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Hódmezővásárhely, 47-es főút 195 km. Hód-Mezőgazda Zrt. Kiállítási Centrum

Nyitvatartás: 
minden nap 9-18 óráig
Belépőjegy: 1500 Ft 
(18 éven aluliak részére ingyenes)

Parkolójegy: 1500 Ft

LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓK

GPS koordináták:
MIO: 
N 46. 43398˚ E 20. 36289˚
GARMIN : 
N 46˚ 26.047´ E 20˚ 21.776´

Növénytermesztés:
- Erőgépek, munkagépek,  
berendezések (talajművelés, 
öntözés, betakarítás, stb.)
- Vetőmag
- Tápanyag
- Növényvédő szer
- Terménytárolás, szárítás,  
technológia

A kiállítás tematikája:
Élőállat bemutatók:

- Szarvasmarha
- Ló

- Sertés
- Juh

- Kecske
- Baromfi

- Nyúl
- Halászat
- Vadászat

Tenyészállat felvezetés,
 showbírálat, 

tenyészállat árverések 
- Sertés

- Húsmarha
- Baromfi

 
Állattenyésztés:

- Tartástechnológia, 
istálló rendszerek 

- Állattartó telepek munkagépei
- Szaporodásbiológia 

- Állategészségügy
- Gyógyszeripar

- Genetika
- Agrárinformatika
- Takarmányozás: 

takarmány kiegészítők, 
adalékanyagok, vitaminok,
 premixek, koncentrátumok

Szabadidős családi programok:
- Lovas bemutatók
- Fogathajtó és díjugrató versenyek
- Kutyás bemutatók
- Agár verseny
- „Ki mit tud az állatokról?
- tehénfejő – és tejivó verseny, 
   halsimogatás, pikkelykirakás, 
   rajzverseny
- Főzőverseny
- Guinness világrekorder 
kézi birkanyírási bemutatója

Egyéb témák: 

- Biogazdálkodás

- Környezetvédelem

- Finanszírozás

- Szakmai szervezetek, 

szövetségek, kamarák

- Oktatás

- Kutatás, innováció

- Biztosítás

- Szakmai kiadványok, kiadók, 

sajtótermékek, szaklapok

- Feldolgozó – és élelmiszeripar 

  (tej- és tejtermékek, húsipar, stb.)

   termékek, berendezések 

- Minőségbiztosítás

- Munkavédelem, munkaruházat

- Szaktanácsadás, pályázatírás 

- Integráció
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A tavalyi év második felében elindult a Ha-
szonállatinfó Portál, amely kifejezetten az ál-
lattenyésztés híreivel, eseményeivel kapcso-
latban közöl információkat. Mindezek mellett 
az épülőben lévő „Állattenyésztők- Tenyész-
állat Szemle” című rovat, valamint a „Szak-
névsor” létrehozásával egyfajta egyedi meg-
jelenési lehetőséget kívánunk biztosítani az 
állattenyésztők és a háttéripar számára. 
 A portálhoz fűződő elképzelésem már jó 
ideje megszületett bennem, de a megvaló-
sítás viszonylag sokáig váratott magára. Az 
interneten keresgélve volt egyfajta hiány-
érzetem, szívesen böngésztem volna egy 
olyan oldalon, amelyen kifejezetten az állat-
tenyésztés van középpontban, ahol minden 
egyes állattenyésztőhöz szólnak, gyakran 
frissül és sokféle információt nyújt. Termé-
szetesen találkozunk az állattenyésztés híre-
ivel több szakmai oldalon és portálon, de úgy 
gondoltam lenne létjogosu ltsága az interne-
ten egy állattenyésztésre fókuszáló informá-
ciós portálnak. 
 Az elképzelésemet körülöttem néhányan 
kétkedve fogadták mondván, hogy rengeteg 

munkával járna egy ilyen jellegű internetes 
oldal működtetése és a befektetett munka 
megtérülése bizonytalan. Nyilván számol-
tam ezzel, végül a lehetőségeim szerint fel-
épült a portál. Természetesen az építkezés 
egy internetes oldal életében folyamatos. 
 Az idei évben elérkezettnek láttam az 
időt egy olyan Online Magazin beindítására, 
amely időszakosan fog megjelenni. Saját, va-
lamint más szerzők tollából született érdekes 
és hasznos cikkeket foglal majd magába a 
magazin. Az állattenyésztési ágazatok részt-
vevői bizonyára találhatnak benne kedvük-
re valót. Úgy gondolom, hogy egy szakmai 
magazin is lehet sokoldalú, ezért számos 
témakörrel fogunk foglalkozni. A genetiká-
tól kezdve a takarmányozáson keresztül az 
állategészségügyig, piaci lehetőségeken át a 
technológiai megoldásokig sokféle témában 
kíván átadni valamit a kiadvány, ami miatt re-
mélhetőleg visszatérő olvasóvá válik Ön is!
 A minap az interneten egy idézet került 
elém, amely Arany János születésének 200. 
évfordulója kapcsán jelent meg. Azt gondo-
lom, hogy a mai korban is rendkívül motiváló 

az alábbi idézet akár állattenyésztés vagy 
bármely más területen tevékenykedik az em-
ber.
 „Előtted a küzdés, előtted a pálya, Az erőt-
len csügged, az erős megállja. És tudod: az erő 
micsoda? Akarat, Mely előbb vagy utóbb, de bo-
rostyánt arat.” (Arany János)
 Ezzel az idézettel együtt kívánok minden 
állattenyésztőnek kellemes olvasást és ered-
ményes munkát!

Gervai Péter
Főszerkesztő
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Az utolsó pillanatban jelentős 
változások

Március első hetében a fiatal gazdáknak szó-
ló pályázat módosult. Több szigorítás történt 
benne, így a lehetséges pályázók köre is bi-
zonyos szinten megváltozott, leszűkült. So-
kan tervezték, hogy igénybe vennék a fiatal 
gazda pályázat segítségét, a szigorúbb fel-
tételek hatására valószínűsíthető volt, hogy 
jóval kevesebben nyújtják be pályázatukat 
első körben, mint ahogy az a módosítás előtt 
történt volna. 
 „A fiatal mezőgazdasági termelők számá-
ra nyújtott induló támogatás” című pályázati 
felhívás támogatási kérelmeinek benyújtási 
időszaka első körben 2017. március 16-tól 
tartott a hónap végéig. A beadási sorrend nem 
számít, csak is a tartalmi szempontokat és a 
pályázatok minőségét veszik figyelembe.

Jövőképek az állattenyésztésben 
– elindult a Fiatal Gazda pályázat

a ksH adatai szerint a Gazdálkodók 31 százaléka 
65 év Feletti, míG a 34 év alattiak aránya csupán 6,1 
százalék. naGy szükséG van teHát a mezőGazdasáGban 
a Fiatalokra. különösen iGaz ez az állattenyésztésben. 
– meGkérdeztünk eGy szakértőt és néHány állattartót 
a Fiatal Gazda pályázat kapcsán, időközben a pályázat 
Feltételeiben is változás történt.

 A fiatal gazda pályázat után érdeklődve 
az állattenyésztőket érintő változásokkal 
kapcsolatban a Gordius Solutions Tender 
Kft. szakmai vezetője, Magyar Tibor adott tá-
jékoztatást.
 „A pályázat feltételein végbement szigo-
rítások egyrészt az üzemméret igazolásával 
kapcsolatosak. A pályázni kívánó állattartók-
nak már nincs meg az a lehetőségük, hogy 
napi állatlétszámot igazoljanak. Éves átlag-
létszámmal kell igazolnia a pályázónak a 
6000 STÉ értéket.” – mondja Magyar Tibor.
 A szakember felhívta a figyelmet arra, 
ez nem jelenti azt, hogy kizárólag azok pá-
lyázhatnak, akik már 12 hónappal ezelőtt 
rendelkeztek állatállománnyal. Ahol féléves 
időszakban volt 12 ezer euró STÉ értéknek 
megfelelő állatállomány, ott is megfelelnek 
az éves átlagban elvárt minimális termelési 
potenciálnak.

 Sokan a március eleji beadásra számítva 
már februárban elindították a vállalkozásukat, 
kialakították a minimális üzemméretet, de mi-
vel csak néhány hónapja gazdálkodnak, így 
nem nyújthatták be pályázatukat. Nehézséget 
jelent a gazdák szerint az is, hogy a pályázat 
feltételei közé tartozik az a kikötés, amely azt 
írja elő, hogy 12 hónapnál nem régebben kivál-
tott egyéni vállalkozóival lehet beadni a pályá-
zatot. Tehát aki most kiváltotta a vállalkozóit 
és egy éven belül nem tudja összehozni az 
éves átlagnak és minimális termelési poten-
ciálnak megfelelő állatállományát, akkor egy 
év múlva már nem fog tudni pályázni, ha lesz 
egyáltalán még lehetőség.

Ponthatárok alakulása

A gazdálkodó fejében felmerülő kérdés, hogy 
mennyi lehet majd a ponthatár, amivel már 
nyerni lehetne. A ponthatárok a beadási 
időszakok függvényében is változhatnak. A 
márciusi benyújtási szakasz esetében Ma-
gyar Tibor szerint a módosítások következ-
tében nagyon alacsony ponthatárokra lehet 
számítani, mivel jelentősen csökkent azok 
száma, akik maradéktalanul megfelelnek az 
újabb feltételeknek.
 Azt tudni lehet előre, hogy a maximális 
pontszám 100 pont lesz, ez két részre oszt-
ható. A tartalmi- és értékelési szempontokért 
45 pont járhat, míg a hibátlan üzleti tervért 55 
pont. Nyilvánvalóan minél többet vállal vala-
ki, annál több pontja lesz, és annál nagyobb 
eséllyel nyerhet. Viszont a fő kérdés az, hogy 
mennyire fenntartható, teljesíthető hosszú 
távon az, amit magára vállal a fiatal gazdál-
kodó. 
 Az előző évekhez képest szigorúbb szank-
ciókra számíthatnak azok a gazdálkodók, 
akik nem felelnek meg a pályázatukban 
vállaltaknak. Alaposan át kell gondolnia a 
pályázónak, mi az, aminek meg tud felelni 
valójában. A ponthatárt meghatározó ténye-
zők között most még csupán a meghirdetett 
keretösszeget ismerjük, ami 37,75 milliárd 
forintot jelent. Ez körülbelül 3000 pályázónak 
adna lehetőséget, hogy megvalósítsa terveit. 
Ez a másik befolyásoló tényező a ponthatá-
rokat illetően, hogy mennyi lesz konkrétan a 
beérkezett pályázatok száma. Ezzel párhuza-
mosan a pályázatok minősége a meghatáro-
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zó. A pályázatok pontozásra kerülnek minő-
ségük alapján, majd az elért összpontszám 
szerint kialakul egy sorrend. A pályázat jelen-
legi feltételei mellett Magyar Tibor nem szá-
mít arra, hogy gyorsan kimerülne a keret. So-
kan régóta várták ezt a pályázati lehetőséget, 
érdeklődtünk néhány állattartónál terveikről, 
elképzeléseikről.

Nem akarjuk túlvállalni 
magunkat

Édesapa és fia regisztrált kistermelőként 
tejelő szarvasmarhát tartanak családi gaz-
daságukban. A tejet kilencven százalékban 
feldolgozzák színvonalas kis sajtműhelyük-
ben. A helyi piacokon értékesítik a sajtokat 
és túrót. Jelenleg 13 tehén és 7 üsző van az 
istállóban. Meghagyták a borjakat, mivel sze-
retnének kialakítani egy kisebb tehenészetet, 
ami harminc egyedből állna. – Ám a jelenlegi 
ágazati helyzet végett bizonytalanok a to-
vábbi fejlesztést illetően.
 Kistermelői szinten úgy érzik, nem igazán 
tudnak többet értékesíteni negyven kilométe-
res körzetükön belül. Napi 500 liter tejet kel-
lene termelni ahhoz, hogy kijöjjön hozzájuk 
a tejeskocsi. Az előző évben adminisztratív 
hiba miatt egy pont hiányzott a nyeréshez az 
egyetemi végzettségű pályázónál. Idén már 
más pályázatíró mellett döntöttek, munkája 
hatszázezer forintot jelentene. A vállaláso-
kon sokat tanakodtak a családban, mi telje-
síthető és mi nem. A család véleménye sze-
rint a pályázat biztosabb nyerési esélyéhez 
egyes többlet pontokért olyan vállalásokat 
kellene tenniük, amit megvalósíthatatlannak 

éreznek. Az ökológiai termelés és a minőség-
rendszerben való részvétel lehetőségét eleve 
kizárták. Munkaerő alkalmazása szóba ke-
rült, mivel munkát tudnának adni.
 „Nagyon meg kell gondolni ki mit vál-
lal. Pályáznánk, de nem minden áron. Úgy 
látjuk,hogy körülbelül 80–85 pontot össze 
tudnák szedni, kérdés mennyi lehet az a pont-
határ ami nyerhet.” – mondja a gazdálkodó.
 Jelen pillanatban a legnagyobb gondot az 
értékesítésben látja a gazda. Bizonytalannak 

ítélik meg azt a 2–3 évet, mire elérnék azt a tej-
termelési nagyságrendet, amiért eljönne hozzá-
juk a felvásárló. Abban az esetben, ha 100–110 

forintos tejfelvásárlási árak lennének, akkor 
nem hajolgatnának a sajtkádak fölött. 

