontenyésztés elkerülése érdekében. Így tudtuk elérni, hogy 100
árutermelő anyánként 180-200
pecsenyebárányt adunk el évente
30-35 kg-os élősúlyban. Tenyészetünkben évek óta igen magas az
ikerellések aránya, ezért a hármas,
négyes iker bárányokat mesterségesen szoptató automatával
neveljük.
2017-ben ausztrál embrióimportból születtek fehér suffolk
bárányok, a fajta honosításával,
megkezdtük a törzstenyésztői
munkát. Olyan tenyészkosokat
szeretnénk előállítani, amelyek jól
tolerálják a szélsőséges időjárást,
különösen a hőstresszt, a hajtást,
valamint megfelelnek a modern
húsipar és gasztronómia elvárásainak egyaránt, azaz bárányaik
carcass paraméterei kiválóak,
faggyúzottságuk optimális.
Ennek érdekében tenyészetünk
tagja az Ausztrál Fehér Suffolk Tenyésztő Szövetségnek (Australian

White Suffolk Assosiation),
és tenyészállatainkról rendszeresen adatokat szolgáltatunk a
Sheepgenetics Lambplan programjába. A rendszeres testtömegmérések és sok egyéb feljegyzés
mellett ultrahangos karajmélységet és faggyúzottságot is vizsgálunk. A beküldött adatok feldolgozása után megkapjuk az adott
tenyészállat genetikai potenciálját (ASBV). A rokontenyésztést
időről időre mélyfagyasztott szaporítóanyag behozatalával igyekszünk kerülni. Előnyben részesítjük a carcass tulajdonságokban
kiváló indexpontú, magas féregrezisztenciájú tenyészkosokat.
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A nagyapám elvesztése után nehéz időszak következett a család
életében. Annak ellenére, hogy
mellette nőttem fel, és rengeteget
kaptam tőle útravalóul, számos
nehézségbe ütköztem. Sokszor
olyan döntéseket kellett hoznunk,
amelyek nagy kihívást jelentettek.
Óriási felelősség hárult ránk, hiszen
egy ekkora gazdaságban egy-egy
rossz döntés is nagy veszteségekkel járhat. Azonban ez a nagy teher
segített abban, hogy megerősítsem a saját hitvallásom. Fontos
számomra, hogy gazdálkodásunk
alapját az őseinktől kapott tudás
képezze, de nyitottnak kell lennünk
a modernizációra és az innovációra
is. Ez vált a mottómmá, amelynek
szellemében a családommal lassan három éve gazdálkodunk.

Juhtörzstenyészetünkben továbbra is magyar merinót, német
húsmerinót és német feketefejű
húsjuhot tenyésztünk. Három telephelyen 1250 anyajuhot tartunk,
ahol minden egyed törzskönyvi
nyilvántartás alatt áll. Fő profilunknak a tenyészállat- és vágóbárány-értékesítést tartjuk.
A megszületett bárányok 40 százalékát tenyészállatként neveljük
fel. A tenyészállatokat külföldön és
belföldön is értékesítjük. 550 hektáron gazdálkodunk, amelyből 300
hektár szántó és 250 hektár gyep.
A szántóföldek fő célja a takarmánytermelés, de ipari növényeket
is termesztünk. Legelőink egyik része legelőkertes, míg a másik felén
pásztoroló legeltetést alkalmazunk.
A juhtenyésztésben 5, a növénytermesztésben 1 alkalmazott dolgozik.
Időnként a munkálatokban
a család többi tagja is részt vesz.
A tenyésztői munkám során a
nagyapámtól tanult kézből való
pároztatást alkalmazom, amelyet
az országban már kevesen végeznek. A pároztatás után ultrahangos
vemhességvizsgálattal válogatom
ki a vemhes anyákat. A legelőkertekben alternáló legeltetésre
váltottam. Az Állatorvostudományi
Egyetemmel ivarzás szinkronizálási és mesterséges termékenyítési
kísérleteket is végeztünk. Szívesen
dolgozom együtt egyetemi hallgatókkal a szakmai gyakorlat, illetve
tereplátogatás keretein belül, hogy
népszerűsítsem az ágazatot

