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„Itt van az ősz itt van újra
S szép mint mindig énnekem.”

tisztelt olvasó!

Szeptember elsején beköszöntött a meteorológiai ősz. Az első őszi hónap kezdete mindannyiunk számára mást és
mást jelent. Kinek az iskolakezdés, kinek a nyár vége, másoknak a szüret vagy az őszi betakarítás, megint másoknak
a megújulás, az őszi vetés jut eszébe. Lánglelkű költőnk csodálatos sorai talányos egyben izgalmas érzéseket, gondolatokat ébresztenek fel bennem. A kertészek, gazdászok most szembesülnek egész éves, néha több éves, évtizedes
erőfeszítéseik eredményével vagy eredménytelenségével. A legeltetésre alapozott állattenyésztők lassan készülhetnek a beszorulásra, egykoron
sokszínű pásztor ünnepségsorozat, mulatságok, búcsúk stb. kapcsolódtak hozzá (jó lenne ezekből néhányat feléleszteni). Néhány hónap és
elszalad a 2019-es esztendő, megkerülhetetlenül felmerül bennünk, megtettünk-e mindent a siker érdekében? Amit tettünk jól cselekedtük-e?
A munkánkat jogszabályokkal, törvényekkel, előírásokkal, behatárolók segítették-e vagy akadályozták munkánkat? A bemutatók, szakmai
nap, tanácskozások, kiállítások elérték-e céljukat? A tenyésztők, gazdálkodók látogatják, hasznosítják, támogatják-e ezeket a rendezvényeket?
Környezetünk védelme megóvása terén megtettük-e azt, ami elvárható tőlünk? (megjegyzem, szerintem nem a gazdálkodóktól kell védeni a
természetet).
Valószínűleg maradt bennünk hiányérzet, néha keserűség, de úgy gondolom, van nem kevés sikerélmény is. Ezeket a kérdéseket még az újév
indítása előtt meg kellene válaszolnunk. A törvényalkotók felé szakmailag alátámasztott elvárásokat kell megfogalmazni, határozottan meg kell
nevezni azokat az értelmetlen előírásokat, amik gátolják, akadályozzák munkánkat.
Hazánkban földrajzi fekvése folytán szeptember közepére, végére az ősz gyakran meghozza a csendes őszi utónyarat a „vénasszonyok nyarát”. Mire ezek a sorok megjelennek, lehet, hogy már el is illan. Remélem, hogy ezt a szép időszakot mindenki hasznosan töltötte és tölti el. És
ne feledje a kedves olvasó, nincs vége az évnek, még sok tennivaló vár ránk.

Békési Imre
elnökségi tag, MTE
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Vágó Barnabás küllemi bíráló, MTE

XXVIII. Farmer Expo

Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár, 2019. augusztus 15-18.
A kiállítás helyszíne 1993-tól a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központja,
amely az ország egyik legnagyobb tudományos mezőgazdasági és vidékfejlesztési centruma, emellett csodálatos természeti környezetben fekszik.
A Magyar Állattenyésztők Szövetsége
a Farmer-Expót hivatalos tenyészállatbemutató rendezvényeként ismeri el, ahol
szarvasmarha, sertés (intenzív fajták,
hibridek és mangalica egyaránt), ló, juh,
kecske fajtabemutatókat, show-bírálatokat és színes, szórakoztató közönségprogramokat szerveznek a tenyésztőszervezetek.
Négy nap alatt 30 ezer látogatója volt
Kelet-Magyarország legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításának és vásárának, amely vasárnap
este ért véget a Debreceni Egyetem (DE)
Böszörményi úti agrárcampusán – közölte Vaszkó László vásárigazgató. Az első
két nap rendezett szakmai konferenciák
mindegyikén 550-600 szakember vett
rész, ami jól mutatja, az ágazat szereplői
nyitottak a legújabb információk, a gazdálkodás versenyképességét javító kutatási eredmények megismerésére. – Élénk
kereskedelmi forgalom, számos üzletkötés is jellemezte az idei expót – mondta.
Az egyetem Böszörményi úti campusán rendezett kiállításon Nagy István agrárminiszter az öntözésfejlesztés
szükségességéről beszélt, amelyet nemcsak a gazdák, hanem minden magyar
állampolgár érdekének nevezett. A jelenlegi 85 ezer hektárról a ciklus végéig
200 ezerre szeretnék növelni az öntözött
mezőgazdasági területek nagyságát. Bejelentette, tízéves lejáratú, rendkívül alacsony kamatozású hitelt készítenek elő a
tervezett fejlesztések megvalósulásához
addig is, amíg a következő európai uniós
ciklus forrásaihoz hozzájutnak a gazdák.
A tegnap módszereivel nem lehet eredményesen megküzdeni a ma kihívásaival
– figyelmeztette hallgatóságát, megjegyezve: az innováció megkerülhetetlen,
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muszáj fejleszteni, de nincs önmagában
agrárválasz a problémákra, a tudomány
összes kutatási eredményére szükség
van.
A kiállítók és a vásárt megnyitó agrárgazdasági fórum résztvevői egybehangzóan azt mondták, hogy Nagy István
agrárminiszter higgadt, nyugodt, korrekt
bejelentései az ágazat helyzetéről, egyebek között arról, hogy az új európai uniós
fejlesztési forrásokra 2023-ban számíthatnak a gazdák, kiszámíthatóvá teszik az
elkövetkező évek gazdálkodását.
Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem
(DE) rektora a mezőgazdaság és a tudomány összefogásának fontosságát emelte
ki. – Ahol összefogott a felsőoktatás, az
ipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság,
azokban az országokban csoda lett. Azt
gondoljuk, hogy ez Magyarországon is
így lesz – mondta.
A megnyitón megszentelték az új kenyeret is. Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke itt
jelentette be, hogy a hajdú-bihari gazdák
60 tonna gabonát ajánlottak fel a Magyarok Kenyere programhoz.
Áder János köztársasági elnök videó
üzenetben hívta fel a szakmai fórum
résztvevőit arra, hogy az emberi civilizációt veszélyeztető kihívás egyik legfontosabb szereplője a mezőgazdaság. Kiemelte: szemlélet- és technológiaváltásra,
innovációra, a korszerű öntözés feltételeinek megteremtésére, a megváltozott éghajlathoz alkalmazkodni tudó növények
nemesítésére van szükség.
A kiállításra 5 kiállító hozta el tenyészállatait. Színvonalasan felkészített
és felvezetett állatokat nézhettek meg
az ide látogatók. A kiállítás első napján
szokás szerint show-bírálatot tartottunk.
A vegyes hasznosítási irányú vemhes
üsző csoportban láthatók voltak a fejt
és nem fejt változat képviselői egyaránt.
A csoportban 2-2 harmadik és második,
valamint egy első helyezés került kiosztásra.

Az eredmények:
III. helyezett: 116 kat. számú TRILLA
Tenyésztő, tulajdonos: Kánói Magyartarkák Kft., Kánó
III. helyezett: 115 kat. számú LINDA
Tenyésztő, tulajdonos: Marsalkóné Kovács Rita, Nyíregyháza
II. helyezett: 113 kat. számú VIOLA
Tenyésztő, tulajdonos: Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.
II. helyezett: 101 kat. számú CIRMI
Tenyésztő, tulajdonos: Hajdúnánási Béke
Mg. Szövetkezet
I. helyezett: 118 kat. számú ZSÓKA
Tenyésztő, tulajdonos: Derecske Petőfi
Mg. Kft., Derecske
Természetesen különdíjakat is adtunk
át:
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
különdíjat ajánlott fel a színvonalasan
felkészített és felvezetett borjas tehénért.
A díjat a Derecske Petőfi Mg. Kft. kapta,
átadta Vágó Barnabás küllemi bíráló.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
különdíjat ajánlott fel a tenyésztési és ivadékvizsgálati program magas szintű végrehajtásáért. A díjat a Hajdúböszörményi
Béke Mg. Kft. kapta, átadta Kovács-Mesterházy Zoltán tenyésztésvezető.
Az időjárás az elmúlt évekhez mérten
nagyon is kegyes volt hozzánk. Évek
óta nem volt ilyen kellemes klíma sem a
pavilonban, sem az istállókban. Többek
között ezért is jó hangulatban telt el ez
a 4-5 nap.
Köszönet illeti meg a kiállító gazdaságokat erőfeszítéseikért, hiszen ahhoz,
hogy itt büszkén töltsünk el közel egy
hetet, otthon megfeszített munkát kellett
végezniük a tenyésztőknek.
Még egyszer köszönjük!
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Dr. Kovács-Mesterházy Zoltán
		