Ha nyerünk gyorsabban, 
ha nem, akkor lassabban 
haladunk

Egy fiatal pár határozott elképzeléseiben sok 
minden szerepel, kisgazdaságukban sokfé-
le állat megtalálható. Úgy gondolják, hogy 
a fiatal gazda pályázat egy lökést adhatna 
terveiknek, aminek fő célja lenne a húsmarha 
tenyészállat-előállítás. Mellette lenne egy ki-
sebb kecskeállomány és négy tejelő tehén. 
Jelenlegi tevékenységük egy része a tejfel-
dolgozás, nem is kívánnak felhagyni vele, 
mivel már kialakult vevőkörük van az általuk 
készített kecsketejes szappanra is. 
 A húsmarhák közül a limousin fajtát 
választanák. Tíz egyeddel indulnának és 
harmincra szeretnék idővel növelni az állo-
mányt. Szerencsés helyzetben vannak, mert 
hetven hektáros legelőn tudnak majd gaz-
dálkodni. A páros férfi tagja nevében kerülne 
beadásra a pályázat, aki a harmadik évtől 
kezdve lenne főállású egyéni vállalkozó. Itt 
az ökológiai gazdálkodás lehetőségét sem 
vetették el, ami biztos, hogy megújuló energi-
át alkalmaznának. Termelői csoporthoz nem 
kívánnak csatlakozni.
 „Az üzleti tervre 55 pontot lehet kapni, mi 
úgy számolunk, ebből 52–53 pont meglenne. 
Olyan pályázatíró céget kerestünk, amelyik 

sikergaranciát vállal az általa készített pályá-
zatra. Addig nyújtják be az adott pályázatot, 
míg az nem nyer” – mondja a fiatal gazda.
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 A pályázatíró cégnek összesen egymillió forintot kellene fizetniük. A húsmarha piacot 
feltérképezték és úgy látják, jó lehetőségek vannak ebben az ágazatban. Az induló állomány 
tíz tehén és egy bika költsége körülbelül 5–6 millió forintot igényelne. Céljuk határozott, ha 
megkapják a pályázati összeget, ha nem, akkor is marad a tervük a jövőre nézve.

Nulláról nem könnyű

Sok fiatal számára csalódást jelent, hogy a márciusban induló pályázat kizárólag azokat a 
gazdálkodókat támogatja, akik már egy minimális termelési potenciállal rendelkeznek.

 Tény, hogy az állattartásban perspektívát látó fiataloknak nincs 
könnyű dolguk 2017-ben. Ma már a legtöbb ágazatban jóval nagyobb 
állománylétszám szükséges egy életképes gazdaság eredményes 
működtetéséhez. 
 „Abban az esetben, ha hiányzik a családi gazdálkodói háttér, 
akkor nagyon nehéz manapság létrehozni nulláról egy jól működő 
gazdaságot. Még abban az esetben is, ha meg tudnánk felelni a 
minimális 6000 STÉ értéknek, mivel 12 millió forint nem minden 
esetben fedezi a beruházások költségeit” – mondja el a vélemé-
nyét egy állattenyésztő technikus végzettséggel rendelkező fiatal-
ember.
 A Békés megyei őstermelő néhány sertést tart háztáji jelleggel. 
Nagy fehér kocák és egy-két mangalica van az udvarában. Elmon-
dása szerint az utcájában régen szinte mindenkinél volt sertés a 
háznál, most tudomása szerint már csak ő tart. Régóta tervezi, hogy 
vásárol egy tanyát a faluja határában és ott komolyabban foglalkoz-
na állattartással. Van tapasztalata nyúltenyésztésből, sertéstartás-
ból, de igazából ő is a húsmarhát választaná. Egy barátjával közösen 
tartottak már magyar tarka marhákat, de a közös gazdálkodás nem 
működött egy idő után, inkább önállóan folytatná. Megjegyezte, a 
minimális termelési potenciállal kapcsolatban, hogy ha valaki ennek 
próbál megfelelni, akkor a különböző állatok-ágazatok között árérték-
ben mekkora különbségek vannak. Persze átlátja, hogy a Standard 
Termelési Érték az ágazatok kibocsátását fejezi ki és a hozzáadott 
érték alapján vannak meghatározva a számok, de akkor is arányta-
lannak tartja az ágazatok befektetési igényei közötti különbségeket.
 Megemlítette, hogy kíváncsiságból kiszámolta hány anyanyúl kel-
lene a 6000 STÉ értékhez és hány kétévesnél idősebb szarvasmarha, 
illetve üsző. 

 „Nyúl esetében ötven anyanyúl elég lenne 
az induláshoz, míg szarvasmarhánál ebben 
az esetben 17 egyedre lenne szükség, ami 
beruházási értékben ég és föld a kettő.” – 
jegyzi meg a fiatalember.
 A húsmarhák között úgy látta, igazán jó 
tenyészállatért legalább 600 ezer forintot kel-
lene fizetnie egyedenként. Nyúl esetében egy 
marha árából meglenne az induló állomány, 
ám ebben nem lát üzletet. Régen működött 
nyúlfelvásárlás a falujában, de ez már évek 
óta megszűnt. Különben is úgy tudja, hogy 
nyúlból legalább 500 vagy 1000 anyás telep-
méret az amivel el lehet tartani talán egy csa-
ládot. A húsmarha-ágazat vonzó számára, de 
mérlegelve lehetőségeit úgy látja, most még 
nem tudná megvalósítani az elképzelését 
még a pályázati összeg segítségével sem, 
így ő nem indul a pályázaton. Mivel szeret 
munkája mellett sertéseivel foglalkozni egy-
előre megmarad az őstermelői szinten.
 Ahány fiatal, annyi cél, a nehézségek el-
lenére azért érzékelhető, hogy sokan tudtak 
élni a korábbi pályázatok adta lehetőségek-
kel. Remélhetőleg a fiatal gazda pályázat ke-
retösszege minél több állattenyésztő sikeres 
jövőjét segíti elő.

 haszonallatinfo.hu – Gervai Péter 

A támogatási kérelmek benyújtására a 
2017. március 16. napjától 
2019. március 14. napjáig 

van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési 
határnapokig benyújtásra került projek-
tek kerülnek együttesen elbírálásra:

• 2017. március 31.
• 2017. május 2.
• 2017. június 1.
• 2017. augusztus 31.
• 2017. november 30.
• 2018. február 28.
• 2018. május 31.
• 2018. augusztus 31.
• 2018. november 30.
• 2019. március 14. 
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A szarvasmarhatartást szokás a 
mezőgazdaság nehéziparának is 
nevezni, ahol sokszor hajnali ötkor 
kezdődik a munka és gyakran este 
10 óráig is tart. Az ott dolgozókat 
próbára teszi a hosszú munkaidő, 
a feszített napi feladatok (takarmá-
nyozás, fejés, kitrágyázás, az álla-
tok viselkedésének követése stb.) 
ellátása, gyakran káros emisszióval is terhelt 
istálló klímánál. Nem véletlen, hogy a tartás-
technológiai fejlesztések a szarvasmarhatar-
tásban is az élőmunka minél rövidebb jelen-
létére, a munkafolyamatok automatizálására 
és robotizálására irányulnak. Ma már a gya-
korlatban is egyre gyakrabban lehet találkoz-
ni 100–300-as tejtermelő tehenészetekben a 
teljes automatizálással, ahol robotok végzik 
a takarmányozást, az almozást, a fejést, a 
kitrágyázást, ill. az istállóklíma szabályozása 
és a megvilágítás is teljesen automatizált. 
Egyelőre azonban ebben a cikkünkben ma-
radjunk a szarvasmarhatartásban legtöbbet 
dolgozó, nélkülözhetetlen gépeknél, a ta-
karmány keverő-kiosztó kocsiknál, amelyek 
rendkívül széles konstrukciós- és méretvá-
lasztékban állnak rendelkezésre és az egyik 
legmunkaigényesebb feladatot, az állatok 
napi többszöri takarmányozását végzik fá-
radhatatlanul. 
 Készülnek traktorra függesztett és von-
tatott kivitelben, kardán-, hidromotoros-, és 
ráépített robbanó motoros meghajtással, ill. 
magajáró kivitelben, elektromotoros-, vagy 
dizelmotoros meghajtással. A vontatott ko-
csik járószerkezete lehet egy-, két-, vagy há-
romtengelyes kialakítású a keverőtartály tér-
fogattól függően. A magajárók általában két, 
ritkábban háromtengelyes, hátsókerék hajtá-
sú kivitelben készülnek, a jobb manőverező 
képességhez többnyire összkerék kormány-
zással is. A tengerentúlon a nagy létszámú 
tehenészetekben tehergépkocsi alvázakra is 
építenek nagyméretű keverő-kiosztó kocsi 
felépítményeket, amelyekkel több telepet is 
ki tudnak szolgálni. Az elektromotoros meg-
hajtásúak rendszerint kis méretben, 2–3 m3-
es tartállyal úszókábelről hálózati árammal 
meghajtva, üzemeltetve, vagy akkumuláto-
ros (villamos targoncákhoz hasonló) kivitel-
ben állnak rendelkezésre, kisebb istállókba 
kis tehénlétszám esetén. Ezekkel főleg a 
nyugat-európai országok családi gazdasá-
gaiban lehet találkozni. Ugyancsak kicsi 2–3 
m3-es keverőtartállyal készülnek a traktorra 
függesztett változatok is. A traktorüzemű 
vontatott keverő-kiosztó kocsikat egytenge-
lyes kialakításban szólókerekes futóművel 
rendszerint 6 és 24 m3 közötti, ikerkerekes 

konstrukcióban 24–32 m3 közötti tartálymé-
rettel készítik. A kéttengelyes (tandem vagy 
ikertengelyes) változatoknál a keverőtartá-
lyok térfogata 25 és 50 m3 között, a három-
tengelyes (tridem futóműves) kocsiknál pe-
dig 48 és 64 m3 között változik. Több tengely 
esetén a második és/vagy harmadik tengely 
kormányzott kivitelben is elérhető, amely ki-
sebb ívű kanyarodást tesz lehetővé. A járó-
szerkezet és a tartályméret meghatározza 
a kocsik kapacitását, ill. teljesítményét, sőt 
azok geometriai méreteit is, amelyek pedig 
az istálló nyílászárók méreteivel, ill. gazdasá-
gosság szempontjából a tehénlétszámmal 
kapcsolatos elvárásokat is. A dizelmotor 
meghajtású magajáró keverő-kiosztó kocsik 
többsége a tartály méretüktől függően 120–
280 LE közötti teljesítményű 4 és 6 hengeres 
motorokkal készül és zömében hidroszta-
tikusan működteti a járószerkezetét, amely 
fokozatmentes sebességszabályozást tesz 
lehetővé, rendszerint két sebességtarto-
mányba. Ezek legnagyobb sebessége álta-
lában nem haladja meg a 20–25 km/h-t. A 
magajáró kiosztó kocsik meghajtó motorjait, 
vagy a mellső tengely fölötti térben a vezető-
fülke mellett, vagy a kocsi alvázán a tartály 
mögött helyezik el. 
 Napjainkban a takarmány keverő-kiosztó 
kocsik túlnyomó részben, vízszintes hosz-
szanti csigás, vagy függőleges kúpos csigás 
keverő berendezéssel készülnek, ill. a közel-
múltban megjelent ezen két keverő rendszer 
kombinációjából kifejlesztett keverő beren-
dezés is. A két keverő berendezés közül a 
3–4, vagy két szinten elhelyezkedő csigából 
felépülő vízszintes csigás keverő a kocsi 
V-keresztmetszetű tartályába töltött takar-
mánykomponenseket a csigák által vízszin-
tesen előre és hátrafelé mozgatva (szállítva) 
keveri homogén keverékké. A másik keverési 
szisztéma csonka kúp alakú tartályokra és 
1–2 vagy 3 db függőleges kúpos keverőcsi-
gákra épül. Ebben az esetben a lefelé szűkü-
lő tartályokba, a felfelé csökkenő átmérőjű 
keverőcsigák a tartályba töltött takar mány-
kom ponenseket vertikális irányba mozgatva 
állítanak elő homogén keveréket. 
 Mindkét keverő rendszernél a csigaleve-
leket cserélhető aprító késpengékkel is el-

látják, amelyek keverés közben darabolják 
és aprítják is a hosszabb szálú szálastakar-
mányokat, ill. a kocsik tartályába helyezett 
kis- és nagy szénabálák aprítását is elvégzik, 
hogy azok a keverékek alkotó részeiként be-
keverhetők legyenek. Az aprítás/darabolás 
hatékonyságát, a tartály belső falán elhe-
lyezett álló (ellen) késekkel is növelik, vagy 
állítható terelőlemezekkel (vertikáli sok nál) 
javítják azt. A vízszintes csigás keverő beren-
dezéseknél a tartály első- és felső szintjén 
található csigák szállítási iránya ellentétes, 
hogy a keverés intenzívebb legyen. 
 A függőleges 2 vagy 3 kúpos csigás ke-
verőknél a szomszédos csigák forgásiránya 
szintén ellentétes, hogy kétirányú áram-
lással javítsák a keverés hatékonyságát. 
Mindkét keverőrendszernél a keverőcsigák 
fordulatszáma változtatható és ezáltal a ke-
verési intenzitás növelhető. A keverőcsigák 
túlnyomó részben mechanikusan powershift 
(terhelés alatt is kapcsolható) változtatható 
fordulatszámú hajtóművön keresztül kapják 
a hajtásukat, a vontató traktor TLT-jéről, vagy 
be-, ill. ráépített hajtómotorról. Kisebb takar-
mány keverő-kiosztó kocsiknál alkalmaznak 
a keverő csigák meghajtására hidrosztatikus 
hajtásokat is, amelyekkel ugyancsak nagy 
áttételű és változtatható fordulatszámú 
hajtások valósíthatók meg. Mindkét csigás-
keverő rendszernél robusztus hajtóművek 
közbeiktatásával kapják a csigák a hajtásu-
kat, amelyek alacsony fordulatszámon nagy 
nyomatékot képesek átvinni. 
 Napjainkban a piacon kapható takarmány 
keverő-kiosztó kocsik között a vertikális csi-
gás keverő rendszerűek vannak többségben, 
amely azzal magyarázható, hogy ezekkel 
rövidebb idő alatt, gyorsabban végezhető el 
a keverés, ill. moduláris rendszerben, széles 
spektrumú és tartályú (6–60 m3-es) keverő 
kocsik is építhetők belőlük. A vízszintes csi-
gás keverők ugyanakkor – a tapasztalatok 
szerint – igaz hosszabb keverési idők alatt 
– homogénebb keveréktakarmányok előál-
lítására képesek. A kocsik hidrosztatikusan 
hajtott, szabályozható adagolású takar-
mánykiosztó berendezései, amelyek zömé-
ben szalagos- ritkábban csigás rendszerűek, 
a vontatott és magajáró kocsi tartályainak 