a fiatalok körében. Az elmúlt
három évben ellésenként átlagosan 140-150 százalék a választott
bárányok aránya, amely megegyezik az előző időszak eredményeivel.
Tenyésztési célunkat a két ellés között eltelt idő csökkentése, a szaporaság és a báránynevelő képesség
javítása, a populációk fenotípusos
egységesítése, valamint a mesterséges termékenyítés visszaállítása
képezi. Technológiai céljaink között
az alábbi teendők szerepelnek:
saját báránytáp készítése granulálóval, az etetés gépesítése és automatizációja, a telepi infrastruktúra
fejlesztése és a legelőgazdálkodás
javítása.
Nagyapám ikonikus alakja volt
a magyar juhtenyésztésnek, a neve
évtizedekig minden kiállításon
szerepelt. Ezt a méltó hagyományt
mi is folytatjuk, és szeretnénk
a későbbiekben is fenntartani.
2019-ben minden kiállításon részt
vettünk, amely során több díjat is
nyertünk. Idén a 30. Farmer-Expón
négy csoporttal négy díjat sikerült elhoznunk. Az a célom, hogy
a nagyapám által elért sikereket
megőrizzem. Szerencsére ezt
a nehéz feladatot nem egyedül kell
ellátnom, hiszen a családommal
egy közös munka részesei vagyunk.
A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő
Szövetség elnökségi tagjaként és a
Juh és Kecske Ágazatért Egyesület
felügyelőbizottsági tagjaként a magyar juhágazat népszerűsítését és
jövőjét a szívügyemnek tekintem.

Árutermelő juhászként tudom,
hogy mekkora érték a tenyészetben a kiválóan teljesítő, megbízható apaállat, ezért tenyészkosaimat legelőn, szabadon tartom,
időjárástól függően minimális
takarmánykiegészítéssel. A vis�szajáró, elégedett kosvevők a
legnagyobb elismerés egy törzstenyésztő számára.
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NAGY László

Tenyésztés és kézműves sajtok:
mindenből a legjobbat
1989 decemberében vásároltunk 200 db juhot, és azzal indítottuk a magángazdálkodást.
A 90-es években nagyon sok
buktatóval, nehéz körülmények
között, de végül is megnyerve a
csatát, „életben” maradtunk.
Az éttermeket és szállodákat
céloztuk meg juh- és kecskesajtjainkkal. Az ötlet bevált, ma már
Budapesttől Hajdúszoboszlóig
magunk szállítjuk partnereinkhez
a termékeinket.
Tenyésztési eredményeink is egyre sikeresebbek lettek. 2005-ben
Az év kecsketenyésztője, 2006-ban

Az év juhtenyésztője, 2009-ben
pedig Schandl-díjas juhtenyésztő
lettem. 2008-ban Aranykoszorús
Gazda díjat kaptam.
Jelenleg kétfajta kecskét (alpesi,
szánentáli) és magyar merinó
juhot tenyésztünk.
Jelenlegi állományunk 400 db
juh és 150 db kecske. Kb. 20 ha
földünk van, malynek túlnyomó
része legelő, ezért a takarmány
nagyobb részét vásároljuk.
A sajtjaink között a kecsketejből
készült camambertet és a szintén kecsketejből készült rokfort
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SIPOS Ede

A megszállottság viszi előre őket

jellegűt említeném a különleges
technológiával készülő félkemény
kecskesajt mellett.
Budapest és Hajdúszoboszló
között saját magunk szállítjuk ki
a sajtokat.
A kecskéket és juhokat tenyészállatként értékesítjük, ha lehetőség
van, külföldre is. Alpesi tenyészetünk az ország legjobb tenyészetei
közé tartozik.
Gazdaságunkban ketten dolgozunk a feleségemmel, csak alkalmanként veszünk fel segítséget.