tenyésztésvezető, MTE

Dr. Füller Imre

ügyvezető igazgató, MTE

XIX. Tarka Marhafesztivál
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete,
Bonyhád Város Önkormányzata és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ
2019. augusztus 9-10-én szervezte és rendezte meg a XIX. Tarka Marhafesztivált.
A felnőttkort már kétségkívül átlépő
fesztivál egyaránt tartogat a tenyésztőknek, tartóknak érdekes szakmai eszmecserét és értékes információkat, az érdeklődőknek pedig kellemes gasztronómiai
és kulturális élményeket.
A fesztivál célja egyrészt megemlékezni és tisztelegni a tarka marha előtt, amely
országhatárokon belül és kívül híressé
tette Bonyhád városát. Emellett kiemelt
célja, hogy népszerűsítse a marhahúst és
a magyartarka marha tejéből készült termékeket.
A fesztivál első napja elsősorban a
szakmához, szakmának szólt, hisz pénteken a XXIII. Bonyhádi Állategészségügyi
és Állattenyésztési Tanácskozással indult
a rendezvény programsorozata.
A tanácskozás résztvevőit Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád város polgármestere köszöntötte. Köszöntőjében hangsúlyozta: a bonyhádiak büszkék arra,
hogy igazi tarka településen élnek, hisz
a magyartarka marha ezer szállal kötődik a városhoz, a fajta tenyésztéséért felelős egyesületnek is itt van a székhelye.
A Bonyhádon élő, különböző nemzetiségekhez (magyar-német-székely-cigány)
tartozó emberek barátságban élnek egymással, s emellett erősítik, segítik egymást.
Az első előadó dr. Juhász Anikó, az
Agrárminisztérium helyettes államtitkára
volt, aki „Az állattenyésztés helye és jövője a hazai agrárpolitikában” címmel
tartott előadást.
A piaci válságok és járványok ellenére sikerült stabilizálni az állattenyésztés
helyzetét az elmúlt években – kezdte
előadását –, hisz az állattenyésztés kibocsátása folyamatos növekedést mutat,
mind előállat-növekedés, mind termék
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(tej, hús) tekintetében. 8,5 év alatt a
szarvasmarhaállomány 682 ezerről 893
ezerre, míg a szarvasmarhaágazat kibocsátása 156 milliárd forintról 276 milliárd
forintra növekedett.
A szarvasmarhaágazat külkereskedelmi adataiból látható, hogy az élőállat-kivitelünk jócskán meghaladja az importot
(30%-kal): míg a marhahúsból egyenlő
szinten van (15 000 tonna), addig a tej és
tejtermékek esetében – pénzben mérve –
egyenlegünk deficites, vagyis több tejet és
tejterméket hozunk be az országba, mint
amennyit exportálunk. Nemzetgazdasági
érdekünk lenne, hogy az alapanyagok helyett (élőállat, nyerstej) a feldolgozott termékeket (magasabb hozzáadott értékkel)
exportáljuk.
A tejágazat kibocsátási eredményei
növekedést mutatnak, ami a hazai felvevőpiac igényeit elégíti ki. Elsősorban a
különböző feldolgozott tejtermékek növekedése generálja ezt a növekedést (sajt,
savanyított termékek).
A szarvasmarha-ágazatban tapasztalható pozitív folyamatok elsősorban
a stabil és kiszámítható támogatási
rendszernek, a földhasználati szabályozásnak, az élőállatexport-igénynek és a
kedvező tejpiaci változásoknak tudható
be.
Helyettes államtitkár asszony a támogatásokról elmondta, hogy 2019-ben 493
819,8 millió forintnak megfelelő agrártámogatást (nemzeti és EU-s együtt) folyósít az Államkincstár.
2019 tavaszán 168 950 mezőgazdasági
termelő mintegy 4,97 millió ha területre
adott be területalapú kérelmet.
Az alábbi táblázatban a termeléshez
kötött támogatások 2019-ben igényelt
egyedszámát mutatjuk be.
Megnevezés
Anyatehén
Hízottbika
Tejhasznú tehén

igényelt egyed (db)
249 899
81 795
212 313

Az állattenyésztőknek nagy segítséget
nyújt a különböző fehérjetakarmányok
támogatása, a szemes esetében ~65 000
Ft, míg a szálas fehérjetakarmányok esetében ~23 100 Ft jár hektáronként (320
Ft/euró árfolyamon).
Megnevezés		
				
Szemes fehérjenövény
Szálas fehérjenövény

igényelt terület
(ha)
65 528
81 795

Az átmeneti nemzeti támogatások
(termeléstől elválasztott húsmarhatartás,
termeléshez kötött anyatehén-támogatás,
szarvasmarha extenzifikációs támogatása, termeléstől elválasztott tejtermelés
támogatása) szintén az ágazat stabilitását
javítják, mintegy 18 534,74 millió forint
értékben.
Új támogatási elemként mutatta be a
tervezett „Lízingdíj kamattatámogatás”-t,
amely az új beszerzésű mezőgazdasági
gép és technológiai berendezés pénzügyi
lízingjéhez nyújt támogatást, a lízingdíj
kamattartalmának 50%-áig.
Államtitkár asszony határozottan kijelentette, hogy az agrártárca az átmeneti
támogatások rendszerét 2020-ig mindenképpen fenn kívánja tartani, s 2019ben is tervezi az előrehozott tárgyévi
előlegkifizetést.
Második előadónk dr. Tasi Julianna
egyetemi docens asszony volt. A rét- és
legelőgazdálkodásról való eszmecserének, dialógusnak, netán vitának igen nagy
aktualitása van, hisz gyepeink romlanak,
értékük (takarmányozási szempontból)
csökken. Úgy gondolom, e témakör egyik
legavatottabb szakértőjét sikerült konferenciánkra meghívnunk.
Azt hiszem, a hallgatók egyetérthettek
azzal, amivel docens asszony kezdte az
előadását: sajnos ma Magyarországon
gyephasználat van és nem gyepgazdálkodás. Ugyanis mik is a szakszerű gyepgazdálkodás elemei?
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1. Takarmányként megfelelő növényállomány.
2. Okszerű tápanyaggazdálkodás
folytatása.
3. Vízgazdálkodás biztosítása.
4. Szakszerű gyepápolás.
5. Szakszerű hasznosítás.
A felsorolt pontokon végighaladva mutatta be, mit is kellene tennie (engednie),
szabályoznia gazdálkodóknak, természetvédőknek, hatóságoknak, kinek-kinek a
maga területén.
Saját vizsgálataira, tapasztalataira hivatkozva előadónk megállapította, hogy
sajnos sok esetben nem megfelelő a gyepek zártsága, pázsitfű és pillangós borítottsága, viszont nagy a különböző kétszikű gyomok, mérgező- és szúrós növények
aránya. Ezért nem megkerülhető a gyepfelújítások tervezése, kivitelezése.
Előadásában kitért a különböző agrotechnikai beavatkozásokra, amelyek
hozzásegítenek (vagy alapfeltételek) gyepünk felújításához.
A gyepalkotó növényeknek is nagyon
fontos a levegős, porózus talaj. Gyepeken
is javasolja az altalajlazító alkalmazását
(40-60 cm mélységben) 5 évente, de nem
a szántóföldi lazítóval, hanem olyannal,
amely nem okoz nagy gyepnemez károsítást. Egy egyenes profilú kés, amely csak
vág, de nem emel és fordít. Emellett 2-3
évente szellőztessük meg a gyökérzónát
10-15 cm mélységben, gyepszellőztető
hengerrel. A fogas vagy gyepborona a
szellőztetésre nem alkalmas, hisz csak a
gyep felszínén mozog. Vakond- és vaddisznótúrások, trágyacsomók elterítésére,
elhalt növényi részek eltávolítására alkalmas, mélyebb műveletre nem.
A hasznosított terület a hasznosítási
célnak (legelő vagy kaszáló) és az állatfajnak megfelelő növényi összetételű legyen!
Legelő: 60% aljfű, 20% szálfű, 20%
pillangós
Kaszáló (szántókon): 100% szálfű
Rét: 60% aljfű, 20% szálfű, 20% pillangós
Szintén nagy probléma ma Magyarországon a gyepek tápanyaggazdálkodása,
illetve ennek a hiánya. Sok esetben ezt
jogszabály tiltja (védett és Natura 2000
gyepek), de a nem védett gyepeken is
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sokszor tapasztalhatók a tápanyaghiány
jelei.
Telepítéskor legjobb a szervestrágya
(30 t/ha), ha műtrágyát juttatunk ki, akkor 1:1:1 NPK arány mellett 50-100 kg/
ha hatóanyagot használjunk! Felülvetéskor egyedül csak foszfort (50-100 kg/ha
hatóanyagot) juttassunk ki!
A terméshozam növelése érdekében
a leghasznosabb és leghatékonyabb a N
műtrágya kijuttatása, de a hígtrágya is hatékony, s ezzel még vizet is kijuttatunk a
területünkre.
A nagyon jól érett istállótrágyai is jó,
2-3 évente alkalmazva, de minimum 20 t/
ha juttassunk ki, s arra kell figyelni, hogy
szalmamaradvány mér ne legyen benne,
s a trágyaszórónk egyenletesen és apróra
tépve szórja ki a trágyát. Ezt mindig ős�szel végezzük, hogy a téli csapadék mossa be a talajba a kijuttatott szervestrágyát.
Gyepeken tápanyagpótlást a jogszabályi feltételek szigorú betartása mellett
szabad végezni.
Legelőinkről, kaszálóinkról a vegetációs időszakban mintegy 300 mm csapadék
hiányzik! E területek öntözése nem realitás, tehát más megoldás után kell néznünk:
1. Növelni kell a vízbefogadást, talajlazítás segítségével.
2. A felesleges vizeket tartsuk meg,
csatornahálózat segítségével, fokgazdálkodással.
3. Felülvetés segítségével vessünk mélyen gyökerező (talajlazító) füveket
(nádképű csenkesz) és pillangósokat.
4. Az ártereken ismét réteket kell kialakítani!
A szakszerű gyepápolás nagyon fontos
a gyep termőképessége szempontjából,
ennek a leglényegesebb elemei:
• Boronálás, fogasolás
• Gyepszellőztetés
• Altalajlazítás
Gyomszabályozó kaszálás: a le nem
legelt, értéktelen növények ne tudjanak
magot hozni, tovább terjedni. A legeltetés
után szakaszonként.
Tisztító kaszálás: gyepbunda eltávolítása, cserjék, bokrok, fásszárúak gyérítése.
Docens asszony felhívta a figyelmet a
legelőterületeink szakszerű hasznosításá-

