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A telepen legeltetésre alapozott, mélyalmos tartástechnológiát alkalmazunk, így nincs szükség külön
trágyatároló kialakítására. A hodályból a trágya
eltávolítása évi egy alkalommal történik, közvetlenül
szántóra történő elhelyezéssel.
Az állatokat időjárástól függően folyamatosan legelőn kívánjuk tartani, mivel a juhtartás célja elsősorban a telep környezetében található gyepek fenntartása.
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ban a szarvasmarhákkal történő legeltetés ezen a
területen természetvédelmi szempontból nem
megfelelő.
A fentebb vázolt okok miatt a gyepek optimális
természetvédelmi kezelése bérbeadással nem
oldható meg, a jelenlegi gazdasági környezetben az
értékes gyepes élőhelyek fenntartása csak a
természetvédelmi szempontokat előtérbe helyező
saját vagyonkezelésben valósítható meg, a legelő
állatok tartásához szükséges infrastruktúra
kialakításával.

DK-18 X-Treme típusú pótkocsit, valamint egy FZ30
Stoll típusú homlokrakodót. Az állatok ellátásához
szükséges szálastakarmányok előállítását eleinte
bérmunka igénybevételével, később a kapcsolódó
fejlesztésekben beszerzendő gépekre alapozva
tervezzük. Az abraktakarmány biztosítása részben a
Hevesi-füves Puszták Tájvédelmi Körzetben történő
termesztéssel, részben piaci beszerzésen keresztül
történik.

A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzetben közel
15000 hektár tartozik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésébe. A Batúz-tanya környezetében lévő kb. 1000 ha-os védett legelő természetvédelmi értékeinek hosszú távú megóvása csak legeltetéses állattartással lehetséges. A gyepek folyamatos kaszálása degradálja, homogenizálja az itt élő
növényfajokat.
Egy kb. 400 hektárnyi területrész ideális természetvédelmi kezelése juhokkal történő legeltetés, ami az
elmúlt időszakban gazdaságossági okokból bérbeadással nem volt megoldható. A juh ágazat kedvezőtlen jövedelmezőségi mutatói miatt a térségben egyre
kevesebb gazdálkodó foglalkozik juhok tartásával, a
térségben legeltetett állatok egyre nagyobb hányada
kerül ki a különféle hús-hasznú marhák közül, azon-

A projekt keretében állattartó telepet építettünk, ami
max. 500 db juh részére biztosítja a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő elhelyezést. Kialakításra
került egy 500 férőhelyes hodály, abrak-, és szálastakarmányok tárolására alkalmas tároló, szolgálati
lakás, tüzelő tároló, valamint egy többfunkciós
épület. Ez utóbbi a kerítés vonalában épül, így a
szomszédos ménes megfelelő igényeit is ki tudja
elégíteni. Az épületben fekete-fehér öltöző, állatorvosi helyiség, állatelkülönítő és kezelő, műhely,
kazánház, valamint a gépek elhelyezésére alkalmas
szín kapott helyet. Az épületek mellett egyéb építmények is létesültek, ilyenek a kerítés, belső utak,
szennyvíztároló és a tűzivíz-tározó.
A projekt költségvetési korlátai miatt csak egy nagy
teljesítményű erőgépet (traktor), illetve a takarmány
mozgatására alkalmas munkagépeket szereztünk
be: egy Strom MO 2500 típusú szárzúzót, egy Stetzl
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