1975-ben indult a történet az
első jerkebárányommal, ami akkor 680 Ft volt. 1978-ban a helyi
tsz juhtartásba kezdett 2 db
400 db-os falkával, aminek gondozásához 2 szakembert vettek
fel. Kijártam hozzájuk, örültem,
ha segíthettem nekik, nagyon
érdekelt a szakma.
Továbbtanulásomat is nagymértékben meghatározta, ezáltal az
állattenyésztő szakmunkásképző
3. osztályát már Berettyóújfalun
végeztem juhász szakon. Az iskola
után a helyi tsz-ben dolgoztam,
és közben a saját állományomat
is szaporítottam. 1987-ben bevonultam katonának, ekkor eladtam az otthoni juhaim nagyrészét, 40 db-ot, első körben négy
darab maradt.
Katonai szolgálatom alatt is a
szakmával foglalkoztam. Leszerelést követően nem vállaltam
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falkát, készültem a másik életre,
mely az eladott birkák árából és
a 300 ezer újrakezdési kölcsönből
el is indult. 1995-ben megláttam
a lacaune fajtát, 3 db kost vásároltam Mosonmagyaróvárról,
és a Magyar Juhtenyésztő Szövetségbe belépve megkezdtem
a fajtaátalakító keresztezést.
1999-ben elkezdtük a fejést, ami
a törzskönyvezés miatt nem volt
egyszerű. Az állatlétszám átlagban 500 db jószág volt (300-tól
700-ig). A 2000-es évektől a tenyészállat-értékesítés is elindult.

technológiába, és egyértelművé
vált, hogy a saját telepemen is
szükséges a fejlesztés. 3 éve a fejési időszakban már bent etetünk
etetőkocsiból. A juhok genetikája
rendelkezésre áll, viszont a technológia még mindig hiányos.
A pályázatokat nehéz a hatékony
fejlődés szolgálatába állítani. Legtöbb segítséget nyújt a földalapú,
valamint az állatalapú támogatás.
Az állattenyésztést még mindig
a megszállottság tartja életben
pont úgy, mint a növénytermesztést is.

Általában 1 alkalmazottal és 2
családtaggal végezzük a munkát.
Földterületünk 180 ha, ebből 90100 ha szántó, a többi gyep, valamint terméketlen homok, melynek legelőértéke elég csekély.

A telep Győr-Moson-Sopron
megyében van, és a Marcal folyó
közelében helyezkedik el.

Célunk világos. Franciaországi
tenyészkosvásárlásaink alkalmával betekintést nyertem az ottani

A gazdaság címe: 9131 Mórichida
Tördemész puszta
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Tulajdonosa: Sipos Ede egyéni
vállalkozó
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HORVÁTH János

Kulcsszereplő a pannon méh
tenyésztésében
A családban édesapám kezdte
a méhészkedést 1973-ban, tehát
én a második generáció vagyok.
Azt nem mondhatom el, hogy
beleszülettem a méhészkedésbe, de azt már igen, hogy benne
cseperedtem fel, és ez jelentősen meghatározta érdeklődésemet és pályaválasztásomat.
1995-ben szereztem erdőmérnöki
diplomát, s ekkor már 60 családos
saját méhészetem volt, melynek
a jövedelme nagy segítség volt
a családalapításhoz. Édesapám
ebben az időben többszáz méhcsaláddal dolgozó, főállású méhész volt, s mindig gondot okozott
neki a tenyészanyag előállítása,
szükség esetén a beszerzése.
Ő biztatott a méhanyanevelés
saját célú megkezdésére, melynek
kipróbálása után 1998-ban vettek
fel a Magyar Méhtenyésztők
Országos Egyesületének tagjai
közé. Így lettem hivatalosan méhtenyésztő, miközben erdészeti
hatósági munkakörökben dolgoztam főállásban 2017-ig.
A méhészkedésem kifejezetten a
tenyésztésre specializált. Fő termékeim a méhanyák és a méhanyabölcsők. Korábban néha vándorol-