ra. Rotációs rendszerben legeltessünk, az
ökológiai adottságokhoz igazított állatállomány és legeltetési módszer megválasztásával fenntartható és hasznot hozó
gazdálkodást folytassunk!
Úgy gondolom, nem vagyok egyedül
a véleményemmel, hogy docens asszony
nagyon sok hasznos dologra hívta fel a
figyelmünket.
A záró előadást előadó páros tartotta
a „Szarvasmarha-állományok állategészségügyi menedzselése” címmel. Az első
blokkot dr. Gyulay Gyula gyakorló állatorvos, tenyésztő tartotta. Fontosnak tartom a gyakorló szót, hisz olyan szakember beszélt a problémákról, feladatokról,
aki ezekkel nap, mint nap találkozik.
Úgy vélem, érdemes csokorba szedni a
feladatokat úgy, ahogy doktor úr összeszedte.
Első negyedéves feladatok:
• Magas vemhes tehenek vakcinázása
(rota, korona, E-koli),
• Újszülött borjak napi ellenőrzése (köldökcsonk, emésztőrendszer,
légzőrendszer),
• Frissen ellett tehenek involúciójának
kontrollja (magzatburok visszatartás,
kifolyás, tőgygyulladás)
• Csülökápolás
Második negyedéves feladatok:
• Éves kötelező vizsgálatok elvégzése
(TBC, Brucellózis, Leukózis)
• IBR vakcinázás vagy mentesség
ellenőrzése
• BVDV, Paratuberkulózis vizsgálatok
elvégzése
• Parazitairtás, első légyirtás
Harmadik negyedéves feladatok:
• Vemhességvizsgálatok
• Légyirtás
• Hőstressz elleni védekezés (ivóvíz,
párásítás, árnyékolás)
• Borjúválasztás (mérés, vérvizsgálatok, parazitairtás)
Negyedik negyedéves feladatok:
• Téli szálláshely takarítása, fertőtlenítése
• Sántaság-kontroll, csülökápolás
• Magas vemhes tehenek vakcinázása
(rota, korona, E-koli),
• IBR, BVDV vakcinázás
• Borjúválasztás (mérés, vérvizsgálatok, parazitairtás)
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A szaporodásbiológiai aktualitásokról
dr. Volman László tartott érdekes előadást. Érintette a természetes fedeztetés
és a mesterséges termékenyítés előnyeit,
hátrányait, a vemhességvizsgálat módszereit, fontosságát. Jelentős időt szánt az
embrióátültetés céljainak, előnyeinek és
gyakorlatának bemutatására.
Az előadásokat kérdések és válaszok
követték, majd polgármester asszony az
előadókkal közösen megszegte az addigra már elkészült ökröt, amit a konferencia
résztvevőinek és az idelátogatóknak tálaltak fel a finom marhagulyással együtt.
Délután a város főterén felállított színpadon a műsoroké lett a főszerep. 15 órától különböző csoportok léptek fel (The
Dandeline, New Generation tánccsoport,
Zumba Cékmány Diával, Szöcske Akrobatikus Rock and Roll Klub), majd este
19 órától az EDDA MŰVEK élő koncertje következett. A napot a TheQuila zenekar utcabálja zárta.
A Tarkabarka játszó - ügyességi és fejlesztő játékok kicsiknek az apró népet
várta délután. Láthattuk a Kackiás Verklist, aki egész délután rótta a köröket a
fesztivál területén.
A szombati program 10 órakor kezdődött „Elmés játékok játszóháza kicsiknek
és nagyoknak”, mely program 18 óráig
várta az érdeklődőket, magam is kipróbáltam néhányat, nagyon érdekes volt.
A Bonyhádi barangoló – városismereti
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verseny kicsiknek és nagyoknak programon is sokan vettek részt.
14 óra 30-kor nyitottuk meg a XVII.
Tarka Fotópályázat képeiből rendezett
kiállítást. A pályázatra 303 fotó érkezett
54 szerzőtől. A háromtagú zsűri – Máté
Réka fotós, újságíró, Makovics Kornél. a
Tolnai Népújság fotóriportere, dr. Füller
Imre MTE ügyvezető igazgató – értékelése alapján 100 alkotás került kiállításra.
A megnyitón dr. Füller Imre zsűritag értékelte a pályázatra beérkezett munkákat,
majd a díjazottak átvehették a díjakat.
I. helyezett: Lenner Ádám: Szimbiózis
II. helyezett: M. Halász Katalin: Szarvak
III. helyezett: Jannus Eszter: Holdfényben
Különdíjak:
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete különdíja: Fitler Balázs: Gyerekek
Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete különdíja: Hatvani Ágnes:
Kihajtani szabad.
14 órakor Wernau és Bonyhád város
polgármesterei közösen, pisztolylövéssel
indították a Főzőcskét. 54 csapat nevezett
a főzőversenyre. A két nap alatt mintegy
1 tonna magyartarka került a bográcsokba, illetve a nyársra. Bonyhád és Wernau
– akárcsak egyesületünk – testvérvárosi
kapcsolatának 30. évfordulóját ünnepelte.
A Szabadság téren Mr. Piano zongorájával útra kelt, és késő estig muzsikált a
közönség nagy örömére.

