Eleaen 6rdks6g
Ezt a kijn)'vet nagyon j6 k6zbe venni. Nem csupdn gazdag 6s 6rdekes tafialma, hanem sz6p kiilleme miatt is.
A r6gi, 6shonoshazidlatainh6l k6sziilt nagyszerf fot6k
mellett regi metszetek, kitiin6 grafh6k gazdagitiak.
A szerkeszt6, dr. Bod6 Imre kitiin6 szerzdg6rdiit
szedettiissze,de 6 maga irt nagyszeriiismenetesta m6r
mar fszteletet paralcsol6 magyar sziirhe marhdr6l.
Szakavatottszerz6k mutatjdk be 6si 16-, szamiir-, juh-,
szarvasmarha-, kutya-, baromli- 6s n)'rilfajteinkat, amelvek (majdnem azt irtam, hogy ,,akik") etvdszelhettek a
id6szakokat,
legnehezebb
mert akadtak j6szemf, 6rtelmes 6llatteny6 szt6k az elmrilt
sok 6'dized sor4n, aldk iitmentettek pdldiiul a magyar
sziirke marhAt. Az Allami
Gazdas6goh Orsziigos Kdzpontj6ban dolgoz6 szakemberek 1902-benel6rt6k, hogy
20 magyar sziirke teh6n megtaftiisat enged6lyezzdk k€t
r{llami gazdasdgban.A m6lyponton mindiissze 200 teh6n
6s 6 bika maradt, igy ment6diitt meg a mifua iirrendetesen megszaporodott magyar
sziiLrke marh6nk. Ma petlig
divate is vi4lt a taltiisa. Termeszetv6delni teriileteken is
legelneh sziirkemarha-gulyak. A g6ntaflal6h nagy dolog, men a tafialekot sziikseg
eset6n el6 is lehet venni. Sziv6ssdga, ereje, viszonylagos
igdnltelensege extenziv teriiletek hasznosft6sdrakiviil6an
alkalmas.A kiilterjess6g6rtek
is lehet, hdtha egyszersikertiLl
fdlledemi ijra a legel6ket...
A 16 6seink sziim6ra a leg
f6bb tiirs volt, m6g a tr viliigra is elkis6rtelovasAt.Az ,,6smagyar" lovah gyors, kicsi lovak voltak, sajnos 616nyo
muk nem maradt. Mai fajtdir rat 200 6ve teny6sztjiik.
Megismerjiik a n'niuszt, a nyugodt v6nndrs6kletti,
taft6s teljesinn6ny'e k6pes ig6slovat 6ppen rigy, mint a
magyar lipicait 6s a hucul lovat, amelyek igazi 6tt6kei
hegyes, nehdz terepen mutatkoznak meg. L magyar
hideguirii looaft napjainkban az ig6s munh6n kiviil a
hirstermeldsbenis szerepetkapnak: ezek kitfind takar
mi4lyhasznosit6k.A nlugat-eur6pai piacokon a l6hris
igen kedvelt, r4rameghaladjaa marhahfs6t. A hidegv6rii
lovat all(ata 6s barebAgosterrneszetemiatt kedvtel6sb6l
taltiak.
A,szamd.rab6ke lelk6pe volt 2000 6r'vel ezel6tt.Szamdrkanca vitte J6zust Jeruzsalembe.ZamAdi hebaleviink XII. szdzadieldforduli4satanfsitja a szam6r meg16t6t.A meglevd mintegy 4000-res rillomiiny iilland6sulni
lltszih. Mr. tja feldolgozatlan.Mivel ezideig nem szelektaltek, g6ndllom6nya szinte 6rintetlen.