tam is, de ezt már nem teszem.
A méz és a többi méhészeti termék nálam inkább nem elhanyagolható jelentőségű melléktermék.
Emellett erdőgazdálkodással
(erdőtelepítés és fakitermelés)
és kisebb mértékben mezőgazdasággal is foglalkozom a saját
tulajdonú, 50 ha-os területen.
A jelenlegi kedvező szabályozás
szerint családi gazdálkodóként
végzem ezt. Méhészetem mérete
kb. 150 méhcsalád, mellyel évente
általában 2.000 méhanyát és 1.500
méhanyabölcsőt nevelek meg.
Az MMOE a hazai tenyésztési gyakorlatban 2004-ben elindította
a központi teljesítményvizsgálatot,
amelynek egyik telepét 2014-ig
vezettem. 2011-től elindítottuk
a KTV-telepekre alapozott mesterséges termékenyítési programot
az MMOE keretén belül. Az így
kialakított tenyésztési rendszer
nemzetközi összehasonlításban is
egyedülálló. Kidolgozásában meghatározó szerepem volt akárcsak a
Pannon méh teljesítményvizsgálati
kódex 2019-től hatályos változatának megalkotásában is. 2016 óta
az MMOE tagjainak bizalmából
az egyesület elnökeként végezhettem ezt a felelősségteljes feladatot.
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KOVÁCS László

Országos jelentőségű méhanyatenyésztés és nevelés

Célom a Kárpát-medencében honos pannon méh fajtatiszta fenntartása úgy, hogy az a nemesítéssel
minél jobb termelési hasznosíthatósággal párosuljon. Az utóbbi
időben hangsúlyosabb szerepet
kapott a betegségeknek ellenálló,
fokozott higiénikus viselkedésre
szelektálás. Az elmúlt évtizedekben
megnevelt méhanyáimmal
a pannon méh fajtafenntartásában
és nemesítésében hatékonyan
vettem részt. Ezt igazolják vis�sza a méhanyáimat felhasználó
méhészek beszámolói a termelési
eredményeikről. Mivel a méhanyáink túlnyomó részét ugyanannak a
törzsvevői körnek értékesítjük évről
évre, úgy gondolom, hogy jó úton
járok, mert a vevőim elégedettek.
A tenyésztéshez fontos a magas
szintű szaktudás, az állandó tanulás. Minél többet foglalkozok a méhekkel, annál jobban rájövök, hogy
mennyire keveset tudok róluk.
S bár az én nevemen fut ez
a tevékenység, biztos segítő
családi háttér nélkül nem működhet sikeresen, tehát ez a siker
nekik is, főként feleségemnek
köszönhető.

Első generációs méhész vagyok, méhészetünket 1995-ben
alapítottuk Vanyarcon feleségemmel.
1996-tól agrármérnöki állásomat
felmondva már 150 méhcsaláddal főállású őstermelőként, majd
2002-től, amint erre lehetőség
nyílt, családi gazdaságként működünk. Mind az öt gyermekünk
segítette a gazdaságban folyó
munkákat. 2004-től már főállású
alkalmazottal, és a méhanyanevelési csúcsmunka időszakában,
áprilistól júliusig átlagosan 15-20
fő idénymunkás segítségével
működtettük gazdaságunkat.
A szakmunka vezetését kisebbik fiammal közösen végezzük.
Fiunk leendő feleségével szeretné
továbbvinni a jövőben a gazdaságot, jelenleg levelezőn mezőgazdasági mérnök szakon tanul.
Gazdaságunkban 500 méhcsaláddal dolgozunk, és mintegy
3.000 pároztatót működtetünk
folyamatosan a tenyésztési
időszakban. Fő profilunk a méh
anyák tenyésztése és nevelése.
Kilencven tesztcsalád kizárólag
méztermeléssel foglalkozik, a
többi méhcsalád a méhanyák
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nevelését, a dajkacsaládok és a
pároztatók üzemeltetését biztosítja. A tesztcsaládokon folyik a
saját üzemi teljesítményvizsgálat.
Ez alapján választjuk ki a továbbtenyésztésre legalkalmasabb
géneket hordozó méhanyákat.
Szelektáljuk a legjobban áttelelő,
legjobb mézgyűjtő, építő és viselkedésű, a pannon fajtának megfelelő családokat A nemesítés
során a vonaltenyésztés módszereit alkalmazzuk, melyet cseppvérkeresztezéssel és esetenként
mesterséges megtermékenyítéssel egészítünk ki. A pároztatás
a szabadban folyik a pároztató
telepünkön, ahol ismert származású heretúlsúlyt biztosítunk.
Munkánkat a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete
tagjaként a tenyésztési program
és a kódex alapján végezzük.
Tenyésztési célunk a honos
pannon méhfajtánk megőrzése,
tenyésztése és szaporítása. Továbbá, hogy kiváló teljesítményű
és tulajdonságú méhanyákkal
lássuk el az ország méhészeteit.
A telepünk maximális kibocsátóképessége mintegy 8.000 petéző
méhanya, 2.000 bölcső és szűza-