A színpadi műsorokat az Iszkiri zenekar gyerekeknek szóló koncertje indította. Őket Sári Évi követte, majd a MAGNA CUM LAUDE zenekar koncertje
következett.
A koncert után tűzijáték, majd a
Dynamic zenekar utcabálja zárta a XIX.
Tarka Marhafesztivált.
A Tarka Marhafesztivált sok támogató
és kiemelt támogató segítette. Tagjainknak, kiemelt pártoló tagjainknak, pártoló
tagjainknak és a társegyesületeknek köszönettel tartozunk.
Kiemelt támogatók: Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft., Alpha-Vet Kft. Anitech üzletág, Aranyeső Kft., Beuker
Hungária Kft., Csákvári Zrt., DJVAgrárfarm Kft., D-Meat Kft., GénbankSemex Magyarország Kft., Holstein-fríz
Tenyésztők Egyesülete, Hunland-Trade
Kft., Iemas Kft., Johann Zsifkovics
GMBH&CO. KG, Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet Kocsér, Sano-Modern
Takarmányozás Kft., Szabó József magántenyésztő, Teveli Mezőgazdasági Zrt.,
Venia 2000 Bt.
Támogatók: Frank Nándor magántenyésztő, Herkány Kft., Húshasznú Szarvasmarha Tenyésztő Bt., V-N-V Hűtés és
Fejéstechnikai Kft.
Köszönjük a támogatást, és várunk mindenkit nagy szeretettel 2020. augusztus
7-én, 8-án a XX. Tarka Marhafesztiválon!
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Kovács-Mesterházy Zoltán
tenyésztésvezető, MTE

XIII. Kaposvári Állattenyésztési Napok (KÁN)
2019. szeptember 13-15.
2019-ben XIII. alkalommal rendezték
meg a Kaposvári Állattenyésztési Napokat, ahol évről évre felvonul az állattenyésztő szakma színe java.
„Az állattenyésztési napok tulajdonképpen híd a gazdálkodók és a fogyasztók között, ezért a rendezvényen fontos a szemléletformálás. A mezőgazdaság mindig is
meghatározó volt az életünkben” - fogalmazott prof. dr. Kovács Melinda, a Kaposvári Egyetem rektora, aláhúzva, hogy a
fejlődés olyan mértékű az ágazatban, hogy
most más kérdésekre kell választ adnia a
szakmának, mint azt korábban tette.
„A folyamatos piaci kihívások között
is színvonalas magyar állattenyésztői
munka sikere valamennyiünk számára
fontos. Ezért az agrártárca támogatásokkal is segíti az ágazatot, hogy a rendkívül
erős nemzetközi versenyben helyt tudjon
állni” – hangsúlyozta dr. Feldman Zsolt,
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért
felelős államtitkára. Feldman Zsolt a
Dunántúl legrangosabb állattenyésztési
seregszemléjén úgy fogalmazott: „a magyar állattenyésztők szakmai igényességükről ismertek, ennek adja a metszetét
a KÁN”. A szaktárca segíti a minőségi,
piacorientált munkát, hiszen jó genetikai
háttér nélkül nem lehet jó eredményeket
elérni. Ezért a tenyészkos és bak támogatása után elindult a tenyészbika-beállítás
ösztönzése is.
„Az Agrárminisztérium a Vidékfejlesztési Program keretében az állattartó
telepek korszerűsítésére és trágyatárolók
létesítésére összesen közel 1900 kérelmet
támogatott, mintegy 121 milliárd forint
értékben. A termeléshez kötött támogatásokkal az állattenyésztők a 2018. évi kérelmeik után több mint 39 milliárd forinthoz jutottak, a szálas fehérjetakarmányok
utáni támogatás pedig további 4,1 milliárd forintot jelentett számukra. Ezekkel
a támogatásokkal minél több állattartót
szeretnénk az eredményesebb gazdálkodásban, a jövedelmezőbb tevékenységben
segíteni” – mondta az államtitkár.
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Dr. Feldman Zsolt arról is beszélt,
hogy az elmúlt időszak a legtöbb állattenyésztési ágazatban a stabilitást és a fejlődés lehetőségét jelentette. Biztonságos
a tejpiac, a húsmarha és a juh piaca, a
madárinfluenza-járvány lecsengése után
erősödött a baromfiszektor is. A mezőgazdasági termelés és élelmiszer-előállítás más gazdasági ágazatokhoz képest
nagyobb kockázatait, sőt nemzetközi
kitettségét talán jól jelzi mindaz, ami az
elmúlt időszakban a sertésszektort jellemzi.
Az államtitkár megemlítette, hogy
Európa egyre nagyobb részén a nyomon
követhetőség és a biztonságos, jó minőségű élelmiszertermelés után ma már társadalmi elvárás a környezeti fenntarthatóság támogatása és a szigorú állatjóléti
előírások betartása az agrárium részéről.
Az egész mezőgazdasági szakmának szerepet kell vállalnia abban, hogy az élelmiszer előállításának mindennapi folyamatait, annak nehézségeit és örömeit minél
szélesebb körben megismertesse. Erre
kiváló helyszín a Kaposvári Állattenyésztési Napok, - fogalmazott Feldman Zsolt
a kiállítás megnyitó beszédében. (Forrás:
AM Sajtóiroda)
Kaposváron egy zöld várost építünk –
mondta Szita Károly, Kaposvár polgármestere köszöntőjében. – Ehhez pedig
nagyban hozzájárulnak az itt működő agrárvállalkozások.
Míg az egyetemi előadótermekben
konferenciák és tanácskozások zajlottak,
addig a fedeles lovardában, valamint a
húshasznú szarvasmarha kiállítótéren
zajlottak a bírálatok és a fajtabemutatók.
A kettőshasznú magyartarkákat, a megszokottak szerint a fedeles lovardában,
felvezetve mutattuk be és Vágó Barnabás,
egyesületünk küllemi bírálója bírálta.
Húshasznú magyartarka esetében, hasonlóan a tavalyi évhez, nem kellett felvezetni, hanem egy erre a célra kialakított
karámban mutattuk be és bíráltuk le (pontosabban Vágó Barnabás).

Kettőshasznú magyartarka esetén kettő
kategóriában került sor show-bírálatra.
Vemhes üsző kategória
eredményei
III. helyezett: 102 kat. számú VERA,
apja: 22168 HORTOBÁGY
Tenyésztő és tulajdonos: Kaposvári
Egyetem, Kaposvár
II. helyezett: 103 kat. számú RÓZSA,
apja: 28589 OZORA
Tenyésztő és tulajdonos: Rácz Dániel, Ják
I. helyezett: 101 kat. számú SZIDI, apja:
22659 IRAT
Tenyésztő és tulajdonos: Georgikon
Tanüzem Kft., Keszthely
Egyszer és többször ellett
tehén kategória
III. helyezett: 119 kat. számú HEGYES,
apja: 19890 EREDMÉNYES
Tenyésztő és tulajdonos: Teveli Mg. Zrt.,
Tevel
II. helyezett: 120 kat. számú CÉDRUS,
apja: 22977 IBHAR
Tenyésztő és tulajdonos: Húshasznú Bt.,
Egyházasrádóc
I. helyezett: 113 kat. számú KAROLA,
apja: 28915 MANTON
Tenyésztő és tulajdonos: Teveli Mg. Zrt.,
Tevel
A magyartarka Tenyésztői Nagydíjat
a 2017-ben született, első laktációját
teljesítő, 113 kat. számú KAROLA, apja:
28915 MANTON
Tenyésztő és tulajdonos: Teveli Mg. Zrt.,
Tevel
A húshasznosítású magyartarka esetében
az alábbi eredmények születtek:
Szűz és vemhes üsző
kategória
III. helyezett: 122 kat. számú CINTIA,
apja: 29140 POGÁNY
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Tenyésztő és tulajdonos: Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság, Őriszentpéter
II. helyezett: 133 kat. számú PAULA,
apja: 22389 IKLAD
Tenyésztő és tulajdonos: Simon Kertészet
Kft., Hantos
I. helyezett: 132 kat. számú ZSÓKA,
apja: 21718 HUBERTUS
Tenyésztő és tulajdonos: Petőfi Mg. Szövetkezet, Kocsér
Anyatehén borjával
kategória
III. helyezett: 141 kat. számú LADY,
apja: 25707 LÉCELŐ
Tenyésztő és tulajdonos: Hóbor Attila,
Lenti
II. helyezett: 143 kat. számú LÉNA,
apja: 21230 GYENES

Tenyésztő és tulajdonos: Húshasznú Bt.,
Nyőgér
I. helyezett: 142 kat. számú TERCSI,
apja: 22389 IKLAD
Tenyésztő és tulajdonos: Petőfi Mg. Szövetkezet, Kocsér
A kiállításon az alábbi különdíjak kerültek átadásra:
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete különdíjat ajánlott fel Rongits Ferenc
máriakálnoki tenyésztőnek a színvonalasan felkészített és felvezetett magyartarka
vemhes üszőkért, a Tenyésztési Program
magas szintű végrehajtásáért, Gyalogh
Mátyás Kemenesmagasi tenyésztőnk,
valamint a Stájerországi Szarvasmarha
Tenyésztő Egyesületnek a kiállításon bemutatott vemhes üszőiért.

