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Kétszer indult, kétszer nyert
Ezek az elismerések mindenképpen komolyan növelik a presztízsünket, és emelik az állományunk
értékét. Az eltelt egy év nem nagy idő, mégis elmondhatom, hogy ezeket a díjakat a piac is értékeli mondta a magyarmezogazdasag.hu-nak Mozsgai József.
Tavaly a kis tenyészbikáinkat 800 ezer forintért adtuk el, az idén egymillió forint volt az átlagár.
Nincs panaszunk az érdeklődők számára sem, már az anyjuk alól lefoglaltak minden kis bikát. Igaz,
nincs sok, évente csupán 7-10 van.
A tenyésztési nagydíj persze jobban ránk irányította a figyelmet, de az értékesítésünknek úgy vélem,
az online marketing adott nagy lendületet. Van saját weboldalunk, és a közösségi médiában is
követhetnek bennünket. Napi szinten vannak posztjaink, és szerintem a hozzáállásunk is bizalmat
kelt a vevőkben. Mi nyitott gazdaság vagyunk, egy előzetes bejelentkezés után hozzánk bármikor el
lehet jönni, meg lehet nézni a gazdaságot, az állatokat. Aki egy tenyészállatot kiválaszt, az láthatja
az apját, anyját, testvéreit, féltestvéreit is. Pontos kimutatást vezetünk minden állatról, ezekbe bárki
betekinthet. 12 hetes koruktól havonta mérjük, fotózzuk a kis bikákat, akik előjegyzik őket, az
elszállításig nyomon követhetik a fejlődésüket az interneten.
Tavaly Hódmezővásárhelyre elsősorban azzal a céllal mentünk el, hogy felmérjük, jó-e a kiválasztott
irány, amelyen 2011-ben elindultunk. Megfelelő-e a takarmányozási stratégiánk, illetve szerettem
volna megbizonyosodni arról is, hogy reálisan értékelem-e az állataimat.
A szakmai kritikából tanul az ember a legtöbbet – gondoltam – ehhez képest jött egy olyan
díjdömping, amire álmomban sem gondoltan volna.
A kis és a nagy bikánk saját kategóriájában egyaránt első lett, a fajtán belüli összevetést a nagy bika
nyerte, a kicsi pedig a második helyen végzett. Végül Pullo, a nagy bika a fajtagyőztesek között is az
élen végzett, nagydíjas lett. Amennyi díjat a kiállított állatainkkal el lehetett hozni, azt mi elhoztuk
akkor.
Egy ilyen versenyen mindig elmondják, hogy a megszületett eredmény ott, akkor, az adott
körülmények között érvényes, egy másik bíró esetleg más tulajdonságokat kiemelve, más sorrendet
állítana fel, stb. Úgy gondoltuk, mérettessük meg az idén is Pullót, egy másik bírónál. Nagy
örömünkre ezúttal is őt választották a legjobbnak. A kicsik, Pullo egy lánya és egy fia,
kategóriájukban a legfiatalabbakként, harmadikok lettek.
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Mozsgai József hét éve kezdett el gazdálkodni a párjával az Ormánságban. Legelőterületük
korlátozottsága miatt nagy állatlétszámmal nem tervezhettek, maximum 40-50 anyás állomány
kialakítására volt lehetőségük. Mivel ekkora létszámnál a hízóalapanyag-értékesítésből nem várható
nagy árbevétel, a jobban fizető tenyészállat-értékesítés mellett döntöttek. Limousint tartanak,
hosszú számolgatás után az adott körülmények között ezt találták a leggazdaságosabb fajtának. Az
elmúlt időszak azt mutatja, jól döntöttek.
Azt azonban tudni kell, hogy a legkomolyabb díj is csak akkor ér valamit, ha azt beépítjük a napi
munkába - emelte ki Mozsgai József.
A tenyésztési nagydíj ránk irányította a figyelmet, de ez csak egy lehetőség, amit vagy
megragadunk, vagy sem. Mi igyekszünk megragadni, és meg is dolgozunk érte nap, mint nap – tette
hozzá.
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