www.allattenyesztok.hu

nya évenként. A kibocsátás minden évben változó nagyságrendben valósul meg. A méhanyákat
saját gyártású fa zárkákban, postán szállítjuk, vagy személyesen
vehetik át a méhészek telephelyünkön. A méhcsaládok évenkénti mézhozama 35-80 kg átlag
között váltakozik az időjárástól
függően. Az áruméz nagy részét
felvásárlók felé értékesítjük hordós kiszerelésben. A kisebb hányadát pedig üvegbe kiszerelve
árusítjuk közvetlen a fogyasztók
felé. Telephelyünk a 3 ha nagyságú Morgós puszta major. Itt
foglal helyet pároztató telepünk,
a méhcsaládok, továbbá egy 300
négyzetméteres központi épület,
ami keltetőgépekkel és egyéb
felszerelésekkel biztosítja a bent
folyó munkálatokat, és raktárként is szolgál. A Cserhát dombos
vidékének köszönhetően telephelyünk környezete változatos és
gazdag méhlegelőt biztosít, mely
az üzemszerű anyanevelésünk
nélkülözhetetlen erőforrása.
Munkánkat örömmel és hálaadással végezzük minden nap,
mely biztosítja nagy családunk
megélhetését.
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VARGA Tamás Imre

A munkánk elsődleges mérőszáma
a sok teli hordó méz

| CSINCSILLA

BALI család

A mi jólétünk kulcsa az állataink jóléte
Bali Dánielné vagyok. Férjemmel, Bali Dániellel egy nógrádi, 600 lakosú kisközségben
élünk, Kishartyánban.
A csincsillatenyésztéshez kedvet
egy 1991-ben a Kistermelők Lapjában megjelent cikk után kaptam.
A rendszerváltás utáni években a
férjem otthon végezhető kereseti
lehetőséget keresett. Az újságban
a jelenlegi Wanger Ltd. elődje
csincsillatenyésztőket keresett,
így a céget személyesen kerestük
meg.