Aki kérdez: Kovács-Mesterházy Zoltán

Aki válaszol: Schweitzer József

– Szekszárdon születtem 1956. december
16-án, egyszerű parasztcsalád egyetlen
gyermekeként.
– Szüleim a Hőgyészi Állami Gazdaságban dolgoztak fizikai munkásként. Születésem óta Tevel községben élek. Tevel
kb. 1500 lelkes település Tolna megyében,
a Völgységben, Bonyhádtól mintegy 15
km-re fekszik. Óvodába, majd általános
iskolába is itt jártam. Az általános iskola
elvégzése után Dombóváron, a Gőgös Ignác Gimnázium német nyelvi tagozatán
érettségiztem 1975-ben. Innen az utam
a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolára
vezetett, ahol 1978-ban állattenyésztési üzemmérnöki diplomát szereztem. A
főiskola elvégzése után a Teveli Kossuth
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben
kezdtem el dolgozni 1978. augusztus 1-jén
mint törzsállattenyésztő, 1986 óta pedig
cégünk fő-állattenyésztője vagyok. Azóta
is itt dolgozom, tehát ez az egyetlen munkahelyem eddigi pályafutásom alatt.
– 1980-ban megnősültem, feleségem pedagógus, aki a helyi általános iskolában tanít.
– Két gyermekünk született, 1982-ben
Zoltán fiunk és 1985-ben Judit lányunk.
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A XIII. Kaposvári Állattenyésztési
Kiállítás jól szervezett, jól előkészített
állattenyésztési kiállítás volt. A csekélyebb állatlétszám nem a szervezőkön
múlott, tisztában kell lennie mindenkinek, hogy az állattenyésztőknek 4-5
állattenyésztési kiállításra nincs energiájuk, idejük. Érdemes volna, ha egyegy fajta csak egy helyre koncentrálna,
ám ott nagyobb létszámú megjelenéssel.
Az a véleményem, hogy tradicionális
(kettőshasznú) magyartarka esetében
mindenképpen Kaposvárt kell előnyben
részesítenünk, hisz a fajta bölcsője mégiscsak a Dunántúl, s a Kaposvári Egyetem messzemenőkig elkötelezett volt és
feltehetőleg az is marad a magyartarka
fajta iránt.

Portré

– Miért ezt a pályát választottad? Egyértelmű volt az indíttatás, vagy kitérővel
értél célba?
– Mint oly sokan, fiatalon én sem igazán
tudtam, hogy tulajdonképpen mit is szeretnék majd a nagy életben csinálni, talán
ezért is mentem az általános iskola után
gimnáziumba, hogy majd érettségi után
talán könnyebben tudok dönteni a jövőmről. Aztán a gimnázium utolsó évében
voltak a Kaposvári Főiskoláról nyílt napot tartani, és talán ez hozta meg nálam is
az ihletet, hogy állattenyésztő akarok lenni, hiszen az állatokat mindig is nagyon
szerettem.
– A ’80-as években nehéz volt fenntartani a magyartarka állományt?
– Amikor idekerültem a teveli tsz-be, itt
akkor is csak magyartarka állomány volt,
természetesen más tartási és takarmányozási körülmények között. Akkor a tehenek még (400 db) három faluban voltak
elhelyezve, ugyanis 1975-ben egyesült a
három szomszédos falu termelőszövetke-

zete (Tevel, Kisdorog, Bonyhádvarasd),
és akkor mindenhol volt minden: tehén,
borjú, növendék marha, sőt, még sertésállomány is. Akkor a laktációs tejtermelésünk éppen, hogy meghaladta a 3000
kg-ot tehenenként. A tehenek mindenhol legelőre jártak, amúgy pedig öreg,
korszerűtlen istállókban kötötten voltak
tartva. Természetesen nálunk is nagyon
csábító volt az az összeg, amit akkor tejtermelési prémiumként kaptak a termelő
üzemek, de az akkori szövetkezeti vezetésnek be kellett látnia, hogy olyan tartási
körülmények között nem lett volna célszerű más fajtára való áttérés vagy akár
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a fajtaátalakító keresztezés. Aztán telt
múlt az idő, és nálunk is megváltozott sok
minden. Ma már a 2006-2007-es években
szinte zöldmezős beruházás keretében
megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően az állataink egy telepen vannak Tevelen, a termelő tehenek 2 db 192 férőhelyes, kötetlen pihenőboxos, matracos
istállóban és a borjaknak, valamint a növendék marháknak is teljesen új, korszerű
istállók épültek a mai kor követelményeinek megfelelően. Fejős teheneinket 2x12
állásos paralel állásszerkezetű Boumatic
fejőházban fejjük.
– A takarmányozási és trágyázási technológiánkat is teljesen átalakítottuk. Új,
900 vagonos tömegtakarmány-tárolót
építettünk, valamint megoldottuk a környezetvédelmi szempontoknak is megfelelő trágyatárolási és -kezelési rendszerünket is.
– Közben tejtermelésünk is szépen emelkedett, az elmúlt évben volt a legjobb,
amikor a laktációs tejtermelésünk 8153
kg volt tehenenként.
– Az Egyesület alapító elnökségi tagjaként miként emlékszel vissza az elmúlt
30 évre?
– Amikor 1989. június 16-án megalakult
a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete,
természetes volt, hogy szövetkezetünk
és én magam egyénileg is alapító tagjai
lettünk. Számomra fiatalon, 31 évesen
különösen megtisztelő volt, hogy mindjárt az első ciklusban bekerülhettem az
Egyesület elnökségébe, amelynek azóta
is tagja vagyok immár egyedüliként az
akkoriak közül, amihez persze nagyon
sok körülmény szerencsés alakulása is
kellett.
– Az Egyesület első elnökének, Tóth Róza
elnökasszonynak nagyon sokat köszönhetünk mi, egyesületi tagok, valamint én személyesen is. Nagy szerepe volt abban, hogy
a kezdeti nehéz időszakban megalakult az
Egyesület, és nagyon sokat tett azért, hogy
irányítása alatt mindig is eredményesen
szolgálta a tagok érdekeit. Nagyon sokat tanulhattunk tőle szakmailag és emberileg is.
– Ezenkívül a kezdeti időkben szakmailag
még nagyon sok támogatást és segítséget
kaptunk a Kaposvári Főiskola két neves
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személyiségétől, dr. Stefler József és dr.
Holló István professzor uraktól.
– Aztán az elmúlt 30 év alatt természetesen nagyon sokat változott, fejlődött az
Egyesület is. Közben sok kiváló szakemberrel ismerkedhettem meg, tanulhattam
tőlük, és többükkel a mai napig nagyon jó
baráti viszonyt ápolunk függetlenül attól,
hogy kit hová sodort az élet. Itt mindent
és mindenkit felsorolni, ami a 30 év alatt
történt, nem lehet, de talán nem is kell.
– Egy viszont biztosan nem változott a 30
év alatt: az Egyesület úgy működik, mint
egy nagy, összefogó család.
– Mi a véleményed, a magyartarka marha előtt milyen jövő áll?
– Úgy gondolom, hogy a magyartarkának, mint kettős hasznosítású fajtának továbbra is meghatározó szerepe lesz a hazai szarvasmarha-tenyésztésben. De azt
azért látni kell, hogy a kisebb tenyészetek
fokozatosan hagyják abba a fejést, és állnak át a húsmarhatartásra, és ez mindenképpen kihívás az Egyesületnek. Tudomásul kell venni, hogy a jövőben tovább
távolodnak egymástól a fejt és nem fejt
magyartarka állományok tenyészcéljai, és
az Egyesületnek ezekre a célokra mindig
megfelelő választ kell adnia.
– Cégünknél mint fejt magyartarkát tenyésztőknél az állomány fennmaradá-

sában jelentős szerepet játszik a veszélyeztetett fajta támogatás, hiszen ez fix
bevételi forrás tenyészetünk számára.
Úgy gondolom, hogy e támogatás nélkül a nagyüzemekben, így nálunk sem
tudna megmaradni a fejt magyartarka,
hisz a tejtermelés mennyiségében nem
tud versenyezni a holstein-fríz fajtával,
és az árbevételben sem, különösen úgy,
hogy nálunk még mindig a mennyiség
az elsődleges, nem a beltartalom. A bikaborjak és a vágómarhák magasabb
felvásárlási ára nem tudja kompenzálni
a 2500-3000 literes tejtermelési különbözetet. Ezért az Egyesület tisztségviselőinek a továbbiakban is jelentős
erőfeszítéseket kell tenniük, hogy ez a
támogatási lehetőség is megmaradjon,
szerintem ez létkérdés a nagyüzemi fejt
állományok esetében.
– És ami nemcsak a magyartarka, hanem az egész magyar tejelő szarvas
marhaágazat fő kihívása, az a munkaerő-probléma. Ma szinte lehetetlen jó
(szorgalmas, hozzáértő) munkaerőt találni, lassan már ott tartunk, hogy bármilyet. Ma az emberek már nem akarnak
korán kelni, hétvégeken és ünnepnapokon dolgozni. Valamennyire ebben segíthet az automatizáció, de azzal sem lehet
mindent megoldani, a dolgos munkáskezekre mindig is szükség lesz.
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Csóti Sándor családi gazdálkodó