a szarvasmarHaistállók 
„napszámosai”
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az elülső-, középső- vagy hátsó részén is 
elhelyezkedhetnek. A kezelőhöz közelebbi 
elhelyezkedésű szalagok általában jobb rálá-
tással rendelkeznek. A műanyag/PVC, vagy 
kordbetétes gumi kiosztó szalagok széles-
sége általában 70–90 cm között, a hossza 
pedig 70 és 100 cm között változik.  A kocsik 
adagoló szalagja(i) egy-, vagy kétoldali ete-
tőútra, vagy jászolba történő kijuttatást vé-
geznek. A kiadagolt takarmánymennyiség a 
tartályon található adagoló nyílás méretével 
változtatható, amely egy hidraulikusan állít-
ható suberrel szabályozható. A kocsik szé-
lességi méretein túlnyúló kiosztó szalagok 
istállón kívüli vándorláskor hidraulikusan 
függőleges helyzetbe felhajthatók és csak az 
istállón belüli kiosztáskor vízszintes helyze-
tükben aktiválhatók. 
 A keverő tartályba különböző módon ke-
rülhetnek betöltésre az egyes takarmány-
komponensek. Gyakori, hogy tömegtakarmá-
nyokat (siló, szilázs, szenázs) a silótérben 
hidraulikus homlokrakodókkal termelik ki és 
rakodják a kocsik tartályába. Ez a szabály-
talan felületű silófalakat és több elhullott 
takarmányt eredményez, amelynek egy része 
veszteségként jelenik meg. Jobb megoldás, 
ha a homlokrakodóhoz silóharapót, vagy 
silóblokkvágót csatlakoztatnak és tömbök-
ben történik a siló kitermelése, ill. a kocsi 
tartályába töltése. A silótérből mobil siló-
marókkal is feltölthetők a kocsik tartályai. 
Ezek általában sima és tiszta lemart silófa-
lakat, hagynak maguk után, ahol kisebbek az 
oxidációs és fizikai veszteségek. A gyártók 
a vontatott, ill. a magajáró keverő-kiosztó 
kocsijaikhoz is kínálnak ráépített silómaró-
kat, vagy silóblokkvágókat, ill. silóharapókat. 
Az ilyen felszereltségű kocsik töltéséhez 
nincs szükség külön gépi eszközre és plusz 
gépkezelőre, mivel a kiosztó kocsit üzemel-
tető személy (traktorvezető, magajáró kocsi 
vezetője) képes ellátni a feladatot. 
 A traktorvontatású keverő-kiosztó kocsik-
nál a silómaró, vagy silóharapó berendezést 
a kocsi hátulján helyezik el. A vezető tolatva 
közelíti meg a silófalat és annak elérésekor 
a silómarót, vagy a silóharapót működtetve 
tölti be a silótakarmányt a tartályba. Ezek-
kel a ráépített töltőberendezések általában 
3,5-4,0 m közötti max. silófal magasságig 
dolgoznak hatékonyan. A vontatott kocsik 
ráépített silómarói rendszerint 150–170 cm 
szélességű késes (pengés) maródobokkal és 
rövid szállítószalaggal dolgoznak, amelyeket 
hidromotorok hajtanak meg. A maródob ma-
gassági mozgatásáról a párhuzamos gém-
szerkezet és hidraulikus munkahengerek 
gondoskodnak. A silóharapós kialakítású 

töltőberendezéshez, a tartály hátsó fala le-
nyitható és arra kerül a kimetszett (kihara-
pott) silóblokk, majd onnan a tartályba jut. 
A magajáró keverő-kiosztó kocsiknál a töltő 
silómaró kocsi elején található, gémszerűen 
kialakítva. A maródobok szélessége általá-
ban 2 m körüli az átmérője 70–80 cm közöt-
ti, a marópengék száma pedig 120–160 db 
között alakul, és egyes modelleknél kétféle 
sebességgel is üzemeltethető. 
 A lemart silót a maródob rendszerint 65–
90 cm szélességű zárt szállítószalagra ada-
golja, amely azt a kocsi tartályába juttatja. A 
maródob vertikális mozgatását (maró előto-
lását és fogásvételét) automatikus vezérlésű 
munkahengerek végzik. A tömegtakarmá-
nyokhoz adagolt dercés-, szemcsés abrak-, 
vagy erőtakarmányokat, a kiosztókocsik 
lábon álló tranzit silótartályokból gravitáció-
san, vagy átrakó csigák segítségével veszik 
fel. A korszerűbb takarmány keverő-kiosztó 
kocsik fontos tartozéka a beépített mérleg, 
amely az alváz és tartály között elhelyezett 
tenzometrikus mérőszondák-
ból, erősítőből, mini számí-
tógépből és terminálból épül 
fel. A terminálon keresztül 
előre programozható a mér-
leg, a receptúra szerinti takar-
mánykomponenseknek meg-
felelően. Ebben az esetben az 
egyes komponensek kívánt 
mennyiségének betöltésekor 
a mérleg hangjelzéssel fi-
gyelmezteti a gép kezelőjét a 
folyamat befejezésére, és egy 
időben a monitoron megjele-
nik a bemért mennyiség. 
 A legkorszerűbb bemérő 
rendszerek akár 30 kompo-
nenst és 50 féle receptúrát is képesek kezel-
ni. A mérleg minden rakománymennyiséget 
összetétel szerint pontosan regisztrál, a 
kiosztott takarmány mennyiségeket napon-
ta, hetente és havonta is összesíti. Ezek az 
adatok a terminálon keresztül leolvashatók, 
vagy Pen drive-ra (USB-re) áttölthetők. A von-
tatott kiosztó kocsiknál a mérleg terminálját, 
vagy kocsin, vagy a traktor fülkéjében helye-
zik el. Magajáró kocsiknál a vezetőfülkében 
a kezelő látóterében található. A takarmány 
keverő-kiosztó kocsikhoz kínálnak a gyártók 
különböző adaptereket is, amelyekkel azok 
további funkciókat kapnak ezáltal. 
 Az egyik és leggyakoribb adapter a 
pihenőboxok aprított szalmával történő fel-
töltésére használható késes dobóventilátor, 
amelyet a vontatott kiosztó kocsiknál a tar-
tály elé, a vonórúdra telepítenek, a magajáró 

kiosztóknál pedig, a tartály mögé (ha a motor 
elől helyezkedik el). Az 5–6 lapátos dobóven-
tilátorok rotorjai rendszerint két kapcsolható 
fordulatszámon üzemelnek. A keverőtartály-
ba helyezett szalmabálát(kat) a keverőcsigák 
lebontják és durvára darabolják, az aprítékot 
ezután vízszintes csiga továbbítja a dobó 
ventilátorra, amely tovább aprítva a terelő-
lapkával ellátott kifúvónyíláson keresztül, az 
etetőúton haladva a pihenőboxokba juttat. A 
kijuttatás akár 15–20 méter távolságra is le-
hetséges. 
 Az ilyen adapterrel felszerelt kiosztó ko-
csikkal megtakarítható egy külön menetben 
használható bálabontó aprítógép. Egyes 
gyártók (Supertino) lédús takarmányok gyök-
gumósok, hullott gyümölcsök (pl. Izraelben 
hulladék narancs) zúzására és tartályba jut-
tatására szolgáló, garatos zúzóberendezést 
is kínálnak a kocsijukhoz, amely a tartály 
hátsó részén kívülre telepíthető. Kis mennyi-
ségű szilárd premixek beadagolására külön 
garatos csigás adagolót, ill. a folyékony ada-

lékok bejuttatására a keverő tartályhoz, kívül 
rögzíthető műanyag tartályt és közvetlenül 
a folyadék tartályból dolgozó elektromos 
meghajtású szivattyút, ill. a keverőtartályban 
pedig szórófejeket használnak. A kocsik haj-
táslánca is sokféle. 
 Az egyszerűbbek mechanikus meghajtá-
súak és a hidraulikus rendszerük is traktorról 
működtethető. A nagyobb és bonyolultabb 
konstrukciók saját mechanikus és hidra-
ulikus hajtáslánccal rendelkeznek, amely 
a traktortól csak nagy teljesítményű kar-
dánhajtást igényel. A kisebb teljesítményű 
traktorok esetén, a kiosztó kocsira telepített 
(120–140 LE-s) dizelmotor hajtja meg a ko-
csi funkcionális egységeit, a traktor csak a 
vontatást végzi.

Dr.Hajdú József

A 2016-os  EuroTier kiállítás újdonságai között szerepelt a képen 
látható SILOKING TruckLine 4.0 Compact 8 önjáró takarmány ke-
verő-kiosztó kocsi
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Kicsiben és nagyban is működhet

A magyar állattenyésztés sikeres szektora-
ként emlegetett húsmarha-ágazat a tavalyi 
évben is eredményes volt. – Mindez sok 
mindennek köszönhető, többek között a 
hosszabb ideje fennálló keresleti piacnak, va-
lamint az uniós és nemzeti támogatásoknak.
 Ebben az ágazatban szerencsére elmond-
ható, hogy ugyanúgy sikert lehet elérni egy 
kisebb állománnyal, mint egy nagy létszá-
mú gazdasággal. Magyarországon minden-
re van példa, a szórás rendkívül nagy, de az 
országos szintről elmondható, hogy az átla-
gos tehén létszám 42 egyednél jár. Mind az 
árutermelésben, mind pedig a tenyészállat-
előállításban adottak a lehetőségek. – Egy-
re többen élnek is vele, hiszen a húsmarha-
állomány dinamikusan növekszik.
 Húsmarhatartói vélemények szerint áru-
termeléssel foglalkozni nagyobb, legalább 
százas anyatehén létszám mellett éri meg 
igazán. Kisebb állomány esetén inkább a te-
nyészállat-előállításban van perspektíva. Mi-
vel húsmarhát olcsón tartani legelőn lehet, 
ezért a rendelkezésre álló legelő nagysága, 
minősége meghatározó a gazdálkodásban. 
A fajtaválasztás során a jövedelmezőséget 
befolyásoló fontos tényezőket érdemes ala-
posan górcső alá venni. 
 Az anyagi lehetőségeinknek megfelelően 
és a piaci igényekhez igazodva kell meghoz-
ni a legjobb döntést. Nem szabad figyelmen 
kívül hagyni az értékmérő tulajdonságokat, 
az adott fajta takarmányigényét és termelési 
költségét, a kifejlett egyedek méretét és ener-
giaszükségletét. Az elérhető tartási körülmé-
nyeket és a fajta alkalmazkodóképességét, 
épületigényét. 
 Minden fajtának megvan a maga előnye. 
Hol, milyen húsmarhát tartanak – az lehet egy 
megalapozott döntés eredménye, de lehet az 

életnek egy furcsa véletlene. – Lássunk né-
hány tenyészetet, milyen fajtára alapoztak. 

Limousin törzstenyészet 
a Bakonyból

A Bakony HO-LI Kft. nagy múltú limousin 
törzstenyészet, melynek alapító állománya 
a nyolcvanas évekre nyúlik vissza, amikor 
a Bakony MgTSz (a cég elődje) tenyészál-
latokat importált Franciaországból a téli 
időszakban. Míg a rendszerváltást követő-
en hazánkban a legtöbb állami gazdaságot 
privatizálták, majd a tenyészeteket vagy 
felszámolták vagy jellemzően továbbértéke-
sítették, addig a zirci székhelyű gazdaság 
megőrizte populációját, ezzel kivívva magá-
nak a „legrégebbi limousin tenyészet” címet 
az országban.

 „A fajta mellett szóltak a gyakran emlege-
tett érvek, hogy a limousin egy keresett, köny-
nyen ellő, ugyanakkor jó gyarapodó ké pes-
ségű, szilárd szervezetű húsmarha, amely a 
tartás valamint a takarmányozás szempont-
jából sem túl igényes. – mondja Mayer Judit, 
a cég szakembere.
 Az évtizedek alatt számos eredmény meg-
mutatta, hogy a kitartó tenyésztői munkának 
meg lesz a gyümölcse. Ebből a törzstenyé-
szetből került ki például a Zakó Pp néven is-
mertté vált genetikailag szarvatlan tenyész-
bika, melynek több tízezer utódja lett Európa 
szerte, ezzel tovább gyarapítva a cég jó hír-
nevét az ezredforduló után. Ilyen nagy sikerű 
bika azóta sem került ki hazánkból.
 Jelenleg 250 anyatehén és szaporulata 
termel a gazdaságban. A kezdetek óta mes-
terséges termékenyítést alkalmaznak kizáró-
lag. Nagy előnyt látnak abban, hogy nem kell 

bikát tartani. Így egy 
éven belül 4–6 bika 
szaporítóanyagával 
tudnak termékenyí-
teni, ami növeli a 
választási lehetősé-
get, amikor az érke-
ző vevők tenyészál-

latot akarnak vásárolni. Másik hozadéka a 
folyamatos mesterséges termékenyítésnek, 
hogy a genetikai előrehaladás gyorsabb, hi-
szen a párosítási konstrukciókban mindig 
a csúcsbikák spermáival termékenyítenek 
(francia, német, dán, kanadai bikák szaporító-

anyagai). Ezekből is a legjobbakat használva 
növelik a születendő állatok tenyészértékét. 
Ennek eredményeként az utóbbi években nőtt 
a vázfejlettség, a szélesség és az izmoltság, 
valamint a használati értéket meghatározó 
tulajdonságok nagy része. 
 „A limousin húsmarhákkal kapcsolatban 
van egy olyan tévhit, hogy nagyon vérmes 
fajta, de én ezt cáfolnám, ha van is ilyen 
egyed, akkor azt ki kell időben szelektálni, de 
ez nem is fajtakérdés igazából, sokkal inkább 
bánásmód-függő.” – mondja Mayer Judit 
 A tenyészállatokra most nagyon élénk 
a kereslet. A vemhes üszők ára a magasba 
szökött a román, török piacnak köszönhető-
en. Ez a kategória 2000 euró körül áll jelenleg 
egyedenként. A tenyészbikák általában 700 
ezer forinttól indulnak, a szűz üszők 350–380 
kilósan 1200 forintos áron értékesíthetők. A 
piaci igények alapján a vezetőség úgy látja jó 
döntés született korábban a fajtaválasztást 
illetően.