A hagyomdny szerinl a bix)aly alegefisebb dliat az ele
fdnt utiin. Szereti a mocsaras helyeket. A vilfg6llomdny
f6leg a tr6pusi, szubtrdpusi rizstennd helyekre koncentrdl6dih. Teienek zsirtartalma hiizel 8%-os. A biva\tej a
sajtk6szit6salapanyaga.A bivalyborjrlhtis porhany6s 6s
keresett n)'ugaton.A fajt a \lI. szazadkiizep6n az avarok
hoztdk be. Az 6llat meleg napokon szivesen fiirdik.
Feljegyz6seh sz6lnak a sz6ndsszehdrrel,s6t dgy-ival

egyiitt mocsifuba vonul6 bivalyokr6l. A hazai 6llom6ny a
Ka{rft-medence bivabrydltozatanakr6sze.
A magyar kormriny a XIX. sziizadban fiilkarolta a clgzi
ja j]U]]rfajtatenyeszt6s6t. Az els6 vikightiborir utdn a
Duna Tisza kijz6n maradt meg teny6sztdse.Gyapidb6l
lGtonaposzt6t k6szftettek, pokr6cot; a hrizilag tbn6k,
sziiy6k ma is szivesendolgoznakvele. Hfsa linom porhany6s, nincs faggytiszaga.A Balk6non ma is a cig6ja
hriset becsiilik a legtijbbre. A jiiv6 juhdnak tartj6l! mert
edzett,er6s, szaporulatai6.
Az 1880 as 6vekt6l a merin6 keriilt tr sL yba. 1955-ra
m6r csak Karcagon maradt egy 200 anyajuhot szimldl6
cigiija tdrzsnydj.Miira ezer anya, 6s 50 kos az 6llom6ny.
A Kiskuns6ei 6s a KiiriisMaros Nemzeti Parhban n6h6ny magdnteny6szt6n6l vannak. Mintegy hdromezerre
tehet6 a szifunuk.
A magyar hecsk6vel, a f6
l6nk, de szaporan1'ulakkal, a
magyar 6ri6s kiiliinf6le v6ltozataiYal is taliiikozunk a
kdn)'vben.
A magyar qtkfajtiik sze
rencsereteret kiiYetelrek maguknak. A feh6r magyar kahasok kappanel6dllit6sra a legalkalmasabbak,mig a magyar
ryrik a legfuromabb leYeshfsi
adia, s emellett m6g sz6p is.
Faitatisztaegyedeikb6lkdszill
a legfinomabb rdntott cstke.
A magyar baromfifajtdk kettds
vagy tiibbhasznriak,ijkol6giai
dllattafiAsban a legjobbak.
A liba legaldbb 6000 6ve 6l
egyiiLttaz emberrel. A vadlibtit
a Nobel-dijas Zelma Lagerldf
tette halhataflann6 Nils Holgerson meseh6s6vel. A Jbdrostolli magyar lid teItfrtt6en sz6p megjelen€se miatt
a
diszbaromfiteny6szt6k
kedvence.Divatba hozhatndk!
Hataimas kincset jelentenek, nemesit6si g6ntartal6kot adnak a r6gi magyar iillatfajtiik.
A mangalica p6ldeia mutatia, hogy az intenziv versenyk6pesviligfaitak mellett, s6t helyett, j6 volt fdltedezni rijra a mangaliciit, amelynek szerepe a refblrntiipliilkozdsban egSre n6, mefi a hagyomiinyos izeket alkalmi ,,zugev6k6nt"a reformkonyha apostolai sem vetih
meg...
Szakkiin]'vet ilyen 6lvezetes stilusban ritkiin lehet
nagy 6rdeme
olvasni.A 18kiilijnbiiz6 stilus iisszef6siiil6se
a szerkeszt6nek,Bod6 Imr6nek. A nagyszerri grafrkfk
Bolyki Bence 6s Bolyki Istv6n tehets6g6t dics6rih. A
tijrdel6s sem mindennapi, Mahr J6nos 6s Srindor Ama
munkdia.