Gyermekkorom óta érdeklődöm
a mezőgazdaság iránt, a szülői
házunk kertjében saját területet
gondoztam, majd az állattartás
is bekapcsolódott az érdeklődési körömbe.
Kezdetben tojáskeltetéssel foglalkoztam, kotlós tyúkokkal, majd
keltetőgépet vásároltam, kacsát
és libát neveltem, majd pucolva
piacoztam velük. A szomszédban
méhészkedtek, ahova átmentem
segíteni pergetni, vándorolni.
Majd 15 évesen az első raj befogásával saját méhcsaládom lett.
Ugyanebben az évben még egy
raj befogása után már két méh
családot teleltettem be.
Mosonmagyaróváron az egyetemi évek alatt továbbképeztem
a tudásomat, eközben az állomány is növekedett. A diplomamunkám is méhészettel kapcsolatos volt. Gazdasági agrármérnök
végzettséget szereztem. Az egyetemről kikerülve sikeresen pályáztam meg a Győr-Moson-Sopron
megyei méhészeti szaktanácsadói állást, amit a mai napig is
betöltök. A világ még jobban kinyílt, rengeteg méhésszel lettem
hirtelen kapcsolatban, nem csak
megyei, de országos szinten is.
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Elnöke lettem az Országos Magyar Méhészeti Egyesület mosonmagyaróvári szervezetének.
Folytattam a tanulást, méhész
szakmunkás, majd méhész mester oklevelet szereztem. Az elsők
között iratkoztam be Gödöllőre,
a Szent István Egyetemre, ahol
egy hiánypótló képzést indítottak
szakképzett méhész névvel, 2018ban lettem méhész szakmérnök.
A család a kezdetektől támogatott, és aktívan segítette is a munkákat. Öcsém kint a méhesben,
a szüleim pedig a háttérmunkában. Egy főállású alkalmazott
még a csapat tagja.
A szaporítást mindig is önerőből
oldottam meg, törekedve a jó
tulajdonságok továbbvitelére. Korán felismertem a méhcsaládok
különbözőségének okát:
a méhanya és az általa örökített
tulajdonságokat. Egyre komolyabban kezdtem foglalkozni
a méhtenyésztéssel, beléptem
a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületébe, ahol jelenleg
elnökhelyettesként segítem
a tenyésztői munkát. A gazdaság központja Szigetközben,
közvetlen a Duna mellett fekvő
Kisbodakon található. A korlátainkat gondosan felmérve évek

óta 500 méhcsaládot gondozunk,
ökológiai szemlélettel 2019-ben
lett a gazdaság tanúsított bioméhészet. Az állatállomány kiegészül
a nyári időszakban 700 darab
Apidea pároztatóval. 50 család
szolgálja a dajkáltatást, ezek
a családok egyben a tenyészcsaládok is. Csak inszeminált anyáktól veszünk el tenyészanyagot, ezt
a munkát már 10 éve folytatjuk.
Ez idő alatt az állomány komoly
fejlődésen ment át, évről évre
javulnak a termelési mutatók.

A férjemmel mindig is szerettük
az állatokat, ezért azonnal megtetszett az aranyos kis csincsilla.
Nem volt sok befektetni való
pénzünk, ezért nagyon kevés
állatot tudtunk vásárolni, 6 anyát
és 2 bakot. A férjem szüleinél egy
mellékhelyiségben kezdtünk
tenyészteni bírált, fültetovált
egyedekkel. Évről évre saját tőke
visszaforgatásával értük el a 340
anya plusz bak állatlétszámot.

Kezdetben, mivel egy ismeretlen
állatfajról volt szó, a Potháczky
Lajos-féle szakkönyvből és saját
tapasztalatból próbáltuk minél
jobban megismerni a csincsillát.
Az állomány minőségi szinten
tartása nagyon fontos, ezért 1999ben letettem a csincsillabírói vizsgát, 2013-ban pedig elvégeztem
az állatjóléti felelős képzést.
Sok nehézség adódott az évek
során, amit kezelni kellett. Kénytelenek voltunk megtanulni az állat
betegségeit, szokásait, viselkedését. 5-6 évenként változott a piac,
voltak visszaesések az árakban.
Hosszú távon azok a tenyészetek
maradtak fenn, akik megfelelő
minőségi szinten termeltek.
A csincsillatenyésztés odafigyelést
kíván, csak az maradhat meg, aki
100%-ban odafigyel az állományra.
Egy időben divat volt csincsillát
tartani, sokan másod-, harmadállásnak vettek állatot. Nem fáradoztak, vagy nem szántak időt a faj

megismerésére. Nem bírált egyedeket vettek, nem kérték ki a bírók
véleményét. Emiatt sok gyenge
minőségű állat volt a piacon.
Ez a tény is hozzájárult a túltermeléshez. Másrészről a milliónyi nyerc
jelenléte a legnehezebb időket
vonta maga után, mélyrepülésbe
kezdett a csincsilla ára. Erre jött
a pandémia, ami teljesen tönkretette a piacot. Nem tudtunk
értékesíteni több mint egy éven
keresztül.
Az utóbbi időszakban a szívünk
hajtott tovább, nem az észérv.
A nehézségek ellenére bizakodók
vagyunk, hogy a kereslet és az ár
visszaáll a 2017-2018-as szintre.
Nagyon szeretjük az állatokat,
a tenyésztés egyben a hobbink
is. Célunk a minél homogénebb
állomány szinten tartása, valamint, hogy egyensúlyban legyen
a mennyiség a minőséggel.
Mottónk, ami fokozottan igaz
a csincsillára: „az állat jóléte a jó
gazda léte”.