Harminc éve az ágazatban

A Lajosmizsei „Kossuth” Mg. Termelőszö-
vetkezetben kezdte pályáját Anka István, aki 
éppen harminc éve foglalkozik húsmarhával. 
Munkája során szinte valamennyi fajtával 
dolgozott. Saját gazdaságát végül Charolais 
fajtára alapozva alakította ki a kilencvenes 
évek elején. Negyven állattal indult, jelenleg 
180 pedigrés tehén és annak szaporulata 
van állományában. 

A régóta működő és a 
most induló gazdaságok 
életének egyik megha
tá ro zó mérföldköve a 
fajtaválasztás. Megkér
dez tünk néhány neves 
tenyésztőt, hogy melyik fajta 
mellett döntött korábban.

FaJtaválasztások történetei 
a HúsmarHa-áGazatban
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 „Választásom nem volt véletlen, hiszen 
jól ismertem a fajtát, amely nagyon jó hús-
formákkal, nyugodt vérmérséklettel rendelke-

zik. Úgy hizlalható nagy súlyra, hogy az nem 
megy a húsminőség rovására„ – érvel Anka 
István. 
 Hozzáfűzte azt is, hogy a Charolais kiváló-
an alkalmazható végtermék-előállító keresz-
tezésekben, ugyanis nagyon erősen „átüti” a 
másik fajta jegyeit. Mindezek mellett a pia-
con jól értékesíthető. A hagyományos nagy-
testű francia vonal mellett az elmúlt néhány 
évben a szarvatlan svéd vonal került előtérbe 
nála. A piac és az állatvédők hatása egyre 
inkább ennek a vonalnak az erősítésére ösz-
tönzik a tenyésztőket. A török piacnak hála, 
a tenyészállat eladás szempontjából sikeres 
év volt a tavalyi. Ebben a tenyészetben az 
állománybővítés lehetőségét meggátolja az, 
hogy nincs további bérlehető terület. Jelen-
leg 180 hektáron tud legeltetni a Bács-Kis-
kun megyei tenyésztő a Kiskunsági Nemzeti 
Parktól bérelt legelőkön. 
 „Egy legelő területre pályázók közül saj-
nos a mai pályázati rendszerben nem a spe-
ciális húsmarhafajtákat támogatják, hanem 
az őshonos fajtákat, ami gazdasági szem-
pontból nem biztos, hogy jó döntés.” – jegyzi 
meg Anka István.
 Véleménye szerint a különböző fajták tar-
tási költségeiben szerinte nem lehet nagy 
differencia. A különbséget inkább abban lát-
ja a tenyésztő, mennyivel többért lehet eladni 
az adott húsmarhát más fajtákhoz képest. 

Sorsszerű választás volt a miénk

A különböző húsmarha fajták felvásárlási 
árait figyelembe véve jelenleg a legmaga-
sabb árat a Blonde D’Aquitaine fajtával le-
het elérni. A Gábor Major Kft. úgy jött létre 
tíz évvel ezelőtt, hogy egy jónak vélt üzleti 
lehetőséggel éltek a jelenlegi tulajdonosok. 
Megvásárolták az egykori Új Élet Tsz komp-
lett gazdaságát, amelynek állományában a 
Blonde D’Aquitaine fajta volt jelen. Tulajdon-
képpen, ha más francia húsmarha lett volna 

a gazdaságban, akkor is megtörtént volna 
az üzlet. „Utólag azt mondhatjuk, hogy óriá-

si szerencsénk volt, ha most kellene nulláról 
indulni, akkor is ezt a fajtát választanánk.” – 
mondja Varga Ferenc a cég egyik tulajdonosa.
 A gazdaság átvételekor és jelenleg is 
300–350-es az anyatehénlétszám. Mivel le-
gelő terület növelésére itt sincs lehetőség, 
inkább a jelenlegi szintet próbálják tartani. 
A fajtával kapcsolatban megjegyezte a szak-
ember mennyire finom csontozatú, valamint, 
hogy milyen nagy produktumra képes. A 
Blonde D’Aquitaine hosszú életciklusáról ta-
núskodott az is, hogy január végén adták el 
legöregebb tehenüket, amely 17 éves volt. 
Kedvező adottságai mellett a legfontosabb, 
hogy rendkívül piacos fajta. Nagyon sok vá-
góhíd, hentes állítja ennek a fajtának a leg-
jobb a húskihozatala, ezért is fizetnek érte 
többet a felvásárlók. 
 „Azt lehet mondani, hogy durván 10 száza-
léknyi lehet az árkülönbözet más nagytestű 
fajtához képest. Természetesen hozzátarto-

zik az is, hogy takarmányozásban, tartásban 
igényesebb fajták közé tartozik. Több pénzt 
kell ráfordítani, de többet is lehet vele nyerni.” 
– mondja Varga Ferenc.
 A gyakorlat azt mutatja, hogy a nagytestű 
fajták esetében a nehéz ellések előfordulásá-
val számolni kell. Ugyanakkor, ahogy ebben a 
gazdaságban is, kezelhető szinten tartható. 
Főleg az üszők esetében kell segítség időn-
ként. A borjú általában 45 kilogrammal szüle-
tik, ha ennél nem sokkal nagyobb és jó a fek-
vése, nincs különösebb probléma az ellésnél.
 A Blond D’Aquitaine bikákat előszeretettel 
viszik keresztezési partnernek Magyar Tar-
ka, Magyar Szürke állományokra is. Évente 
5–10 bikát értékesítenek tenyészállatnak, a 
többi továbbhizlalásra megy. Az előző évben 
eladásra szánt tenyészbikák kivétel nélkül 
elkeltek 700 ezer forintos áron. A 300 kiló-
gramm körüli szűz üszőket 300–320 ezer fo-
rintért adták egyedenként, vagy 1000 forintos 
kilónkénti áron keltek el a vevőktől függően. 
A vemhes üsző árával kifejezetten elégedet-
tek voltak, hiszen azokat is 700 ezer forintért 
sikerült eladniuk. Nagyszabású terveik közé 

tartozik egy kisvágóhíd épí-
tése, erre már pályázatot 
adtak be. Még kérdéses, 
hogy nyer-e a pályázat, de 
azt tisztán látják, hogy ez a 
fajta minden szempontból 
beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket és elvárásokat.

Elsőként Adonyban 
volt Angus 

Az Angus fajta Magyaror-
szágon elsőként Adonyba, az egykori Márci-
us 21 Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet 
gazdaságába került még 1987-ben, amikor 
52 tenyészüsző és 5 bika került ide. 
 A szövetkezet húsmarha-ágazatának jog-
utódjaként létrejött Angus Húsmarhatenyész-

tő és Forgalmazó Kft. a kilencvenes évek 
elejétől működik. Amikor a tenyészállatokat 
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behozták Skóciából Adonyba, akkor egy 
négyszázas létszámú keresztezett állomány 
volt a gazdaságban. Elindult a fajtaátalakító 
keresztezés, majd a teljes állománynak a 
tisztavérűvé alakítása. 
 Jelenleg 400 körüli a tehénlétszám. Az 
állományban a fajta mindkét színváltozatát 
tartják, ma már a vörös Angus van túlsúly-
ban. Gyepek vonatkozásban gyenge-közepes 
területeken tudnak gazdálkodni. 
 „Az itteni adottságokhoz mérten egy kivá-
lóan teljesítő fajta az Angus, hiszen ezeket 
a gyenge területeket kiválóan hasznosítja, 

könnyen vemhesül, hosszú hasznos élettar-
tamú, jó borjúnevelő és az épület nélküli tar-
tásmódot is jól bírja.” – mondja Szakács Attila 
ügyvezető.
 Tény, hogy az Angus fajta a gyengébb 
tartási és takarmányozási körülményeket 
sokkal jobban tolerálja, mint a nagyobb testű 
intenzívebb termelésre képes francia fajták. 
A választott bikaborjak ára ugyan 10–15 
százalékkal elmarad a nagytestű fajtákhoz 
képest, de az eladással nincs gondja cégnek. 
– Sőt a mennyiségi igényeket igazából nem 
is tudják kielégíteni. 
 „Ha számvetést végzünk, végül is ugyan-
ott lehetünk, mint más fajták esetében. 
Amennyivel kevesebbet kapunk érte, annyi-
val kevesebbe is kerül a tartási költsége.” – 
vélekedik a szakember.
 Tenyészbikáikat 800 ezer forintos nettó 
áron vitték a tavalyi évben. Évente körülbe-
lül 30–40 tenyészbika kerül ki innen. A 2016 
év elején született üszőket decemberben 
értékesítették 400 ezer forintért egyeden-
ként. Azok az állatok, amelyek nem kaptak 
származási lapot, valami oknál fogva 1.000 
forintos kilónkénti áron kerültek eladásra. 
Az üszőket szinte kivétel nélkül továbbtar-
tásra vitték, sokat belföldre vagy Erdélybe. A 
törzstenyészet nyitott a kisebb és a nagyobb 
vevőkre egyaránt. További állománybővülés-
nek gátat szab itt is, hogy nem tudnak továb-
bi területeket bérelni. 

Még kevésbé ismert fajta

A Rio Alto Kft. állományának alapjait még a 
kilencvenes évek közepén kezdték el kiala-
kítani fagyasztott embrió, sperma, valamint 
élőállatok importálásával. Négy darab Vörös 
Angus tehén és három bika érkezett ide Ka-
nadából. Ezzel egy időben az akkori tulajdo-
nos felvásárolt 78 darab Magyar Tarka üszőt 
azzal a céllal, hogy embrió-beültetések alkal-
mazásával alakítsa ki tisztavérű Angus állo-
mányát. Időközben az állomány és a cég ma-
gyar tulajdonba került és a vörös és fekete 
Angus mellett a közelmúltban a Murray Grey 
fajtával is elkezdtek foglalkozni. Mivel a fajta 
hazánkban újdonságnak számít, az Ausztrá-
liából származó szarvasmarha felöl érdek-
lődtünk Mihalecz András cégtulajdonosnál, 
aki egyben a Murray Grey Tenyésztők Egye-
sületének ügyvezetője. Az egyesület elnöke 
Horn Péter akadémikus korábbi közlése sze-
rint, a jövő húsmarhafajtája a Murray Grey. 
Jelenleg körülbelül harminc tagja van a fajtát 
képviselő egyesületnek. Sokan felismerték 
a fajta kedvező tulajdonságait és elkezdték 
vele a fajtaátalakító keresztezési programot. 
Jó esély van arra, hogy néhány éven belül 
több ezres tisztavérű, illetve keresztezett ál-
lomány lesz az országban belőle. 

 A fajta tulajdonképpen egy Shorton tehén 
és egy Angus bika nem tervezett keresz-
tezésével jött létre a XX. század elején. Az 
utódokon felismerték a rendkívüli genetikai 
tulajdonságokat és a hatvanas évek elején 
hivatalos fajtaként ismerték el Ausztráliában. 
Azóta több kontinensen elterjedt és bekerült 
a marhahúspiac körforgásába. A Murray 
Grey minden olyan értékmérő tulajdonság-
gal rendelkezik, melynek okán előkelő sorba 
helyezhető el a húsmarhafajták között. A 
közepes méretű rendkívüli anyai tulajdonsá-
gokkal bíró fajta esetében kiváló tejtermelő 
képességgel, könnyű elléssel lehet számolni. 
Vágási mutatói az Angus fajtával vetekszik. 
Már 15–17 hónapos korban tenyésztésbe 
állíthatók a nőivarú egyedek. Kedvező tulaj-
donságait lehetne még sorolni. Ami a fajta 

sajátossága, az a kiemelkedő hőtűrő képes-
sége. Bebizonyosodott róla, hogy úgy viseli 
el a rendkívüli hőséget, hogy nem romlik a 
reprodukciós képessége. Ennek köszönhető-
en akár tíz százalékkal jobb lehet a vemhesü-
lési eredménye más fajtákkal szemben.
 A Rio Alto Kft. Murrey Grey állományát a 
korábbi embrióprogramban szerzett tapasz-
talatok alapján kezdte el kialakítani a tulajdo-
nos 2015-ben. Fagyasztott embriókat hozott 
be Kanadából és negyven darab üszőt Nagy-
Brittaniából. – Európában mérhető állomány 
egyedül itt található.
 Első évben embrióprogramban vettek 
részt a behozott egyedek majd 2016-ban 
vem hes ítették az állományt. „A 2015- ös év 
embrióprogramjából származó egyedekből 
már STV-ben résztvevő bikáink vannak, így 
idén tenyészbikákat fogunk értékesíteni.” – 
mondja Mihalecz András
 A tenyészbikákra már most Nagy-Britan-
niából érdeklődnek. A genetika egy ideje sza-
porítóanyag formájában elérhető a Génbank-
SEMEX Magyarország Kft. kínálatából. 
 A tenyészbikák ára 1 millió forinttól fog 
indulni és májustól akár megvásárolható. 
Az itthoni sperma költsége a fajta esetében 
5.500 forint adagonként, míg az import sza-
porítóanyag ára 8–12 ezer forint körül alakul. 
Embrióhoz átlagosan 350–400 eurós áron 
lehet hozzájutni. – tudtuk meg
 A Kft. célkitűzése, hogy az Angus fajtá-
nál meglegyen az ötszázas tehénlétszám, a 
Murray Grey marhával pedig el szeretnénk 
érni 100–150 állományt. Aztán a piac igényei 
szerint később eldöntik, milyen irányba moz-
duljanak tovább. 
 Valahol a fentebb említett fajták, má-
sutt például a Magyar Tarka vagy éppen a 
Hereford hoz sikereket. – Mindenhol mások 
az adottságok és lehetőségek. Azok a leendő 
tenyésztők, akik fajtaválasztás előtt állnak, 
muszáj tisztán látniuk, hogy milyen ráfordí-
tási költségeket viselnek el és mit igényel a 
jelenlegi piac. 