Es most szokatlan mddon kiivetkezzenek a szerz6h
alfabetikus rendben sorolva: Bakos Jiinos, Ballai Attila,
Bod6 Imre, Demeter Jdnos, Dunka B6la, Emst J6zsef,
Farkashiizi Mikl6s, Gdsprirdy Andres, Hecker Valter,
Holdas Siindor, KoppAny Gdbor, Kukovics S6ndor,
Megyer Csaba,M6szrirosMihrily, Mih6lt Siindor, Patald
Bal6zs,RadndczyLiiszl6, SteflerJ6zsef,SzalayIstv6n.
A kijn)ryet nagy kiiltdink egy-egy nagJszerii, odaill6
\ erseleszimes inkdbbLu-ri6zummd.
Az Eleven 0riihs6g az Agroinforrn Kiatl6 gonclozrisdban jelent meg
'r..u.
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Europaiorszegokdkologiai6llatteny6szt6se
H6tr6szes sorozatunk negyedik r6sz6ben bemutatjuk a CIIANNEL,,,Kommunikeci6s csatorniik
nyitesa az EU 6s a csatlakoz6 orsziisok ktizdtt
iikokigiai gazdiill,odiistdma-kdrben"
cimri 6. Keretprogram SSA projekt,,iikol6giai iillatteny6szt6s',
szekci6jdnak eredm6nyeit.
Biir hat orszdgotillet6en nincsenek adataink (7.
tibra), 6s a csehorsziigiadatok nem teljesek, m6gis
nyilvdnval6, hogy a legtdbb orsz6gban a behozofi
kiifdldi fajAlk m6g az dkol6giai termel.4sbenis sokkal elterjedtebbek, mint a helyi fajtdft. K6t orsziig
van (lVagyarorsziiges Szlov6nia).ahol a helyi l'alt5lmak fontos szerepiiik van az iikol6giai termel6sben. A nndnncict jelzi azt a ueszil.yt, mety Kijzep
Eur6pdban is fenyegeti az dllati g1ruillamdry.t.
A 2. dbrdt megfigyelve megiegyzenal6, hogy
Cipruson az 0kol6giai iillatteny€szt6s csak b00
t)'rlkot ielent, Miiltrin nincs 0kol6giai allattarres,6s
nincs adatunk a litven viszonyokr6l. Hdrom orszdgban (Bulgdria, Csehorszdg6s Szlovdkia),a k6r6dz6k ardnya tdbb mint 97%. N6gy orszdgban
(Ausztria, Olaszorszdg, Lettorszag 6s Lengyelorsz6g) a barornlitaltes fontos 6gazat- Az dkol^giai
m4hdszetRomdnidban 6sMagnrorszigon jelent6sHa figyelembe vessziit a kiiltinbdz6 orszdeok iikoldgiai viszonyait.megdllapithatiul(.hogl ugyan a
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k4rddz6h tatuisAnahJejlesztdse is Jontos - atrogy az
0kol6giai iillatteny6szt6s eg6sz tertilete -, dz sokkalfontosabb fektdatoh l4teznek mis Jajokkal, mint
pdldriul a sert4sekkel 6s baror4flfdl1kkel, f6kg az
baromfifajokkal, mint a putyka, a gyi)ngy"egrib"
tX'tih, a liba is a haaa. N6hiny orszagban az ellatteny6szt6s k0riilm6nyei val6szinrileg ktizel 6[nak
az 0kol6giai iillattafieshoz, de a gazdasiigok nem
ellen6rzttttek. Ezekben az orszi4gokban (D6l- 6s
D6l-helel Eur6pa) az ellenrjrztjfl dkologiai rilJathrtes feilesztdse L{tvrinyos lehet az ellen6rz6si
rendszer kib6vit6s6vel.
Az orsziigok tiibbs6g6ben (). dbra) a GMOhaszndlat a konvencioniilis gazdi{lkoddsbannem
teljesen tiltott. Ez nagyon vesz6lyes6s sok probl6mdt okoz az iikoldgiai termel6klek 6s az ellen6rz6
szervezeteknek. Manapsdg csak Cipttu, Magrarorszig 6sLenorszig neuezhet6 GMo-mentesnek, d.e
er6s nyomds nehezedik a kormdnyaikra a GMOh aszndlat engedi lyezes6re.
