


BEMUTATKOZÁS

„Útban Martonyi félé láttam egy gazdaságot. Igazi tanyasi hangulatot ébresztett bennem 

egy részlete. Csend volt. A tanyáról egy kutya csaholása hallatszott. Kergetőztek a le-

gyek, halkan duruzsolt a gyenge szellő. Szinte hallani, ahogy a jószág harapja a füvet és 

nagyokat szusszant. Elidőztem kicsit. Jó volt a nagytestű állatok közelségét érezni miköz-

ben óriási nyugalommal engem bámulva kérődznek.”

(forrás: Bódva-völgy Gyöngyszemei – 2014 október)

Egy álom megszületése … egy gazdaság az Aggteleki Nemzeti Park széléről, ahol a ter-

mészettel kialakított harmonikus viszonnyal neveljük a gyönyörű vörös angusainkat és a 

méltóságos magyar szürke marháinkat.



Magyar szürke szarvasmarha

A magyar szürke szarvasmarha vagy magyar szürkemarha Magyarországon őshonos, törvény-

ileg védett háziállatok egyike. Valódi hungarikum, amely szépségével, szilajságával, őserőt 

sejtető impozáns megjelenésével az Alföld világszerte ismert jellegzetességeihez tartozik.

Húsa finomrostú, igen ízletes és garantáltan BSE (kergemarhakór-mentes), de az állatot ma 

elsősorban turistalátványosságként tartják.

Az állatok színe a kortól függően változik. A borjak születéskor „pirók” színűek, két-három 

hónapos korban elkezd világosodni, majd szürkülni, s 4–6 hónapos korra teljesen szürkék. A 

kifejlett szürke marha az ezüstszürkétől a sötét daruszínig terjedő színárnyalatokban fordul 

elő. A bika „kormos” színe általában 3-4 éves korra alakul ki teljesen, szeme körül „ókula”, 

sötét karika van. A tehenek szarvtövénél

a hosszabb szőr homlokkoszorút alkot, a bikák fején ez, mint göndör homlokszőr mutatkozik. 

A szempilla, a fül szegélyszőre és a farokbojt fekete.

A szarv alakjára rengeteg kifejezés van. Ha széles szarvtőből indul, és hosszú, harmonikus 

alakulású, „címeres” szarvról beszélünk. A legkedveltebb alakú a táblás, a csákó, a gallyas és 

a szép alakulású lant alakú szarv. A leghosszabb az ökör szarva, akár méteres is lehet.

A bikáé valamivel rövidebb, 50–70 cm, de ennek is meg kell haladnia a fej hosszát. Leg-

rövidebb, legvékonyabb szarva a tehénnek van.



Hagyományos legeltető állattartás
A legelőre való kihajtás napja hagyományosan április 24., Szent György napja volt, a sőréket 

(hízóra fogott marha) a legjobb legelőre hajtották, gyorsan el kellett érniük vágósúlyukat, 

hiszen augusztus 1-jén, Vasas Szent Péter napján már kezdődtek a vásárok. A gyors hízást 

a pásztorok sózással érték el, mert a marha szereti a sót, ám szomjas lesz tőle, az ivástól 

viszont nő az éhsége. Az állatok a késő tavasszal és nyáron így mintegy három hónap alatt 

elérték vágósúlyukat.

Modern szürkemarha tartás
A magyar szürke marha tartásának és takarmányozásának ma is legfontosabb eleme a lege-

ltetés. Évente átlagosan 215 legeltetési nappal számolnak a tenyésztők, de ez erősen idő-

járásfüggő. A legeltetés általában az első hóig tart, s közben a marhák nem kapnak sem

abrakot, sem más kiegészítést. Egy szarvasmarhának a fű minőségétől függően 1-10 hek-

tár területre van szüksége. Az itatást még ma is a gémeskutakból oldják meg. Az állatok 

vízigénye nyáron 50-100, télen 20-50 liter naponta. Télen szénát, takarmányszalmát, kukor-

icaszárat kapnak. A szürke marhát tilos bármilyen ipari eredetű táppal, terméktakarmánnyal 

etetni, mert csak így biztosítható a teljes BSE-mentesség



Aberdeen Angus (Húshasznosítású fajta)
Skóciai eredetű, a világban széles körben elterjedt húsmarha fajta, amelyet napjainkban több típusban tenyésztenek. 

Elnevezése arra a két grófságra utal (Aberdeen és Angus), ahol ennek a fajtának a legfontosabb vonalait nemesítették. 

Kezdetben kistestű, korán érő fajta volt. A több évtizedes céltudatos szelekció és párosítás során azonban rendkívül 

korszerű és népszerű fajtává vált. A brit szigetek mellett elterjedt egész Európában, Észak és Dél- Amerikában, Új-Zélan-

don és Ausztráliában.

Genetikailag szarvatlan, könnyen kezelhető, a 

csoportos szabad tartásmódban jól tartható fajta. 

Az emberrel szemben nem agresszív.

Színe egyszínű fedett fekete vagy recesszív mó-

don öröklődő sötétvörös színváltozat. Feje kicsi, 

arányaiban rövid és széles. Testalkata ideális hú-

shasznú tehén típusát tükrözi. Alsó és felső vonala 

párhuzamos. Törzse téglatest, széles és mély. Nya-

ka rövid és erőteljesen izmolt.

Lábai rövidek. Csontozata finom és vékony. A 

tehenek kifejlett kori élősúlya 500-600 kg, a 

bikák 800-1000 kg súlyúak. A betegségekkel 

szemben ellenálló, a takarmányozási és tartási 

körülményekre közepesen igényes.

Húsa finom rostú, márványozott és rendkívül 

ízletes, speciális steak- hús.

Különböző időjárási viszonyok között is kiválóan 

gyarapszik, mégpedig minimális gondozással. 

Kedvezőtlen körülmények között is jól boldogul, 

a lehető legkevesebb emberi beavatkozás mellett.
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