Gervai Péter
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A zöldtakarmányok döntő hányadát tartósí-
tott takarmányként (szilázsok, széna) hasz-
náljuk fel. A tömegtakarmányok minősége 
meghatározó a kérődzők takarmányozásá-
ban, mivel energia és fehérjeigényüknek több 
mint 60%-t elegít(het)jük ki velük.
 Az erjesztés minőségét, leendő tömegta-
karmányaink táplálóanyag-tartalmát megfe-
lelő technológiával és az erjesztést elősegítő 
segédanyagok alkalmazásával tovább tudjuk 
javítani. Napjainkban az erjesztés minőségét 
elősegítő adalékanyagok széles választéka 
áll a termelők rendelkezésére, hogy azok fel-
használásával kiváló minőségű tömegtakar-
mányokat készíthessenek.
 A tartósítani kívánt terményeink optimális 
fenológiai fázisa, a megfelelő szecskamé-
ret, az ideális szárazanyag tartalom melletti 
betakarítás, az adalékanyagok szakszerű ki-
választása, adagolása és a kellő tömörítés 
együttesen hozzájárul a megfelelő minőség 
biztosításához.

A következőkben az erjesztett takarmányok 
általános ismérveiről, illetve a különböző 
adalékanyagok tudatos alkalmazásáról sze-
retnék szólni:

A különféle takarmányok erjesztéssel történő 
tartósításának széles körű elterjedését a követ-
kezők indokolták:
• a szárításhoz képest kisebb táplálóanyag 

veszteség
• rugalmasabb betakarítást tesz lehetővé /

kevésbé időjárás függő/
• kisebb karotin veszteség
• jobb gépesíthetőség

A gyakorlatban a következő erjesztett takarmá-
nyokról beszélhetünk:
• kukorica- és cirok szilázsok
• lucerna-, fű-, és teljes gabonanövény-szi-

lázsok (TGSZ)
• CCM, nedves egész vagy darált/roppan-

tott szemek
• répaszelet
• sörtörköly
• CGF
• egyéb melléktermékek

 A fentiekből kitűnik, hogy sokféle takar-
mányt tartósíthatunk erjesztéssel, csak a 

az erJesztett takarmányok 
minőséG Javításának leHetőséGei

megfelelő adalék-
anyagot és adagolást 
kell megtalálnunk a 
megfelelő minőség 
biztosítása érdeké-
ben.

Az erjesztés lényege a 
következő:
• anaerob körülmé-

nyek biztosítása
• megfelelő irányú 

(tejsavas) erjedés 
– a tejsavbaktériumok elszaporodásá-
nak biztosítása

• a pH kívánatos szintre csökkentése a le-
hető legrövidebb idő alatt

• a káros folyamatok (túlzott ecetsav-ter-
melődés, vajsavbaktériumok elszapo-
rodása, alkohol és ammónia képződés 
minimalizálása, stb.) megelőzése, csök-
kentése az erjedés folyamán

• a mikrobás élet teljes megszűntetése
• felbontás után a káros utóerjedési folya-

matok, alkoholos
• erjedés, penész- és élesztőképződés 

megakadályozása
 
Egy adott termény 
erjeszthetősége – a 
technológiai feltéte-
lek mellett – alapvető-
en a szárazanyagtól, 
a pufferkapacitástól, 
valamint az erjeszthe-
tő szénhidrátok meny-
nyiségétől függ; ezek 
a jellemzők szabják 
meg, hogy el tudjuk-e 
érni a kívánt irányú és 
intenzitású fermentá-
ciót.
 Az erjeszthetősé-
get számszerűsíteni is lehet, amelyre a kö-
vetkező képlet szolgál:
 Erjedési koefficiens (EK): sz. a. % + 8 C/PK
 – ahol „sz. a.” szárazanyag -tartalom, „C” 
az erjeszthető szénhidrát mennyiség, „PK” 
pedig a pufferkapacitás.
 Ennek alapján megkülönböztetünk köny-
nyen (EK>45), közepesen (EK=35-45) illetve 
nehezen erjeszthető takarmányokat (EK).

 Az erjedés minőségét, a felbontás utáni 
táplálóanyag-tartalmat illetve az eltartha-
tóságot egyrészt megfelelő technológiával, 
másrészt megfelelő adalékanyagokkal lehet 
javítani.
 Erjesztett tömegtakarmányunk minősé-
gére már a tápanyag-utánpótlás (pl. túlzott 
N-trágyázás növeli a pufferkapacitást, ami 
csökkenti az erjeszthetőséget), ill. a ter-
mesztéstechnológia (pl. nem kívánt csírák 
jelenlétének csökkentése, megfelelő műve-
leti elemekkel) hatással van. Fentiek mellett 
rendkívül fontos, hogy milyen silótérbe kerül 
a termény (kazalsiló, falközi siló, fóliahenger, 
stb, milyen tömörítési és lezárási eljárást, ill. 

milyen kitárolási technikát és ütemezést al-
kalmazunk (silómaró, blokkvágó).

Alapvetően a következő adalékanyagokról 
beszélhetünk:
• Szénhidrát adalékok (melasz, gabona 

magvak darái).
• Biológiai tartósítószerek (homo- és hete-

rofermentatív baktériumok, enzimek).
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• Szerves savak (hangyasav, propionsav, 
stb., és sóik).

A következő hatástípusokat különböztethet-
jük meg:
1. Az erjedési folyamat javítása.
2. Az aerob stabilitás javítása.
3. A csurgaléklé csökkentése.
4. A takarmány értékének a növelése.
5. Egyéb hatások (pl. clostridium szaporo-

dásának kiküszöbölése, stb.).

Az adalékok alkalmazási területei:
A. Nehezen erjeszthető takarmányok
B. Közepesen és könnyen erjeszthető takarmá-

nyok, alacsony sz. a. tartalommal (< 35%),
C. Közepesen és könnyen erjeszthető ta-

karmányok, magas sz. a. tartalommal 
(35–50%),

D. Speciális takarmányok (pl. cukorrépa, sze-
mes termények, stb.).

A hatástípus és az alkalmazási terület alap-
ján a legelterjedtebb adalékok fő alkalmaz-
hatósága a következő:

 • Biológiai készítmények (tejsavbaktériu-
mok + esetleg enzimek):
 1 B, 1 C, esetleg 4 B, 4C, ritkán 4A, 2
 Alkalmazott dózisok: 100.000–1.000.000 
telepképző baktérium/g

 • Szerves savak
 Hangyasav alapú készítmények
 1, A, 1B, 4A, esetenként 2, 5,
 Alkalmazott dózisok: 3–4,5 kg/t
 Propionsav készítmények
 2, Alkalmazott dózisok: 3–7 kg/t, ill. felü-
leti kezelésnél 0,3–0,8 kg/m2

 Összefoglalóan, fontos tudnunk, hogy 
egyáltalán szükség van-e valamilyen segéd-
anyagra, és ha igen, akkor az alkalmazott ha-
tóanyagtól milyen hatást várhatunk el.

 
Tömegtakarmányok 
kezelése, erjesztése biológiai 
segédanyagokkal

Az erjesztett takarmányok minősége nagy-
mértékben befolyásolja a szarvasmarhatar-
tás eredményességét. A jó technológiai kivi-
telezés mellett különböző adalékanyagokkal 
lehet segíteni azon, hogy az erjedés megfe-
lelően menjen végbe, a beltartalmi értékek 
megfelelőek legyenek, és a takarmány hosz-
szú ideig stabil maradjon. A különféle hatás-
mechanizmussal rendelkező segédanyagok 
megválasztásánál fontos meghatároznunk 
azt, hogy milyen konkrét problémát szeret-
nénk megoldani használatukkal.
 Általánosságban nehéz vagy sok esetben 
lehetetlen meghatározni az erjesztéshez 
szükséges baktériumok fajtáját, mennyisé-
gét. Pontos ajánlást csak a helyszínen lehet 
adni a tartósítandó termény, a hasznosítás 
és a körülmények pontos ismeretében.

 A gyors és megfelelő irányú erjedés bein-
dításához normál körülmények között /opti-
mális a 35–45% szárazanyag-tartalom/ álta-
lában homofermentatív baktérium törzseket 
érdemes használni. A homofermentatív 
tör  zsek gyorsan lecsökkentik a pH-t, így az 
er jedés a megfelelő irányban zajlik le kellő 
emészthetőséget, aerob stabilitást biztosít-
va az állatok számára ideális tejsav/ecetsav 
arány (90:10) mellett, a silóban nem vagy alig 
képződik ammonia és alkohol.
 Amennyiben a szárazanyag-tartalom 
je len tősen magasabb mint az optimális, 
nehezen silózható, tömöríthető az adott 
takarmány vagy a későbbiekben lassú 
lesz a haladás a silófalban úgy érdemes 
heterofermentatív törzseket használni ame-
lyek először ecetsavat termelnek és a pH 
csökkenésével lépnek be a tejsavtermelő 
baktériumok az erjesztésbe.
 TGSz növények silózásánál illetve késő 
őszi silózásokkor fordulhat elő az, hogy az 
erjesztendő takarmány szárazanyag-tartal-
ma túlságosan alacsony. Ilyenkor a pené-
szesedés elkerülése érdekében a biológia 
készítmények mellé érdemes szerves savak 
sóit vízben feloldva (K-szorbát, Na-benzoát  
és Na-nitrit 3:2:1 arányú keverékét) adagolni 
a takarmányhoz.
 Összefoglalva a biológia készítményekkel 
tonnánként 1–5 gramm/tonna dózisban jó 
minőségű tömegtakarmányokat lehet készí-
teni, de minden esetben meg kell beszélni a 
forgalmazók szaktanácsadóival a kívánt célt 
és a körülményeket. 

Palkó István
Chemsystant Kft.



14 • Haszonállat Infó

Kihívás a nagyobb alomszám 
felnevelése

Amikor visszatekintünk a sertéstenyésztés 
elmúlt évtizedeire, akkor szembetűnő, hogy 
milyen szinten változtak meg a szaporasági 
mutatók. A sertések szaporaságának növe-
kedésével az almonkénti malacok számának 
átlaga emelkedett, de ezzel párhuzamosan a 
kocák tejtermelése nem ugyanolyan szinten 
változott. A nagyobb létszámú alom gyakran 
alacsonyabb születési súllyal jár és valami-
vel lassabb növekedést hordoz magával. A 
sertéstelepeken sok esetben a dajkásítás 
nehézséget jelent, sok idő megy el a malacok 
gondozásával.
 Magyarországon még kevés telepen al-
kalmazzák a megoldást nyújtó kiegészítést 
adó tejitató rendszereket. Az úgynevezett 
tejcsészés technológia valójában egy önitató, 
beépített szopókával. Ezen keresztül az újszü-
lött malacok számára könnyen hozzáférhető 
kiegészítő táplálék biztosítható. 

TejiTaTó rendszerek 
alkalmazása malacoknál
Egyre több sertéstelep szembesül azzal a helyzettel, hogy 
az almonkénti malacok száma jóval nagyobb, mint évekkel 
ezelőtt. Sok esetben a koca felnevelési képességénél nagyobb 
alomszám jellemző. Van ahol a malacok egy részét dajkásítva 
vagy koca nélkül technológiai megoldással igyekeznek 
felnevelni, de ezek a lehetőségek számos problémával 
járhatnak. A problémakörre egy újabbnak számító 
technológiai megoldás is adott, amikor a malacok az anyjuk 
mellett maradnak és a fiaztatón belül plusz tejpótlóhoz jutnak 
a számukra betelepített tejitató rendszerből. – Az ágazatból 
két telepet kérdeztünk meg, ahol működik ilyen rendszer.

 A technológiai megoldás kialakítása prak-
tikus, hiszen a malacok könnyen isznak belőle 
és egy visszacsapó szelep kizárja a tejpótló-
nak a csőbe történő visszaáramlás lehetősé-
gét. – Ezzel higiénikusan tartja azt. 

Pár éve működik és bevált

A 2200 anyakocával termelő Dan-Farm Hun-
gary Kft. ebben az évben háromszázzal kíván-
ja növelni állományát. Távlati terveik szerint 
három éven belül 4.000 kocára bővítenék ál-
lományukat. A telepen 33 választott malaccal 
számolnak kocánként évente. Ezek az ered-
mények többek között köszönhető annak a 
tejitató rendszernek is, ami néhány éve került 
be a Békés megyei sertéstelepre.
 „A cég tulajdonosának másik telepén már 
működött a Provimi féle technológia, részben 
az ott leszerelt rendszer került be ide, valamint 
kiegészült a hiányzó mennyiséggel és alkatré-
szekkel.” – mondja Sarusi-Kis Tamás a cég 
ügyvezetője.