Az 6lati eredetri takarmdnyalkotdk szabiilyozi4saugyanolyan szigoni, mint a GMO eset6ben,de
kiiLliinbs6gekvannak az orsz6gok ktizdtl p6kl6ul
Ausztriiiban, az anad eredetf alkot6k r6szleeesen
t i l l o l t a k . b r i r a G M O e n g e d e l y e z e t t :M a g y a r orsz6gon6s Lettorszi{gbana szabiilyozdsa GMO-k
eset6ben szigonibb. Nincs olyan orsziig, ahol az
iillati eredetii takarmdnyalkot6k haszni4latakorldtlanul enged6lyezett lenne. 6gy tfnik, sokhal
kevesebb kockiizattal jdr ezek alkalmazdsa,mint a
GMO szdrmaz6kok6. Nincs adatunk Buleiiriiibdl.
Nemetorsziigb6l.
Olaszorszil
gb6l 6s Rom.i;idbdl.
A primex tennel6sre vonatkoz6an n6gy orsz6g16l nincs adatunk (Olaszorszdg,Miilta, Romiinia 6s
Szlovr{kia), de minden mds orsziignak megvan a
sajiit premix-temel6se a hagyomiinyos gazddlkodds sziimdra. Hdrom orszi4gbannincs tikol6giai
premix-el5dllftis. Ez 6rthet6 Ciprus eset6ben,ahol
az iikol6giai dllattartiis maidnem a nulliival egyen16. Mdsfel6l azonban a sajdt premix-termel6s
hiiinya vagy annak hiiinyossiigai hdtriinyosak az
itkol6siai e attalti{sb an.
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az okol6giai e attenyesztesben
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3. ebra:GMOtakarmenyhasznebta
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4. ebra:A kaldnbdz6e aftaftesirendszerekviszonylagos
6s
gyakorisegenak
\sszehasonffasaa hagyomenyos
1kologiaitejternel4sbena szak6rt6kbecsl4seialapien
Az 6hol6giai gazdi4lkodfsban intenziY hristermel6si m6dszereteket sehol sem alkalmaznak (f.
d.bra), 6s csak minim6lis a tejtennel6s (4. dbra)'
6rdekes, hogy tdbb hrist 6s teiet tennelneh extenziv tartAsban, mint 0kol6giai vegyes gazddlkodiisban.
Az tikol6giai dllattartfs zijme exlenziv rend
szerben zajlik; egy kicsit kevesebb 16szetikol6giai
vegyes gazdelkodiisban, sokkal hevesebb fdl-intenziv, €s szinte alig valamennyi intenziv rend
szerben - maidnem pontosan ellent6tben a konvencioniilis e attanassal.
A legtttbb orsziigban az iikol6giai gazdiilkod6s
solftal tiibb dllati trfgyAt haszn6l, mint a konvencionrilis gazdflhoddsi forma. Ausztriiiban 6s N6metorszegban a honvenciondlis gazdrilhodds via szigorri kairszonylagmagas trdgyal'elhasznSl6sa
nyezetv€delmi szab6lyok ktivetkezm6nye. K6rd6s,
hogy a gazdiik (az 0hol6giai gazdiilkodi{sban)hogya[ tudidk lenn6kenyebb6 tenni fijldieiket szervestragyiizi4sn6lkiil. A legel6k ldbb mint 20%-dnak
(pl.: Auszriaban) legeltet6sre val6 alkalmazdsa
magyarezat lehet erre. Litvdni6ban a r6tek arAnya
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5. ebra:A kalonb'z6e aftaftesirendszerekviszonylagos
6s dkol6gyakorisegenak
1sszehasonlasaa hagyomenyos
giai hAsbrmel6sben
a szakert6kbecslaseialapien
csak 57%, ami nem magyarezat alra, hogy az iikol6giai gazdasiigok fele nem alkalmaz tragydzAst.