Bemutatkozik Csóti Sándor családi gazdálkodó
A gazdatársadalom megfontolt, tapasztalt, határozott elképzelésű emberekből
áll. Nem könnyű őket szóra bírni, és
olyan mértékben elnyerni a bizalmukat,
hogy a jó vagy rossz tapasztalataikat elmondják vagy esetleg leírják (vagy lediktálják, mint most). A 2019-es kaposvári regionális tanácskozáson nagyon jó
felvetésnek tartottam Rácz Károly elnök
úr egy napirendi pontként tett javaslatát,
melyben megszólított bennünket, hogy
mutassuk be gazdaságunkat a múlt ismerete és a jövő reménykedése tükrében.
A kérés azért is volt nagyon fontos, mert
szinte alig tudunk egymásról valamit, sok
esetben csak a keresztnevet, vagy, hogy
az illető hol lakik. Én ennek eleget téve,
előre is határozottan leszögeztem: ahogy
nincs két egyforma ember, úgy nincs két
egyforma gazdaság vagy alkalmazható
tanács sem.
Tolna megye déli részén, Bátán vagyok
magángazdálkodó 1976. március 1-jétől,
ENAR tenyészetkóddal 1979. június 16.
óta rendelkezem. 25 évig aktív juhász
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voltam. Alakulásától – 1993-tól – 12 évig
a Juh Terméktanács elnökségi tagja voltam, közben kezdtem el szarvasmarhával
foglalkozni. A juhászat a nagy gazdaságok felbomlása után nehéz helyzetbe
került. A terméktanácsi időkben többször lehetőségem volt olyan emberekkel találkozni, akik részt vettek hazánk
európai uniós csatlakozása tanácskozásain. Az egyik alkalommal dr. Vajda úr
tájékoztatott bennünket az EU-s juhtartók
támogatásáról és lehetőségeikről. Kérdésemre elmondta, hogy akkor az EU-ba a
húsmarhatartás (főleg a legeltetéses) és az
erdőtelepítés a legjobban támogatott mezőgazdasági ágazatok. Bár juhász emberként nem szerettem a szarvasmarhát, csak
a sajtot meg a pörit, 2004-ben a dunafalvi
szövetkezettől vásároltam 20 db pot�tyantós üszőt. Az akkori vezetők – látva
az elszántságomat – engedtek válogatni a
vemhes jószágaik közül. Önkritikusan elmondhatom: kellő szakértelem hiányában
ezt én meg is tettem. Az ott lévő meg is
kérdezte, hogy milyen szempontok, elvek

alapján válogattam. Hát nem kis derültséget keltett benne a válaszom: – Legyen
tág állású és kis tőgyű! – Akkor te vagy
az én emberem! – mondta nevetve. Így
2004. szeptember 5-én megérkeztek az
üszők, és megkezdődött a NATURA
2000-es gyepeken a szarvasmarhatartás.
Az első években, ha megellett a tehénke,
vettünk egy kis bikát a saját borja mellé,
és dajkásítva neveltük őket. Ez több éven
keresztül jól működött. Egy állatorvos azt
mondta, egy darabig nem sok gondom
lesz a tehenek és borjaik egészségével,
mert itt nincs telepi fertőzöttség, majd
később ugyanúgy kínlódok, mint a többi
gazda. ÍGY IS LETT! Az első dajkásított bikáinkat 1 éves korukba adtuk el,
úgy, hogy 7-8 hónapig szoptak. Először
az anyjukat szopták, aztán akit értek. Az
ilyen borjúnevelés nagy gondot okozott
később, mert a nőivarú borjak 7,5 hónapos
korukban majd mind vemhesültek (9-ből
7db). 17-19 hónapos korban megellettek.
Szerencsére mind megmaradt. Volt, aki
később 11 éves koráig élt a tenyészetben.
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Új fejezet volt, mikor elkezdtük a bikákat
hizlalni. 6-7 hónapos korban leszedtük
az anyjukról, és adtunk nekik abrakot,
de csak néztek az anyjuk után, nézték a
legelőt és sírtak. Egy barátom volt Amerikában, azt mondta, hogy a bikák hizlalása
legelőn plusz abrakkal kiscsoportban ott
már működik. Megpróbáltuk. Az állatok
nappal legeltek, éjszaka 100 kilónként
1 kg kukoricadara abrakot kaptak, és a
következő reggel addig nem engedtük ki
őket a legelőre, míg azt meg nem ették.
Tudom, sokan nem hiszik el, milyen nagy
súlygyarapodást értünk el. Minden hónap
kezdőnapján megmértük őket. Volt, hogy
én se hittem el az eredményt, lehajtottuk az állatot a mázsáról, újra kitáráztuk,
visszahajtottuk, és az eredmény ugyanaz
volt. Az így hizlalt 17 bika mindegyike
közvetlenül olasz exportra ment, és ők
képezték a „bika-kvóta” alapját. Mint
már említettem, 20 nagy vérhányadú magyartarkával indultunk, majd vásároltam
többféle fajta-összetételű „tanyasi mixet”. Az állataim azonos tartásmódban
vannak, amely közelít az extenzívhez:
télen- nyáron kint lehetnek a szabadban,
de találnak fedelet, árnyékot, szálas takarmányt, vizet, sót korlátozás nélkül.
A tapasztalatom alapján a magyartarka
teheneknél volt a két ellés közt a legrövidebb az idő. Ez mindent eldöntött!
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A húshasznú anyatehén tartása borjú nélkül eredménytelen, sőt veszteséges! A borjúnevelés legfontosabb és elengedhetetlen feltétele a megfelelő mennyiségű tej.
A magyartarka tehén, ha vékonyabb is,
mint az intenzív húsfajták, de több tejet
termel. Az első bikánk egy red angus fajta
volt. Szép húsformák, de a vevők folyamatosan nyafogtak, hogy korán faggyúsodik. Majd a charolais bikák jöttek sorra.
A bikaborjak jól eladható portékák, de az
üszők nemigen kellettek senkinek. 2016ban Hódmezővásárhelyen, a kiállításon
volt egy magyartarka bika. A bemutatón
1-2 kört Rácz elnök úr vezette, majd 1-2
kört Füller úr. Úgy láttam a bikán, talán
lehetne az én barátom is. Könnyen kezelhető, intelligens jószág benyomását
keltette bennem. Megvettem. Neve Derecskei Matthew Tyson (KLSZ:26531).
De ha ilyen bikám van, akkor magas
vérhányadú magyartarka tehenek is kellenének hozzá! Vettem is 40 darabot
6 helyről. Egyet léptünk előre. 2018. január 1-jétől termelés-ellenőrzött a teheneimnek egy része. A döntés helyesnek
bizonyult, mert már az első évben magasabb áron tudtam eladni a magyartarka
üszőborjúkat, mint a bikákat. Nálunk az
ellések zöme felügyelet mellett, de segítség nélkül zajlik. Ezt követően az anyateheneim döntő többsége 38-42 napra újra