 Mivel itt rendel-
kezésre állt a tech-
nológia egy része, 
így a kocánkénti 
beruházási költség 
93–94 euróra jött 
ki. Nagyságrendileg 
ez a technológia 
újonnan beszerezve 
fiaztató férőhelyen-
ként 150 euró körül 
alakul.
 A rendszer egyik 
előnye, hogy több 
malacot tudnak a 
kocák alatt tartani 
mivel rendelkezésre 

áll egy plusz takarmányforrás. – Így csökkent-
hető a dajka kocák száma is. Úgy számolnak, 
hogy átlagosan egy malaccal többet lehet így 
a koca alatt tartani és eggyel többet tudnak 
leválasztani. 
 „Körülbelül 10–15 százalék szokott lenni 
a dajkakocák száma egy állományban. A tej-
csészés itató alkalmazásával ez jelentősen 
csökkenthető.” – érvel Sarusi-Kis Tamás.
 A technológia további előnye, hogy a mala-
cok hozzászoknak a mesterséges takarmány-
hoz, ezáltal az utónevelőn és a hizlaldában is 
javulnak a fajlagos takarmányhasznosítási 
mutatók. A szakember szerint 5 százalék kö-
rüli megtakarítást lehet elérni, ami jelentős 
nagyságrendű a telepek működésében.
 A technológia megtérülési ideje mondhat-
ni telepfüggő, hiszen attól függően változhat, 
hogy hol milyen genetikát tartanak. „Telepün-
kön ez a beruházás körülbelül három éve való-
sult meg és körülbelül egy év volt mire megté-
rült. Úgy gondoljuk, hogy sok múlik a gondos 
használaton. Elégedettek vagyunk a rendszer-
rel és természetesen oda is be fog kerülni ahol 
az új állomány lesz.” – mondja az ügyvezető.
 A malacok itatását két- három napos ko-
rukban kezdik meg először egy hígabb oldat-
tal, majd 14 napos kortól már sűrűbb állagban 
fogyaszthatják el a tápszert.
 Azon túlmenően, hogy a malacok emész-
tőrendszere felkészültebb lesz a választás 
utáni mesterséges takarmányozásra körül-
belül 250–350 grammal emelkedhet a malac 
választási élőtömege. 
 A tejpótló tápszerekkel kapcsolatban el-
mondta a szakember, hogy árban legalább 20–
40 százalékos különbséget tapasztal terméken-
ként, úgy látja, hogy hozamban nehéz ezeket a 
differenciákat mérni. „Évente egy új terméket 
kipróbálunk, igyekszünk a legmegfelelőbb ár-
érték arányú terméket használni, nem feltétlen 
kell kikötni egynél, hiszen lehet oda vissza pró-
bálgatni. – mondja Sarusi-Kis Tamás.
 Azt tudni lehet, hogy a tejpótló tápszerek 
piacán hatalmas a választék a tejitatós rend-
szereket forgalmazó cégek közül is van jó pár. 

A WEDA rendszerét választottuk

A Dalmand Zrt. Szilfási sertéstelepe 2016. áp-
rilisában betelepítésre került. A sertéstelepet 
DanAvl Lapály kocasüldőkkel telepítették be, 
jelenleg 1500 kocával nukleusz telephelyként 
működik. Az itt előállított kocasüldők egy ré-
sze a Bonafarm cégcsoport saját telephelye-
ire valamint külpiaci partnerekhez kerülnek. 
Terveik szerint éves szinten 11–12 ezer ko-
casüldő kerül ki innen továbbtartásra, illetve 
értékesítésre.

Kép forrása: provimi.nl
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 „Az új genetika érkezésével egy időben a 
fiaztatókba bekerült a Weda Nutrix + rend-
szer. Mire az első fialások elkezdődnek, ad-
digra terveztük, hogy a tejitató hálózat műkö-
dőképes legyen és segítse a menedzsment 
munkáját. – mondja Szentpáli Szilárd sertés-
ágazat vezető.
 A szakember részletezte a technológiai 
választásuk okát, amelynek több összetevője 
is volt. Az elsődleges szempontnak számított 

a fokozott takarmányhigiéniai fegyelem, ame-
lyet az automatizált rendszer hatékonyan biz-
tosít. Teljesen automatizált módon történnek 
a program szerint kiírt takarítási, fertőtlenítési 
munkafolyamatok.
 A másik oka a választásnak a rendszer 
pontos adatközlése, ennek köszönhetően le-
het alapos költségelemzést végezni. A rend-
szer lehetővé teszi, hogy meghatározzák, 
mennyi tej kerüljön egy-egy etető csészébe. 
Mennyi tápszer fogyott naponta egy adott ter-
met figyelembe véve, tehát rendkívül pontos 
mennyiségi meghatározást és ezzel együtt 
kiszámítható költségeket tesz lehetővé ez 
a technológia. Nagy jelentőséget tulajdoní-
tottak annak is, hogy a bekeverendő tejpótló 
tápszer adagolása teljes egészében emberi 
beavatkozástól mentesen történjen. Így a kézi 
adagolás helyett teljesen automatizált módon 
működik a folyamat. Egy központi garat 2–3 
naponta feltöltésre kerül és ebből egy előre 
meghatározott mennyiséget kever be a rend-
szer és juttat ki a fiaztatókhoz.
 A beruházást megelőzően külföldi teleplá-
togatásokon jártak a cég szakemberei, olyan 
üzemekben ahol úgynevezett szuperszapora 
genetikával dolgoznak és alkalmaznak vala-
milyen tejitató rendszert.  Ausztriai, német,dán 

sertéstelepekre látogattak el, ahol különböző 
gyártók technológiáit használtak a tejpótló ki-
juttatására. 
 „A számunkra legjobban beilleszthetőt, az 
elképzeléseinknek megfelelő rendszert keres-
tük, ami gyakorlatilag költséghatékonyan, pre-
cízen tudja kiszolgálni a telepet. Bíztunk ab-
ban, hogy a kiválasztott rendszerrel el tudjuk 
érni a kitűzött eredményeket.” – jegyezte meg 
Szentpáli Szilárd.

 A tejitató rend-
szer a malacok har-
madik életnapjától 
működik a 12–14 
életnapig. A tech-
nológia ugyan rövid 
ideje üzemel itt, de 
az eddigiek alapján 
elégedettek vele, 
megtérülési idejét 
körülbelül másfél 
éves termelési idő-
szakban látják.

A 
technológiának 
köszönhető 
előnyök

A nagy alomszá-
mok kezelésében 

óriási segítséget tud nyújtani egy ilyen rend-
szer. „Azt mondhatjuk, hogy az élve született 
malacok száma 15,5–16,2 körül alakul, emel-
lett a malacszaporulat mellett telepünk 10 
százalék alatti fiaztatói kieséssel dolgozik. Ez 
köszönhető részben a tejitató rendszernek is” 
– mondja az ágazat vezetője.
 A telepen 28 napra választanak, átlago-
san 6,7–7 kilogramm között van a malacok 
átlagsúlya. A választott malacok száma 14 
körül alakul. Azokon a telepeken ahol szintén 
magas a szaporulat, de nincs hasonló tejitató 
rendszer, plusz 10–12 százaléknyi dajkako-
cával kell, hogy rendelkezzenek. – Itt ez 5–7 
százalék körül alakul.
 A technológia bizonyította a telephelyen, 
hogy segíti a mortalitás csökkentését, ezen-
kívül a kiegészítő tejpótló tápszert kapott 
malacok az utónevelőben nagyobb növeke-
dési eréllyel rendelkeznek,homogénebb képet 
mutatnak és kedvezőbb takarmány felhasz-
nálással lehet számolni. Számszerűsítve a 
rendszer működése óta a malacok tömeggya-
rapodása a battérián 470–480 gramm körül 
alakul, fajlagos takarmány felhasználásuk 
pedig 1,6 kilogramm kg/kg. 
 Nyilván a legnagyobb jelentősége a rend-
szernek az évente kocánként leválasztott ma-

lacok számában mutatkozik meg. A termelési 
paraméterek javulása végett és a menedzs-
ment munkájának megkönnyítése miatt is 
valószínűleg alkalmazzák majd más telepen 
is ezt a technológiát. Amennyiben kevesebb 
dajkásítást kell elvégezni, az sok szempontból 
könnyíti meg egy telep életét. A szakember 
megjegyezte, hogy főként a naposkori dajká-
sításnak, malackiegyenlítésnek óriási szerepe 
van. A rendszer nem nélkülözi a dajkásítás 
munkafolyamatait, viszont a gyakoriságát le-
het csökkenteni vele, illetőleg a dajkakocák 
száma mérsékelhető általa.
 A technológiára kétéves teljes körű garan-
ciát kaptak, ez is egy érv volt a WEDA rendsze-
re mellett. Egyik fő választási szempontjuk 
volt az is, hogy megfelelő karbantartási háló-
zat álljon rendelkezésükre. 
 A tejitató rendszer másik fontos sajátos-
sága, hogy online formában bármikor kérhető 
segítség a gyártótól, ha valamilyen szoftveres 
meghibásodás történne, akkor gyorsan tud-
nak reagálni. Másrészt a telep szakemberei 
is egyből látják a számítógépen keresztül, ha 
például valamelyik kocának nem megfelelő a 
tejtermelése és ezért túl sok tejpótlót fogyasz-
tanak a malacok. 
 „A legtöbb sertéstartó telep ahol jártam és 
ilyen rendszerrel találkoztam, ott egyöntetűen 
az volt a vélemény, hogy 26 választott malac/
koca/év alatti szaporulat mellett nincs értel-
me ezzel a fejlesztéssel foglalkozni.” – említi 
meg Szentpáli Szilárd.
 A szakember megemlített egy történetet 
egy németországi sertéstelepről, ahol szintén 
DanAvl genetikával működnek. A tulajdonos 
700 kocás sertéstelepén nem akart túl magas 
dajkakoca létszámmal dolgozni. Minimális 
munkaerővel szerette volna ellátni a telepét a 
kocalétszám megtartása mellett. Jellemzően 
egy dán vagy német telepen ahol a kocalét-
szám 700–1000 közé tehető, ott maximum 
5–8 fő fizikai dolgozó van.
 A szóban forgó német telepen úgy látták, 
nincs arra idejük, hogy négyszer-ötször át-
dajkásítsanak egy termet. Persze elvégzik 
az alomkiegyenlítést méretre és darabra, de 
azon túl a tejitató rendszer segítségére bíz-
nák a szaporulatot, így munkaerőt tudnak 
spórolni. Valahol tehát ilyen megfontolásból 
kezdik el alkalmazni a kiegészítést nyújtó tej-
itató rendszert. A Dalmand Zrt. telephelyén a 
menedzsmentet segítő rendszer kiépítése a 
munkaerő megtakarítás mellett a kocánkénti 
éves választott malac szám és tömeg növe-
lése érdekében történt. A beruházás óta eltelt 
rövid idő is igazolja számukra, hogy megérte a 
fejlesztés.

Gervai Péter

Kép forrása: weda.de
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Az uniós szabályozással összhangban Ma-
gyarországon is érvényesek azok a környe-
zetvédelmi rendelkezések, melyek a talaj és 
vízbázis védelmét, valamint a hatékony táp-
anyag gazdálkodást szolgálják. Ennek megfe-
lelően az állattartók kötelesek korszerűsíteni 
telepeik trágyarendszerét, különös tekintettel 
a (híg)trágya gyűjtésére, tárolására és kijutta-
tására. A korszerűsítést szolgáló beruházá-
sokat az Unió jelentős mértékben támogatja. 
Nem mindegy azonban, hogy a kötelező mo-
dernizálás keretében jól működő, korszerű trá-
gyarendszer épül-e meg, vagy a modernizáci-
óval új, eddig nem ismert problémákkal bővül 
a trágyatelepi nehézségek jól ismert sora. Az 
alábbiakban igyekszem röviden bemutatni a 
korszerű hígtrágya rendszerek jellemzőit, el-
sősorban a gyakorlati előnyök felől vizsgálva 
a kérdést. 

Általánosságban

Korábban a hígtrágyás tartástechnológiával 
üzemelő állattartó telepekre jellemző volt a 
nagyarányú mosó-, és öblítővíz felhasználás. 
Ennek megfelelően a trágya (vizelet + bélsár) 
hígítása nemritkán a 4–6-szoros mértéket is el-
érte. A sok víz önmagában még ekkor sem ga-
rantálta a problémamentes működést, hiszen 
a híg rész könnyen ürült, míg a sűrű rész visz-
szamaradt a trágyacsatornákban, ami gyakran 
vezetett kiülepedésekhez, dugulásokhoz. 
 A tulajdonosi szemlélet erősödésével, a 
90-es évektől kezdve a legtöbb telep töreked-
ni kezdett a vízfelhasználás csökkentésére. A 
mosóvíz felhasználás korlátozása azonban fo-
kozta az üzemzavarok gyakoriságát. A sűrűbb 
trágya mozgási képessége romlott, gyakoribbá 
váltak a dugulások, és szivattyúzási nehézsé-
gek is adódtak. Mindezt fokozta az elöregedett 
csatornarendszerek állapota. A hibaelhárítás 
a legtöbb helyen mindennapos feladattá vált. 
További problémát jelentett a trágyatelepi mű-
tárgyak (aknák, tározó medencék) egyre romló 
állapota. A műtárgyak állagmegóvása nem volt 
jellemző: szétrepedezett aknák, kiszolgált szi-
vattyúk, erodált, iszappal feltelt földmedencék 
jellemezték az átlagos nagyüzemi trágyatele-

korszerű 
tráGyakezelés, tárolás 
és kiJuttatás

pet. A tározókban felgyülemlett trágyaiszap ta-
karítása költséges volt és sok nehézséggel járt, 
mivel a híg rész kilocsolása után visszamaradó 
iszap a legtöbb esetben a szivattyúzáshoz túl 
sűrűnek, a kimarkoláshoz 
túl hígnak bizonyult. 
 Az üzemeltetési prob-
lémákon túlmenően, ott 
van a környezetszennye-
zési gond is. A repedezett 
beton tárolókban és szi-
geteletlen földmedencék-
ben tárolt hígtrágya ha-
tóanyagai a talajba, majd 
a talajvízbe jutva azokat 
elszennyezik. 
 A környezetvédelmet 
és a hatékony tápanyag-
gazdálkodást szolgáló 
rendelkezések célja, hogy 
a trágya a keletkezés he-
lyétől a tárolásig olyan zárt rendszerben marad-
jon, ami biztosítja a környező talaj és vízbázis 
védelmét. A zárt rendszerben a trágyagyűjtő 
tálcák (istálló lagúnák), 
csatornák, aknák, meden-
cék vízzáró módon épül-
nek meg, a földmedrű híg-
trágyamedencéket pedig 
fóliaszigeteléssel teszik 
vízzáróvá, és szivárgás-
észlelő monitoring rend-
szerrel látják el. Almozott 
vagy fázisbontást alkal-
mazó telepeknél a szilárd 
fázis tárolását is szivár-
gásmentessé kell tenni, a 
képződő csurgalék gyűj-
tésével és visszavezeté-
sével a zárt trágyarend-
szerbe. Zárt rendszer 
alatt tehát nem a rend-
szer lefedését kell érteni 
(adott esetben természetesen erre is van mód), 
hanem azt, hogy a keletkezéstől a tárolásig 
a trágyarendszer tömör, azon nem történhet 
olyan elfolyás vagy szivárgás, ami a talajt és a 
vízbázist szennyezheti.