Lengyelorsziigbanhasonl6 a helyzet, de ott a r6tek
ardnya47o/",6scsah a gazdasiigok50% anem tragyriz,ami olt nem jelenthet tril nagy probl6miit.
Hat orsziigbrll nincsenek adatainh, de lesztigezhetjiilr, hogy a tarsadaktnt dltaklban tdmogalja az
6kol6giai allatteny4szftst, bdr m66; nagyon sokJeladat uan, hogy.felhiujuk a tursadalom fiSyelm4t a
tradicion(ilis/okol1giai gazddlhoddsra, ts ezen
beliil az dllattenyisztisre hiiloni:sen. A legtiibb
kiiz6p eur6pai orszdgbana fogyaszt6ktudatossaga
messze elmarad a n1lgati orsziigok6hoz k6pest. A
nvomokban megmutatkoz6 korrndnyzati 6s/vagy
c i r i l s e g i t r e g e l l e n e r e a l d r s a d a l u me g 6 s z e
6rz6ketlennek nevezhet6 e k6rd6sek ir6nt.
f)r. Szalay Istviin, Kisn6, Dr' Do thi Dong Xuan
Attattenydsztisi ts Taltarmdnyozd'si Kutat6int4zet,
Magyar l{isdllatnemesft6k Ginmegdrzd Egyesiilete
Dr. Radics Liiszl6. Pusztai P6ter, G6l Iz6ra
Budapesli Coruinus Egl'etem,1hologiai es
Fennturthafi GazddlkoddaiRendszerekTansz4k

Nemzeti Elelmiszerbiztons6gi
Bizottsig Olaszorsz6gban
Az Olasz I(orrnany (Miniszterek Taniicsa) jrilius
97-i iil6s6n tudomesul vette a Mez6gazdasagi,
!:lelmez6si 6s Erd6szetj Politikrik Miniszt6riuma,
valamint az E96szs6giigyiMiniszt6rium kdztis rendeletet egy ly'srlzeti ElelmiszerbiztonsdgiBizottsdg
(Comitato Nazionale per la SicurezzaAlimentare)
Az riijszen ezel szel'hel)e az orsz69
l6trehozijsdrdl.
d6li r6sz6n, Puglia tartomenyban talSlhat6 Foggia
i lelg P d n n i j b a nm r i i k i i d rEi u r t i p a E
l e l l . { B i z o t l s da
nriszerbiztons6gi l{ilr'atal (EFSA - Iluropean !-ood
Safew Authority) nemzeti pa nere. Ezen tr els6sorban az e tedileten tev6kenyked6 kiilitnbtiz6
megl6v6 szervezetek,hatdsegok hdzatttikoordindci6ban iiitszik meghahroz6 szerepet.
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SajAtosm6don 6ppen az EFSA sz6hhely6t 2005
december6ben (az olasz liU elndks6g v6g6n) elnyer'6Olaszorszdgaz utols6 a 15,,r6gi" EU tagdllam kiiztil,ahol lelreiiin a nemzcli parlnerszervezet. A sz6kbely kivdlasztdsa tdbb h6napos,
elhriz6d6 egleztet6sek eredm6nye, amelynek
lrimenetele igaz6b6l nem volt k6ts6ges, hiszen
mind De Castro mez6Sazdasdgi,mind D'dema
kiiliiglminiszter miir a vdlasztiisi kampAnyban
elk0telezi6k maguhat !-oggia mellett.
Vakljriban h6t bizots6gr6l, egy 6lelmiszerbiztons6gi, valamint emellctt egy ugyanilyen t6miiban feldllitott stratdgiai bizottsdgr6l van sz(i. Az
6lehnisze )iztonsegi bizottsiig tulajdonk€ppen egy
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