vemhesül. Az anyaállataink takarmánya
legelő (NATURA 2000 és ÖKO) plusz
szálas takarmány, gyepszéna, zabszalma, kukoricaszár, abrak kiegészítés nélkül, étvágy szerint. Tudom, hogy lehetne
másként is, de ez a legegyszerűbb és leggazdaságosabb nálunk. Sok köretetőnk
van. Figyelünk, hogy soha ne ürüljön ki.
Az etetők feltöltése télen 2-3 naponként történik, így nem kell midennap traktorozni.
Az anyateheneim száma 70-75 között
van, akiknek élettere 72 ha naturás öko
gyep, amely szakaszolásra is alkalmas
villanypásztorral működtetett huzalkerítéssel van körbevéve, plusz 10 ha szudáni
cirokfű, amit korlátozás nélkül legelhetnek. A szudáni fű vetés szomszédos a
gyeppel, bátran merem ajánlani! Ha valakinek van rá lehetősége, vessen szudáni
cirokfüvet a legelője kiegészítésére, ami a
forró, száraz, csapadékmentes napokon is
üde legelőt biztosít az állatoknak.
Jelenlegi működésünk családi gazdaság, melynek aktív tagja rajtam kívül
a fiam, Viktor és az ő lánya, Kíra. Mint
ebből is látható, több generáció dolgozik
együtt nap, mint nap. Jól fel tudjuk osztani egymás között a munkákat, mely többnyire az állatok viselkedésének megfigyeléséből, szükségleteik kielégítésből áll.
Gazdaságunk, szarvasmarha-tartásunk
kezdettől nyereséges. Az eredményeket
jónak, de még javíthatónak tartom. Nem
titkolt vágyam, szeretnék a következő
pályázati lehetőséggel a magyartarka
génmegőrző programjába bekerülni, és a
fajta fenntartásában részt venni. A gazdaságunk továbbműködése a több generáció
munkájának, elhivatottságának alapján
mondhatom, hogy biztosított. A fiam,
Viktor 29 év óta munkatársam a mindennapi gazdálkodásban! A családi gazdaság
harmadik generációs tagja a kis unokám,
Kíra. Az állattartáshoz való érdeklődése
kiskorától kezdve tapasztalható. Ő mezőgazdasági technikusi végzettségével
segíti a mindennapi feladatok elvégzését.
Érdeklődését mutatja a szakmai tanácskozásokon való részvétel is. Ezért én úgy
gondolom, a gazdálkodásnak a családban
folytatása következik.
Aki ezt elmondta: Csóti Sándor, családi gazdálkodó. Aki lejegyezte: Csóti Kíra
Alexandra, a családi gazdaság tagja.
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Nagy Hajnal és dr. Lendvai Csaba Servet Kft.

Marhajó Ízek Fesztivál bemutató
2019. szeptember 14-én immár 3. alkalommal került megrendezésre a Marhajó
Ízek Fesztivál, amit szeretnénk a Sárrét
egy központi rendezvényévé tenni. Ezen
a fesztiválon a marhatenyésztés, ezen
belül védett fajtánk, a magyartarka tartása és termékei, húsa és húsából készült
ételek, teje és tejéből készült termékek
bemutatása, ezen termékek fogyasztásának népszerűsítése a célunk.
A rendezvény helyszíne: Sárrétudvari,
Széchenyi utca 23., vállalkozásunk központi telephelye.
Ezen a helyen működik vállalkozásunk két fő tevékenysége, a Tejmalom
tejfeldolgozó részleg és a húsfeldolgozó
rész. Ezekben a kis üzemekben a modern
kor kihívásainak megfelelő technológiát
alkalmazva állítjuk elő saját alapanyagból megtermelt termékeinket egy hagyományos ízvilág mentén, hagyományos
receptúrák alapján. Így a magas genetikai értékekkel bíró magyartarka-állományunk tejét és húsát is feldolgozott
termékként értékesítjük tovább.
Egyik fő célkitűzésünk az, hogy a
marhahús és a marhahúsból készült
ételek fogyasztása minél nagyobb körben elterjedjen a környezetünkben.
A fesztiválon főztünk hagyományos és
hungarikumnak számító gulyáslevest,
amit makói hagymával és kalocsai paprikával ízesítettünk, marhapörköltet,
ökörsültet és egyéb gasztronómiai különlegességeket. Szintén fontos célkitűzés a magyartarka tejéből készült sajt,
sajtféleségek és egyéb tejtermékek bemutatása, megismertetése az emberekkel, ennek az értékes, magas beltartalmi
értékekkel rendelkező tejnek és tejkészítményeknek a tudatos fogyasztása.
A gasztronómiai értékek bemutatásán
kívül kulturális örökségünk és hagyományaink ápolásához tartozó értékeket
is szerettük volna ezen a napon közzétenni, szerepeltetni. Programunk része
volt a helyi értéktárban szereplő Zagyva
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László Vegyeskar fellépése, a református
templom látogatása, saját szarvasmarhatelepünk látogatása tanyataxival, néptánc és népdal helyi együttesek és fellépők közreműködésével, operett, íjász- és
solymászbemutató, főzőverseny. Helyi
kézművesek, élelmiszer-előállítók, méztermelők termékeinek bemutatása is helyet kapott fesztiválunkon.
Ezen előadások, illetve gasztronómiai értékek megjelenítésének nagyon nagy sikere
volt a 2017., 2018. és 2019. években is.
A rendezvény sztárvendége az idei
évben Balázs Fecó volt, tavaly Charlie,
tavalyelőtt pedig a Princess együttes
tisztelt meg minket fellépésével.
Célunk a rendezvényt regionális szintűvé tenni, valamint még jobban megerősíteni gasztronómiai, szakmai és kulturális jellegét is.
Szeretnénk, hogy ezen a rendezvényen
a jövőben is különleges gasztronómiai
értékeket tudjunk felsorakoztatni a magyartarka fajtából, a szakmai fórumok
is sikeresen szerepelhessenek itt, ezen a
helyszínen, valamint az ide látogatóknak
maradandó élményben legyen részük
ezen a nyárutói napon.
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Nagy Hajnal és dr. Lendvai Csaba Servet Kft.

Bemutatkozik a Servet 2000 Kft.
A Servet-2000 Kft. 100 %-ban családi tulajdonú mezőgazdasági vállalkozás, melyet férjemmel, dr. Lendvai Csaba állatorvossal alapítottunk 2000-ben. Négy fiunk van, Csaba,
Gergő, Hunor és Levente, akik közül ketten
már a vállalkozásban dolgoznak: Gergő a tejfeldolgozóban, Csaba a telepet és a növénytermesztést irányítja.

NÖVÉNYTERMESZTÉS
Vállalkozásunk 360 hektár termőföldön gazdálkodik, főbb termesztett növényeink: kukorica, búza, napraforgó és szálas takarmánynövények. A növénytermesztésből származó
szemes és szálas terményeket elsősorban a
szarvasmarhatelepen használjuk takarmányozási célra.

ÁLLATTENYÉSZTÉS
A Sárrétudvari külterületén lévő, ,,Nagytanya” elnevezésű szarvasmarha-telepünkön magyartarka fajtájú tehén-, üsző- és
hízómarha-állományt tartunk, melyekkel az
őshonos programban is részt veszünk. A bikákat hizlaljuk, és a kívánt súly elérése után
értékesítjük. Az üszőket felneveljük, és állománypótlásra, illetve fejlesztésre a telepen
tartjuk, így biztosítjuk a tehénlétszámot, és
fenntartjuk az állománynövekedést. Jelenleg
egy modern, a kor követelményeinek megfelelő fejőházban végezzük a fejést. A kifejt
napi tejünk mennyisége 2500-2800 liter.
A tehénállományunkat folyamatosan növeljük, szeretnénk elérni a napi 3000-4000 liter
tejmennyiséget, valamint a 150-200 db-os fejősállományt. A tej egy részét a már most is
működő „Boci-boci mozgóbolt” elnevezésű,
direkt fogyasztói értékesítési hálózatunkon
keresztül értékesítjük. A friss házi tejet két
tejesautó szállítja a környező településekre.
Ezenkívül Hajdúszoboszlón, a termelői piacon egy kihelyezett tejautomatát is működtetünk. 2012-ben Mezőgazdasági termékek
értéknövelése jogcímen pályázati forráshoz
jutottunk Egy modern technológiával rendelkező feldolgozót sikerült így megvalósítanunk, mely biztonságos és az aktuális
technológiai, valamint élelmiszerhigiéniai
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előírásnak megfelel, mégis kisüzemi manufaktúra jelleggel készítjük termékeinket.