 A korszerű trágyaszemlélethez hozzátar-
tozik a (híg)trágya tápanyagaival történő 
ésszerű gazdálkodás is. Ennek nyilvánvaló 
környezetvédelmi célja a biológiai körforgás 
fenntartása, vagyis a talajtól elvett táperő 
visszapótlása lehetőleg természetes anya-
gokkal. 
 Ezen túlmenően azonban a gazdálkodó 
konkrét gazdasági hasznáról is beszélhetünk. 
A műtrágyák minél nagyobb arányú kiváltása 
szerves trágyával (híg-, és almostrágya egy-

aránt) a gazda jól felfogott üzleti érdeke. Ez 
persze áldozatokkal jár, hiszen a rendelkezés-
re álló trágya tápanyagvolumenét össze kell 
hangolni a kihelyező területeken termesztett 

kultúra tápanyagigényével, és annak megfele-
lően kell meghatározni a egységnyi területre 
kijuttatandó trágya mennyiségét. Be kell sze-

rezni a trágyakijuttatás korszerű eszközeit 
(tartálykocsi különféle kijuttató adapterekkel, 
öntözőberendezés, trágyaszóró), és azokat 
működtetni kell. Mezőgazdasági hasznosítás 
céljából a trágyát egyenletes terítéssel kell ki-

12,5 m3-es tandemtengelyes tartálykocsi szántóföldi injektorral

17.000 m3-es szigetelt földmedrű hígtrágya tároló
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helyezni, lehetőleg injektálással vagy felszín 
közeli kijuttatással, és kerülni kell az olyan 
megszokott, de elavult kijuttatási technikákat, 
amelyek jelentős tápanyag veszteséggel jár-
nak (pl. hígtrágya sugárágyúzása). Ez utóbbi 
esetben például könnyen előfordulhat, hogy 
a növénytermesztő számít a trágya telepen 
mért tápanyagtartalmára, de valójában csak 
annak töredékét kapja meg a helytelen kijut-
tatási mód tápanyagveszteségei miatt. Az 
állattenyésztő számára kulcsfontosságú a 
növénytermesztő elégedettsége, és nagyon 
meg tudja keseríteni az életét, ha a növényter-
mesztő elzárkózik a hígtrágya befogadásától. 
 Jól szervezett trágyázásnál (híg-, és almos-
trágya) a növénytermesztő haszna egyértel-
mű. Kiváló minőségű tápanyagot kap (makro-, 
és mikroelemeket egyaránt), műtrágyát vált 
ki, és a hígtrágya víztartalmával javul a talaj 
vízháztartása. Viszont a növénytermesztőnek 
a kiszámíthatóság, és a biztonság a legfonto-
sabb. Ezért meg kell őt nyerni a hígtrágyával 
való ésszerű gazdálkodás ügyének, és bizto-
sítani kell számára az elvárt tápanyagszintet. 
Sikeres együttműködés esetén azonban meg 
lehet osztani a kihelyezés költségeit az állat-
tenyésztés és a növénytermesztés között.

Korszerű trágyatechnika

Fel lehet tenni a kérdést, hogy mik jellemzik 
a jól működő, korszerű trágyarendszert? Erre 
sokféle válasz adható, de tapasztalatom sze-
rint a lényeg egy szóban foglalható össze: 
PROBLÉMAMENTES. Ez nem azt jelenti, hogy 
a korszerű trágyarendszert csak meg kell épí-
teni és utána nincs vele semmi teendő, hanem 
azt, hogy a normál üzemvitel mellett a trágya-
rendszer működése kiszámítható, a rendkívüli 
üzemzavarok, hibaelhárítások száma elenyé-
sző, és a gazda szinte „nem is tudja, hogy van 
trágyarendszere”. Ez igaz még abban az eset-
ben is, ha a legkorszerűbb, víztakarékos tartás-
technológiát alkalmazza – minimális mosóvíz 
felhasználással –, ami által a hígtrágyája min-
den korábbi mértéket meghaladóan sűrű. 
 Hogyan építhető problémamentes trágya-
rendszer? Az alábbiakban a trágyarendszer 
korszerűsítésének azokat a kritikus pontjait 
vizsgáljuk meg, ahol alapvetően eldől az új 
trágyatelep jövőbeni sikere vagy kudarca.

Tervezés

A legfontosabb dolog a megfelelő beruházá-
si koncepció, technológiai terv kidolgozása. 
Ehhez trágyatechnológiai szakember bevoná-
sára van szükség. A jó technológiai tervezés-
hez alaposan elemezni kell az állattartó telep 

egyedi adottságait, tenyésztési struktúráját, 
tartástechnológiáját, műszaki állapotát, jö-
vőbeni terveit, talaj és domborzati viszonya-
it, stb. Ezek alapján készíti el a szakember a 
nyers trágyatechnológiai tervet, amit a telep 
vezetésével történő konzultációk során tö-
kéletesít. Ezután kerül sor az építési/vízjogi 
engedélytervek, majd a kiviteli tervek elkészí-
tésére. Nagyon fontos azonban, hogy a terve-
zés során végig megmaradjon a technológiai 
kontrol, a trágyatechnológiai szakember koor-
dináló szerepe.

Kivitelezés szakszerűsége, 
beépített anyagok minősége 

A trágyarendszer korszerűsítése nem pro-
duktív beruházás, nem eredményez többlet 
árbevételt, nem hoz közvetlen hasznot a gaz-
dának. Ezért nagy a kísértés, hogy a korsze-
rűsítést ellenszenvvel kezelje, és a beruházást 
(ha már egyszer muszáj!) a lehető legolcsób-
ban valósítsa meg. Talán arra is gondol, hogy 
ez nem is neki fontos igazán, hanem a bürok-
ratikus hatóságok újabb szeszélyének vált 
áldozatává. 
 Habár a fenti gondolkodás – az állatte-
nyésztés gyakran nehéz helyzetében – érthe-
tő, mégsem fogadható el. A trágyarendszer 
az állattartó telep elválaszthatatlan része, és 
nem lehet a telep egyes elemeinek hasznos-
ságát egymással szembeállítani. (Ugyanúgy, 
ahogy senki nem gondolhatja, hogy egy vál-
lalatnál található mellékhelyiségek felesle-
gesek, mert nem növelik a cég bevételeit.) A 
trágyarendszer korszerűsítését ugyanolyan 
igényességgel kell elvégezni, mint ami a telep 
produktív részeit jellemzi. Sok későbbi problé-
mát előz meg, aki így gondolkodik! 
 Nagyon fontos a megfelelő anyagok, tech-
nológiák és kivitelezők kiválasztása. A piacon 
persze mindenki el akarja adni a portékáját, és 
magáról a legjobbakat állítja. Ez természetes. 
A beruházó felelőssége azonban nagy, mert 
olyan trágyatelepet kell megépíttetnie, ami 
hosszú évtizedekre biztosítja a problémamen-
tes működést. Ezért a döntés előtt minden-
képpen kérje ki a témában jártas trágyatech-
nológiai szakember véleményét. 
 Fontos az is, hogy alaposan tájékozódjon 
a potenciális kivitelezők szakmai felkészült-
ségéről, más kivitelezések során tanúsított 
magatartásáról, referencia munkáinak mű-
szaki színvonaláról, a beépített anyagok minő-
ségéről, használatuk során nyert üzemelteté-
si tapasztalatokról. Csak kipróbált, hosszabb 
távon is hibátlanul működő anyagok, techno-
lógiák beépítését fogadja el. Ezzel kivédhető 
például az olyan gyengébb minőségű szigete-

lő fóliák beépítése, melyek a laikus számára 
egyenértékűnek tűnnek a piacvezető fóliák-
kal, kedvezőbb áruk miatt vonzóak lehetnek, 
ugyanakkor néhány év távlatában kellemetlen 
meglepetéseket okozhatnak. De ugyanez vo-
natkozik például azokra a trágyatechnológi-
ában járatlan kivitelezőkre is, akik gazdasági 
kényszerhelyzetben hatalmas önbizalommal, 
vagy irreálisan alacsony áron hajlandók egy-
egy munkát elvállalni, különösebb hígtrágyás 
szakmai rutin nélkül. Az ilyen helyzetek ve-
szélyt jelenthetnek a kivitelezés minőségére 
nézve. Sokszor bebizonyosodik a régi böl-
csesség: „a végén az olcsó lesz a drága”.

Gépészeti berendezések 
szakszerű méretezése, 
minősége

A trágyarendszerek alapvető gépei a trá-
gyaszivattyúk, a homogenizáló keverők és 
szükség esetén a szeparátorok. A modern, 
víztakarékos rendszereknél sokkal fontosabb 
a megfelelő gép szakszerű méretezése (kivá-
lasztása), mint az korábban volt. Könnyű be-
látni, hogy az alacsonyabb hígítási szint miatt 
sűrűbb hígtrágya áramlási tulajdonságai rom-
lanak, ezért a trágyamozgató berendezések-
kel (szivattyúk, homogenizáló keverők) szem-
ben támasztott elvárások nőnek. A megfelelő 
gépek kiválasztásához részleteiben is ismerni 
kell a telep adottságait.
 Csak olyan típusú szivattyúkban és ho-
mogenizáló keverőkben szabad gondolkodni, 
amelyek már régóta bizonyították alkalmas-
ságukat az állattartó telepeken. A legmaga-
sabb színvonalú berendezések ára ugyan 
meghaladja a kommersz termékekét, de ez 
a többletköltség bőségesen megtérül a híg-
trágyára fejlesztett korszerűbb konstrukció, 
a jobb minőség, a ritkább szervizigény, és 
elsősorban az üzembiztonság oldalán, nem 
is szólva a vezető gyártók szakembereinek 
szakmai támogatásáról az optimális típus ki-
választásánál. Nem szabad elfelejteni, hogy a 
szivattyúk a „szív” szerepét töltik be a trágya-
rendszeren. Egy megbízhatatlan berendezés 
könnyen „infarktust” okozhat, megbénítva ez-
zel az egész telepet.
 A homogenizáló keverők szerepe azóta 
értékelődött fel, mióta szigetelt trágyatároló-
kat kell építeni, 6 havi tárolókapacitással. A 
fóliaszigetelésű földmeder markolással nem 
tisztítható, ezért kijuttatás előtt a tárolók tar-
talmát homogenizálni kell, a medrek eliszapo-
sodásának kivédésére. A szükséges keverő-
kapacitás meghatározása összetett feladat, 
ami függ a telep tartástechnológiájától, a híg-
trágya áramlástani paramétereitől, és a meder 
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geometriájától. A szivattyúkkal kapcsolatban 
fentebb leírtak a keverőkre is vonatkoznak. 
Célszerű a piacvezető gyártók keverőit vásá-
rolni, a magas szintű szakmai támogatás, a 
kiváló minőség és a hosszútávon is biztonsá-
gos üzemeltetés miatt.
 Amennyiben a hígtrágya kijuttatása ön-
töző berendezéssel történik, figyelmet kell 
fordítani az öntözőszivattyú típusára, hogy 
az alkalmas legyen hígtrágya szállítására. 
Teljesítménye meghatározásánál figyelembe 
kell venni a hígtrágya telepre jellemző szá-
razanyag tartalmát. A szivattyú rendelkezzen 

aprító funkcióval, az eltömődések megelőzé-
sére. A legnagyobb öntözési teljesítmény ér-
dekében lehetőleg ne turbinás, hanem olyan 
öntöződobot válasszunk, ahol a vezeték behú-
zását független behúzómotor végzi.
 Ha a kijuttatás tartálykocsival történik, 
mindenképpen masszív felépítésű, robosztus 
gép mellett döntsünk. A tartálykocsi a kihor-
dási időszakban rendkívül intenzív terhelés-
nek van kitéve, gyöngébb konstrukciók hamar 
elhasználódnak. Itt is igaz, hogy egy jó kocsi-
nak akár évtizedekig helyt kell állnia. Legna-
gyobb gyártási tapasztalattal talán a holland 

gyártók bírnak, ahol a trágyázást szinte tu-
dományos igényességgel végzik, és a kocsik 
terhelése a legintenzívebb.

Biológiai trágyakezelés, 
trágyabontó oltóanyagok

Az állattartó telepek az elmúlt évtizedben 
kezdték használni a korszerű trágyabontó ol-
tóanyagokat. Ezek az enzimes-baktériumos 
készítmények (úgynevezett bio-enzimek) 
rendkívül hatékony eszközök a trágya szi-
lárd fázisának elbontásában. Rendszeres 
használatuk jelentősen csökkenti a trágya-
rendszeren fellépő üzemelési problémákat. 
Javítják a trágya mozgási képességét, ami 
lehetővé teszi a mosóvíz felhasználás további 
drasztikus csökkentését. Megakadályozzák a 
trágyaiszap kiülepedését a csatornákban, ak-
nákban és a tárolómedencékben. Jótékonyan 
hatnak az istállóklímára, csökkentik a szag-, 
és ammónia emissziót. A csatornákban lévő 
légylárvák védőburkának feloldásával mér-
sékli a legyek szaporodását. A trágyabontó 
oltóanyagok fajlagos költsége igen kedvező. 
Természetesen itt is csak kipróbált készítmé-
nyek, és tapasztalt szakemberek igénybevéte-
lét tudjuk javasolni.

