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Fotó: BNE

A hortobágyi végeláthatatlan pusztában legelő hatalmas szürkemarha-gulya és racka - nyájak után
ballagó pásztorok, a pusztában vágtázó ménes, a pásztorünnepekkor tudásukkal versengő gulyások,
csikósok és juhászok. Úgy tűnhet, hogy mindez csak turistáknak szánt attrakció, ami felidézi az
állattartó puszta hajdani világát. ám éppen ellenkezőleg: napjaikban e vidéken nem felidézik a
hagyományt, hanem életük mindennapi valósága. ugyanakkor a 21. századi tudomány is nap mint
nap a munkájukat szolgálja, amivel élve történelmi jelentőséggel bíró programba kezdtek: a magyar
szürke szarvasmarha állományuk tenyésztési vonalainak megújítása – hamarosan 50-60 évvel
ezelőtt élt hortobágyi bikák utódai jöhetnek világra.

MMG - Rovarból takarmány? [1]
Video of MMG - Rovarból takarmány?

1. oldal (összes: 3)

A rovarliszt, a farkasok, a pumi, a szürkék és a többiek..
Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (https://magyarmezogazdasag.hu)

Áttörést is hozhat a takarmányozásban a rovarliszt felhasználása, hiszen a lárvákból, bábokból
készült lisztek kiválóan alkalmasak a szójadara és a halliszt helyettesítésre.
Hova tovább, a rovarliszt kiváló minőségű állati eredetű fehérjeforrás, és üzemszerűen, kellő
mennyiségben előállítható. Elsősorban azon állatfajok (sertés, baromfi, hal) takarmányozásában
tudnak jelentős szerepet betölteni, amelyek mindenevők.
Farkas még nincs idehaza, ám az aranysakál jelen van. Hazánkban a háziállatainkat
veszélyeztető ragadozófajok csak kismértékben vannak jelen, ám az aranysakál vadban okozott
kártétele egyre jelentősebb, és az ország északi régióiban már megjelent a farkas és időnként
néhány medve is. Franciaországban viszont a helyzet mára sokkal válságosabb, és tanulságul
szolgálhat a magyar gazdáknak a károk enyhítése és a védekezés megszervezése szempontjából.

A mudi agya, mint a szivacs, nagyon gyorsan szippantja magába a tudást, feladva a leckét ezzel
gazdájának. Ma is gyakran használt terelő pásztorkutya és sportkutya. Terelőversenyeken is gyakran
bemutatják. Szinte repül a nyáj után a levegőben. Fáradhatatlan ébersége, munkakedve
elkápráztatja a gyakorlott pásztorembereket is. Eminense lehet a kutyaiskoláknak. Jelene, jövője
ugyanakkor már nem csak a pásztor közegében van, többnyire családi kedvencként és sport
kutyáként éli az életét.
Rosszul illeszkedő nyergek, szenvedő lovak. Nem is hinnénk, milyen sok ló szenved kifejezetten
a rosszul illeszkedő nyergektől. Magyarországon a nyeregillesztés, a ló hátának vizsgálata, a nyereg
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lóhátra igazítása és a nyeregnyomás-mérés még igencsak gyerekcipőben jár, de azért a helyzet nem
teljesen reménytelen. Az első lépést a tökéletesen illeszkedő nyereg felé a lovasnak kell megtennie:
fel kell tudnia ismerni, ha valami nem stimmel.
A Kistermelők Lapja júliusi számában a többi között e témákról olvashatnak!
Legyen az olvasónk!
Nyomtatott lap előfizetés [2]
Digitális újság előfizetés [3]
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