TEJFELDOLGOZÁS
A tejfeldolgozóban a szarvasmarha-telepünkön termelt tejből készítjük termékeinket:
túrót, tejfölt, vajat, házi sajtot, gyümölcsjoghurtot, kakaót, pasztőrözött tejet. A családi tulajdonú feldolgozóban mesterséges ízfokozók
és egészségtelen mesterséges adalékanyagok
nélkül készítjük termékeinket. A felhasznált
tej mint alapanyag saját termelésű és ellenőrzött magyartarka állománytól származik.
Fontos tudnivaló, hogy az ezektől az állatoktól
származó tej magasabb beltartalmi értékekkel
rendelkezik, mint a nagyüzemi holstein-fríz
tehenészetekben előállított tej. A magasabb
beltartalmi értéket befolyásolja a tartástechnológia, a takarmányozás és természetesen a
genetika, vagyis a fajta. Termékeink igazi, hamisítatlan tejtermékek: valódi magyar termék
magyartarka tejéből.
2016-ban pályázatot adtunk be az ÉLIP II.
keretein belül, jelenleg ennek a megvalósítása van folyamatban: üzembővítés és technológiai beszerzés.
Márkanevünk: HAJNAL TEJMALOM

től származnak, ezért termékeink kicsit más
ízvilággal és állaggal rendelkeznek, mint
„nagyüzemi” versenytársaik. Ezeket a termékeket fogyasztva felfedezhetik újra „a hús
ízét”. Hamisítatlan, egyedi és eredeti ízek.
Márkanevünk: HAJNAL HÚSTANYA
A termékek értékesítése főként településünk, valamint szomszéd településeink üzleteiben és a már meglévő mobil értékesítési
hálózatunkon keresztül valósul meg, egyenesen a fogyasztó asztalára. Saját boltokat is
üzemeltetünk: egy mintaboltot Sárrétudvariban, valamint egy termelői „tejmalom” boltot
Hajdúszoboszlón és Debrecenben. Mindhárom üzletben kizárólag saját magunk által
termelt tej és hús alapanyagból előállított
élelmiszereket kínálunk a vásárlóknak. A sertéshús esetében a saját termelés nem mindig
elégséges, ilyen esetekben a környező kistermelő gazdáktól vásároljuk fel a szükséges
mennyiséget.
Általános célkitűzésünk, hogy saját alapanyagokból természetes, hagyományos élelmiszereket állítsunk elő, hagyományos ízekkel és mesterséges ízfokozók, egészségtelen
adalékanyagok nélkül. A tevékenységünkkel
hosszútávon szeretnénk hozzájárulni megrendelőink és vásárlóink egészséges táplálkozási igényeinek kielégítéséhez, folyamatosan
jó minőséget, friss és hagyományos ízvilágot
biztosítva termékeinkkel. Szeretnénk tenni
azért, hogy egy kis darabka finomság a magyar termőföldből, a magyar termelőtől nap,
mint nap ünnepet varázsoljon minél több család asztalára.

HÚSFELDOLGOZÁS
A húsfeldolgozó üzemrészben saját előállítású marha- és sertéshúsból, hagyományos
technológiával előállított tőkehúst, szárazkolbászt, szalámit, parasztsonkát, szalonnát
és zsírt, valamint felvágottakat készítünk. A
parasztsonka érett, 140-160 kg súlyú sertés
húsából készül. Parajdi sóval sózzuk, majd
páclében érleljük, ezután kőfüstölőben,
bükkfa füstjén füstöljük, és 4-6 havi érlelés után kerülhet az asztalunkra. Egy másik
különlegességünk az érlelt marhahús. Ezt a
specialitást – hasonlóan a parasztsonkához
– sózzuk, pácoljuk, füstöljük, és hosszú, 4-6
hónapos érlelés után ajánljuk a fogyasztónak.
A tartósításhoz a hagyományos szárazáru
(kolbász, szalámi, parasztsonka, szalonna,
érlelt marhahús) esetén kizárólag sót és természetes fűszereket használunk (mesterséges
ízfokozókat nem!), melyek hazai termelők-
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IN MEMORIAM Dr. Bíró István
(1930-2019)

Újra itt hagyott bennünket egy nagy
Öreg. Életének nyolcvankilencedik
évében eltávozott dr. Bíró István
aranydiplomás mezőgazdasági mérnök, egyetemi tanár, a rendszerváltozás előtti évtizedek agrárigazgatásának ikonikus személyisége.
Bíró István 1930 karácsonyán egy
mezőségi kis településen, Gyergyó
alfaluban született, kétkezi gazdálkodó
földműves családban. A székelyföldi
gyökerek világlátását, gondolatiságát,
verbális kommunikációját, észjárását
mindig is meghatározták.
Az elemi és polgári iskoláit szülőfalujában végezte, és tanárai a tehetséges diákot továbbtanulásra ösztönözték. Ezek már a háborús, sorsfordító évek voltak, a család
– szülőföldjét elhagyva – hazatelepült az anyaországba, így
a középiskolát 1950-ben a Tolna megyei Lengyel mezőgazdasági technikumában fejezte be. A gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1955-ben szerzett mezőgazdasági mérnök
képesítést. Ugyanitt mezőgazdaság-tudományból doktorált
1971-ben.
Első munkahelye Jászberényben a Mezőgazdasági Szakiskola Tangazdasága volt, ahol öt éven át állattenyésztőként, majd a tangazdaság vezetőjeként dolgozott, közben
tanárként is oktatott állattenyésztési fajtatant és üzemszervezéstant.
1963-ban került az állattenyésztés-szervezés akkori központjába, az Országos Állattenyésztési Felügyelőséghez.
Ezt követően nyugdíjazásáig a folyamatosan átszervezett
tenyészésszervezés csúcsszervezeteinél töltött be felelős
tisztségeket, az Országos Állattenyésztési és Takarmányozási Felügyelőség, majd az Állattenyésztési és Takarmányozási Minősítő Intézet főigazgató-helyetteseként, s – bár
ez a titulus a mai struktúrákban hivatalnokot jelöl – , tulajdonképpen az ország főállattenyésztője volt.
A hetvenes, nyolcvanas években az agrárium s ezen belül az állattenyésztés kifejezetten felszálló pályán volt, ami
nem kis mértékben volt köszönhető dr. Bíró Istvánnak is,
aki tehetségét, rátermettségét a fejlesztés szolgálatába állította. Egyike volt azoknak, akik az intézmények, hivatalok
folyton változó „cégtáblái” mellett az állandóságot biztosították.
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Mindig arra törekedett, hogy a
szervezeti, személyi, technikai feltételek
folyamatosan
biztosítva
legyenek a korszerű tenyésztéstechnológiák elterjesztéséhez és fej
lesztéséhez, a biológiai alapok, a
génmegőrzés, a törzskönyvezés, a
teljesítm ényvizsgálatok, a tenyész
értékbecslés, az állami apaállatgazdálkodás, -előállítás, a mesterséges
termékenyítés, az embrió-átültetés, az
informatikai és laboratóriumi hálózat
korszerűsítéséhez, intézményi megszervezéséhez és lehetőség szerint a
nemzetközi állattenyésztési kapcsolatok, együttműködések kiépítéséhez.
A rendszerváltozás idején – elkerülendő a tenyésztésszervezés összeomlását – munkatársaival
élére állt az új típusú szervezeti formák kialakításának, a
tenyésztőszervezetek, fajtaegyesületek, szövetségek létrehozásának, elősegítve a tenyésztés demokratizálódását,
amivel gyakorlatilag újra helyreállt az (agrár) világ rendje.
Bíró Istvánnak a Teremtő sajátos életutat jelölt ki, a
szegénységből feltörekvő székely góbé parasztgyerekből elsőgenerációs diplomás, jó nevű gazdász, agrárkormányzati intézményi csúcsvezető lett, de az Ő akarata
szerint mindig ugyanaz maradt: gyakorlati szemléletű
állattenyésztő.
Dr. Bíró István igazi iskolateremtő, elsősorban a taktikai gondolkodásban kimagasló, kiváló irányító és szervező szakember volt, aki mindig arra törekedett, hogy az
általa vezetett intézmény élő kapocs legyen a tudományos
technikai fejlődés és a felhasználó, árutermelő tenyésztőtelepek között. Hazai és az országhatárokon is túlnyúló
elismertségét számos díj és kitüntetés fémjelzi, és hatása
harminc évvel nyugállományba vonulása után is érvényesül, hiszen akiket vezetett, nevelt és irányított, akik sokat
tanultak tőle, a mai napig kamatoztatják a kapott szellemi
és erkölcsi tőkét.
Igazán méltó rá, hogy megőrizzük, ápoljuk emlékét!
		

Dr. Flink Ferenc
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