Biogáz termelés

Vannak állattartó telepek, amelyek tervezik 
biogáz üzem létrehozását, ezért érdemes rö-
viden szólni az itt keletkező kiérlelt zagy ke-
zeléséről is. Maga a biogáz termelési techno-
lógia egyes üzemtípusok esetén eltérő lehet, 
de a végső hulladék, a kiérlelt zagy kezelése, 
tárolása és kijuttatása hasonlít a hígtrágyáé-
hoz. Technológiától függően ugyan változhat 
a zagy állaga, sűrűsége, viszont itt is nagy 
mennyiségben, folyamatosan képződő hulla-
dék anyagról van szó. A zagy kezelését, táro-
lását, hasznosítását, kijuttatását ugyanazon 
elvek alapján kell végezni, mint amit fentebb 
tárgyaltunk a trágyák vonatkozásában. 

Végszó

Remélem, hogy sikerült rávilágítanom néhány 
hasznos dologra, ami alapfeltétele a hatékony 
és jól működő trágya-, illetve zagyrendszerek-
nek. Talán azt is sikerült érzékeltetnem, hogy 
a korszerű trágyatechnológiák nem csak a 
környezetvédelem, de a gazdálkodók javát is 
közvetlenül szolgálják. 

Bükkösi István
(+36) 20 9344615

i.bukkosi@gmail.com
www.promanure.hu

Hígtrágya medence biológiai trágyakezelés előtt

Hígtrágya medence biológiai trágyakezelés után



Haszonállat Infó • 19

A madárinfluenza 
becslések szerint 
márciusig mintegy 7 
milliárd forint köz
vetlen kárt okozott 
a baromfiágazat
nak. A járvány okoz
ta helyzet közepette 
elindult egy civil 
kezdeményezés a 
termelők megsegíté
se érdekében.Információk a Járványvédelmi 

Kerekasztalról

A madárinfluenza okozta megrendítő hatá-
sok kivédésében kulcsszerepe lehet annak, 
hogy az ágazatban résztvevők milyen szintű 
tájékoztatásban részesülnek, valamint, hogy 
mennyire nyitottak a baromfitartók újabb is-
meretek megszerzésére.
 A közelmúltban indult a Járványvédelmi 
Kerekasztal, amely egy alulról induló kezde-
ményezés, célja, hogy egyfajta továbbképző 
szervezetként tájékoztassa az érintetteket. 
Ötletgazdái két cégvezető, mindketten a vízi-
szárnyas-ágazatban érdekeltek: az Orvia Ma-
gyarország Kft. melynek ügyvezetője Pan-
dur Mónika, valamint a Napsugár-Trade Kft.  
melynek kereskedelmi igazgatója, Hajnal 
Szilvia hívta életre a kezdeményezést. A ma-
dárinfluenza kártételének elszenvedői közé 

a madárinFluenza elleni 
küzdelemben seGítHet a 
Járványvédelmi kerekasztal

tartozik mindkét cég. A cégvezetők a madár-
influenza kezdetén úgy látták, hogy megvan 
az élő jogszabályi háttér, de ennek ismerete a 
termelők körében hiányosnak mondható. Azt 
tapasztalták, hogy a lényeges információk 
közül sok minden nem jut el a termelőkhöz.  
 „Az ágazaton belül az alapvető járvány-
védelmi és higiéniai rendszabályok ismere-
tével a szükségességüknek a felmérésével 
és betartásának fontosságával, valamint a 
kivitelezéssel vannak problémák a termelők 
körében. A személeten sok esetben változ-
tatni szükséges. – mondja Pandur Mónika 
az Orvia Magyarország Kft. ügyvezetője.
 A madárinfluenza hatására megszületett 
az ötlet, hogy az információpótlást, interak-
tív jellegű oktatással, tájékoztatással lehet-
ne segíteni. A kezdeményezés mellé állt a 
NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi 
Igazgatósága Járványügyi Osztályának ve-

zetője, Dr. Terjék Zsolt, va-
lamint a Hat-Agro Kft. is, 
majd elkezdődtek a szer-
vezési folyamatok. Azzal 
a célkitűzéssel indultak el, 
hogy legyen a termelők és 
integrátorok, tenyésztők 
és hatóságok között meg-
felelő információáramlási 
kapcsolat. A szervezés az 
integrátorok megkeresésé-
vel indult, azzal a felkérés-
sel, hogy termelői körüket 
hívják össze azért, hogy 
járványvédelmi és higiéniai 
témákban kapjanak meg-
felelő információt a barom-
fitartók, így kezdődtek meg 
februárban az első Kerek-
asztal találkozók. 
 Március végéig nyolc 
előadást tartottak, melyek 
során kb. 500 fő termelő-
vel sikerült gyakorlatilag 
frontális kapcsolatot kiala-
kítani. Minden Kerekasztal 
eseményen viszonylag kis 
létszámban várták a ter-

melőket, mivel úgy ítélték meg így lehet ha-
tékony az információ átadása. A szervezők 
elképzelése bevált, mivel valóban párbeszéd 
alakult ki előadók és termelők között. 
 Pandur Mónika felhívta a figyelmet arra, 
hogy a termelők élete és jövője azon múlik, ki 
milyen szabályrendszert állítanak fel önma-
gukkal szemben, s nem azon, hogy a hatóság 
hányszor megy ki hozzájuk. Ezért ahol kell a 
szemléletmódon mielőbb változtatni szüksé-
ges, ezáltal is javulhatna az ágazat helyzete.
 
Zajlik a kapcsolatépítés az 
integrációkkal

Az ötletgazdák szabadidejükben dolgoznak az 
újabb partneri kapcsolatok kialakításán, amely-
nek eredményeként újabb integráció termelőit 
tudják majd tájékoztatni. A termelők tájékozta-
tásának céljából egy Facebook oldalt is elindí-
tottak Járványvédelmi kerekasztal néven, ahol 
folyamatosan nő az érdeklődés.
 A madárinfluenzával kapcsolatban meg-
jegyezte a szakember: „Amikor elkezdődött 
a járvány, akkor sem lehetett látni mikor lesz 
vége és azt gondolom, ma sem látjuk. Felte-
hető a kérdés: vége van, vagy a mostani csak 
egy pillanatnyi nyugalmi állapot?”
 Március végén azt lehetett látni, hogy a vad-
madár állományokban folyamatosan vannak 
pozitívnak minősített elhullások. Április má-
sodik hetében sajnos ismét a madár influenza 
vírus jelenlétét mutatta ki a NÉBIH laboratóriu-
ma két kiskunfélegyházi állományban. 
 Március második felében megjelent a 
Földművelésügyi Minisztérium (FM) által ki-
dolgozott azon jövedelempótló támogatás, 
amely gyors segítséget jelent a madárinflu-
enza miatti károkkal leginkább érintett ka-
csa- és liba ágazatokban. A támogatásra 1,7 
milliárd forintot különített el az agrártárca, 
amelyet még idén tavasz végéig megkaphat-
nak az érintett állattartók. – derült ki az FM 
tájékoztatójából.

Gervai Péter
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Méhészek és mézek egy helyen

Idén januárban indult a Hazaimez.hu oldal, célja, hogy segítse a méhészeket a mézeladás-
ban. Az oldal ötletgazdája Andriott Barna, aki maga is méhész és méhészeti eszközök keres-
kedelmével foglalkozik. Érdeklődtünk nála, hogyan jött az ötlet és milyen lehetőségeket nyújt 
az oldal a méhészek számára.
 – „Körülbelül tíz éve méhészkedem és eleinte számomra is nehézséget okozott a méz 
eladása. Azt tapasztaltam, hogy a fogyasztói réteg nem igazán tudja, hogy környezetükben 
kik is a méhészek és hogyan lehetne tőlük vásárolni. Az oldal létrehozásával ezen szerettem 
volna segíteni – mondja Andriott Barna.
 A fogyasztók közül sokan vannak azon az állásponton, hogy nem egy nagyáruház pol-
cáról szeretnék levenni a mézet, hanem inkább közvetlenül a méhésztől vásárolnának. A 
méhészek között sokan vannak, akik kiváló minőségű mézzel rendelkeznek ugyan, de az 
értékesítésből nem tudják kihozni a maximumot. Amíg az import méz aránya magas szinten 
áll, addig nehéz dolguk lesz a méhészeknek. Az tény, hogy a méhész úgy tudja kihozni a 
mézéből a legtöbbet, ha azt a kiskereskedelemben értékesíti és nem egy nagykereskedőnek 
adja el. „Valaki úgy dönt, hogy ő maga kicsomagolja a megtermelt mézmennyiségét, akkor 
szerintem akár 30–40 százalékkal is többet kaphat a mézért.” – jegyzi meg Andriott Barna.

Saját bemutatkozó oldala lehet a méhésznek

Az Hazaimez.hu oldalra ingyenesen regisztrálhatnak a méhészek és egy saját bemutatkozó 
oldalt hozhatnak létre. Leírhatják hogyan és mikor kezdtek el foglalkozni méhészkedéssel. 

Akár méhészről vagy mézet kedvelő fogyasztóról beszélünk 
mindegyikük számára hasznos lehet, ha megismerkednek az 
év elején indult Hazaimez.hu oldallal. – Utánajártunk ki áll 
mögötte és mi is a célja weboldalnak.

 méHészek az interneten 
– Hazaimez.Hu

Megadhatják van-e méhészeti végzettségük 
vagy, hogy ki miben látja a méhészet szép-
ségét. Részletesen be lehet mutatni a mé-
hészetet onnantól kezdve, hogy hol és hány 
méhcsaláddal foglalkoznak jelenleg, azt is 
elárulhatják, hogy álló vagy vándorló méhé-
szetük van és persze azt is, hogy milyen mé-
zeket termelnek.
 Természetesen érdemes minél több infor-
mációt megadni a regisztráció során, hiszen 
a leendő vásárló érdeklődését úgy kelthetik 
fel, ha minél többet megtudhat a méhész-
ről és termékeiről. Fényképpel ellátott be-
mutatkozó oldalon nyilvánvalóan nagyobb 
arányban lesz megtekintés a fogyasztói ol-
dal részéről, ezért bizalomépítő fotókat érde-
mes feltölteni. A regisztráció elküldése után 
néhány napon belül megjelenik az oldalon a 
méhész profi lja és felkerül a térképes kereső-
be, ahol a fogyasztó megtalálhatja a hozzá 
közeli méhészetet. 
 Mézkínálatát összefoglalja és meghatá-
rozza árait, majd elküldi az oldal szerkesztő-
jének akkor az is rövid időn belül megjelenik 
profi l oldalán. Lehet olyan eset is, amikor a 
vásárló nem személyesen a termelőtől vásá-
rolna, hanem a weboldalon keresztül rendel-
ne. Akkor az oldal tulajdonosa felkeresi az 
adott méhészetet és megvásárolja a méhé-
szettől a keresett mézet.
 Természetesen további fejlesztéseket 
terveznek még az oldalon, amivel még ha-
tékonyabbá tehetik annak működését. „Azt 
tervezzük, hogy a méhészek saját maguk ke-
zelhessék fi ókjukat és ők maguk tölthessék 
fel terméküket az általuk meghatározott ára-
kon.” – árulja el Andriott Barna
 Már szép számmal jött létre méhészek és 
vevők között közvetlen kapcsolat az oldal se-
gítségével, ezért méhészként érdemes lehet 
regisztrálnia, ha még nem tette meg.

Gervai Péter
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Versenyképes sertéshizlalás

A könyv a hizlalási, tartástechnológiai részletek mellett az ökonómiai elemzéseket is 
bemutatja. A szerzők közös célja az, hogy a jövőben a magyar sertéságazatban olyan mi-
nőséget állítsunk elő, amely a hazai és export piacokon is megállja a helyét.

Versenyképes kocatartás és malacnevelés

A gazdaságos sertéstenyésztés és sertéshús-előállítás egyik alapja a szaporulat, amely 
az iparszerű üzemi viszonyok mellett a kisgazdaságokban is igényli a modern és szaksze-
rű szaporodásbiológiai ellátást. A könyv hiányt pótló, komplex szakmai anyaga nélkülöz-
hetetlen a gyakorló gazdálkodók számára.

Versenyképes tojástermelés

Könyvünk elsősorban azoknak szól, akik az üzemmérettől és a vállalkozási formától 
függetlenül, de programozott termelési viszonyok között akarnak étkezési tojástermelést 
folytatni, és ehhez a munkához gazdálkodási, valamint baromfitartási szakismeretekre, 
technológiai ajánlásokra, összehasonlító modellszámításokra, ötletekre vagy tanácsra 
van szükségük.

Versenyképes brojlerhizlalás

Ez a könyv ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy megmutassa, mely területeken, milyen 
eszközökkel lehet és kell feltárni a tartalékokat, javítani a hozamokat. Fontos célja, hogy 
rámutasson a korszerű tudás alkalmazása esetén a várható eredményekre, a kapcsolódó 
közgazdasági összefüggésekre is.

Versenyképes húsmarhatartás

Valaha a vágómarha-termelés Magyarország egyik húzóágazata volt, ám utóbb a hangsúly 
áttevődött a tejelő marhatartásra. Könyvünk bemutatja, milyen technológiával, milyen 
minőségi szemlélet megvalósításával lehet a korszerű húsmarhatartásban újra sikereket 
elérni.
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Találkozzunk a XXIV. Alföldi Állattenyésztési és 
Mezőgazda Napokon!

Keresse meg a Haszonállatinfó Portál sátrát 
az F szektorban a 814 szám alatt.  

A kiállítás ideje alatt nyereményjátékra invitáljuk mindazokat, 
akik szeretnék kicsit jobban megismerni a haszonallatinfo.hu 

oldalt és persze egyúttal nyerni is!