Éves szinten egy kamionnyi
méz mellett 3 tonna virágport
és 1 tonna viaszt állítunk elő.
Az anyanevelő telep pedig 4000
méhanya mellett még 6000
bölcső kibocsátására alkalmas.
A vevőink évről évre visszatérők,
eladási nehézségünk még sosem
volt. Új vevővel csak ajánlás után
foglalkozunk, és csak hosszas
várakozás után tudjuk kiszolgálni
őket. Mérnökemberként a számok és a mértékegységek fontossága elsődleges a számomra,
egy sikeres méhész mérőszáma
a sok teli hordó. Erre törekszünk
a saját gazdaságunkban, valamint a tenyésztői munkánk révén
ehhez próbáljuk hozzásegíteni
partnereinket is.
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BERTA Gyula

Kiváló tenyészállatok előállítása,
és jól működő termelési integráció
Berta Gyula őstermelő vagyok,
1998-tól foglalkozom csincsillatenyésztéssel. 10 db tenyészanyával és 2 db tenyészbakkal
kezdtem.
Jelenleg 450 tenyészanyával, 90
tenyészbakkal és a hozzá tartozó
600 növendékkel foglalkozom.
Kezdettől fogva a MCSOSZ tagja
vagyok, 2021-től a csincsillaszövetség felügyelőbizottságának elnökeként tevékenykedem. 2002ben csincsillabírói képesítést
szereztem, 2015-től feleségem is
bíróként segíti munkámat. 2013tól a Magyar Csincsillatenyésztők
Országos Szövetsége szervezésében többször részt vettem oktatóként Magyarországon és külföldön a fiatal bírók képzésében
és vizsgáztatásában. A csincsillatartást kezdetben feleségemmel,
majd később gyermekeim segít-

ségével folytattam családi vállalkozásként. Jelenleg már csak
feleségemmel gondozzuk őket,
mert tökéletesítettük a tartási
technológiát. A tenyészállatokat
és a hozzá tartozó növendékeket
jelenleg egy 250 négyzetméteres,
5 teremből álló, központi fűtéses
klímával és szellőztetőrendszerrel
ellátott épületben tartom. A gazdaságos csincsillatartás csak kiváló minőségű tenyészállatokkal
lehetséges, ezért 2002-től nagy
hangsúlyt fektettem a minőségre
az állatok kinevelésekor. Az évek
során sikerült egy több tenyésztőből álló csapatot létrehoznom,
ehhez a világ egyik legnagyobb
csincsillatenyésztéssel foglalkozó
cége nagy segítséget nyújtott,
aminek jelenleg is a területi
képviselője vagyok. A tenyésztési
munka eredményeként a nemrég Magyarországon megrende-

zett Európa bajnokságon
a tenyészbak kategóriában
3. helyezést értem el. Jelenleg
a megtermelt anyák 80%-át és
a bakok 30%-át tenyészállatként
hasznosítom.
Összegezve: véleményem szerint
a csincsilla tartása kis helyigényű,
a napi és heti gondozásra fordított idő nem hosszú, szerintem
egy család részére melléktevékenységként könnyen elvégezhető feladat, ha már a tartáshoz
szükséges feltételek adottak.
A tenyésztőim részére a tenyésztéshez a feltételeket – a tápot,
homokot, szaktanácsadást stb.
– biztosítani tudom. Úgy gondolom, aki ma eredményesen szertné csinálni a csincsillatenyésztést,
annak csak bírált, tetovált, minősített tenyészállatokkal szabad
elkezdeni.
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