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Előszó a Kiadótól

Egy, a magyartarka fajtáról szóló könyv megírása régóta dédelgetett álmom
volt. Dr. Húth Balázs kollégámmal többször beszélgettünk róla, majd később
a megkeresett szerzőtársak is örömmel vállalták a munkát. A szerkesztő professzor, Stefler József az egységes szerkezetbe tömörítést vállalta, no meg a
noszogatást: „… Írjatok, még ezt vagy azt a fejezetet nem kaptam meg!” Azt is
mondhatnánk, talán a „Feljebbvaló” akarta így, hogy ez a könyv, „A magyartarka tenyésztése” éppen a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete megalakulásának
25. évfordulója évében jelenjen meg, jusson el az olvasókhoz. Elkészült!
Úgy gondolom, mindenképpen meg kell emlékeznünk a hazai és külföldi
szakemberekről: azokról, akik a magyartarka fajtáért életükben, munkálkodásuk
során sokat tettek, azokról, akik ma már nincsenek közöttünk és azokról, akik
már nem aktív korúak, de figyelik munkánkat, és hallatják hangjukat. Nekik is
ajánlom ezt a könyvet, hiszen úgy gondolom, a múltat mindenkinek ismernie
kell ahhoz, hogy a jelenben dolgozhasson.
Ajánlom a könyvet elsőként Tóth Róza asszonynak, Egyesületünk alapító elnökének, akitől nagyon sokat tanultam a fajtáról, a munkáról és emberségről!
Ajánlom Felszeghy Laci bácsinak és Szmodits Tibi bátyámnak, akik már nincsenek közöttünk, de a fajtát tenyésztő igaz keresztény emberek voltak. Gondolnunk kell Guba Sándor professzor úrra is, aki negyven évvel ezelőtt elmondta,
hogy ezt a fajtát kell nemesíteni. Eredményeinket ugyan nem élhette meg, de
igaza lett. Ajánlom a könyvet dr. Hamza Lászlónak, az Egyesület első szakbizottsági elnökének és Egriné Bereczki Editnek, az első tenyésztésvezetőnknek,
akik ma is követik lépteinket.
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Ajánlom dr. Ottmar Fögel úrnak, az AGÖF egykori ügyvezetőjének, aki már
nem lehet közöttünk, de 1994 májusában, életem első Világszövetségi Kongresszusán – a tizediken – egy este néhány sör mellett nagyon sokat beszélgetett
velem, és rengeteg értékes tanáccsal látott el. Ajánlom Richard Pichler úrnak, a
Világ- és Európai Szövetség egykori elnökének, az AGÖF egykori ügyvezetőjének, aki mindig a segítségünkre sietett, ha megakadtunk. Többször tárgyaltunk
vele Bécsben, mire a magyartarkának is lett nemzetközi vonatkozásban elismert
hús-tenyészértéke. Ma is jó kapcsolatban vagyunk.
Ajánlom a könyvet minden szakembernek, tenyésztőnek, diáknak, egyetemi
hallgatónak, aki a fajta múltjára, jelenére és jövőjére kíváncsi!
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Előszó a Szerkesztőtől

Megtiszteltetés, egyben nagy kihívás volt számomra az Egyesület felkérése,
hogy a magyartarka fajta tenyésztésének történelmi hátterét és modernkori karrierjét bemutató szakkönyv szerkesztői feladatait ellássam.
Nem tagadom, a feladat emocionálisan is megérintett! Szakmai pályám jelentős része kötődik a fajtakör európai és tengerentúli tenyésztéséhez.
Az itt zajló eseményeknek nem csupán nézője, de aktív résztvevője is lehettem.
Nem tagadom, az alpesi országok embereinek barátsága, a szavanna országok állattenyésztőinek szakértelme és romantikája életem meghatározó részévé vált.
Mindezek tükrében szerzőtársaimmal olyan szakkönyv elkészítésére törekedtünk, amelynek ismeretanyaga a múlt és a hagyományok tiszteletére épül, de
ötvöződik a modern állattudomány eredményeinek alkalmazásával, szembenéz
az új idők kihívásaival, és felelősséget vállal a fajtát tenyésztő gazdák jövőjéért.
A „csapat” ebben a szellemben végezte munkáját. Köszönöm a szerzőtársak
együttműködését, öröm volt velük dolgozni! Fájdalom, hogy Bedő Sándor professzor a végleges kéziratot már nem láthatta el kézjegyével…
Külön köszönet a lektoroknak, konstruktív javaslataik beépültek a végső változatba.
Őszintén remélem, hogy az Olvasó is örömmel veszi kézbe a kötetet, talál
benne számára is hasznos gondolatokat, új ismereteket.
Külön ajánlom a könyvet azok figyelmébe, akik a fajtát napjainkban is tenyésztik. Láthatják, hogy napi munkájuk része a fajtakör nemzetközi sikereinek.
Legyenek ők is sikeresek!
Glück im Stall!

							

Stefler József
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I. FEJEZET
AZ ALPOKBÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉBE

A magyartarka tenyésztése

A magyartarka fajta kialakulásának részletes történeti áttekintését megelőzően érdemes végiggondolni, hogy miképpen volt lehetséges egy alpesi fajtát a
Kárpát-medencében meghonosítani?
A különböző állatfajok és fajták honosításával kapcsolatban bőséges tapasztalatokkal rendelkezünk. Ezek azt az üzenetet hordozzák, hogy a honosítás annál
sikeresebb, mennél kisebb a különbség az eredeti „őshaza” és az „újhaza” klimatikus körülményei között. A klimatikus tényezők nem csupán a hőmérséklet,
pára, évszaki sajátosságokon keresztül, hanem a rendelkezésre álló takarmányok
révén is érvényesülnek. Különösen igaz ez a kérődző fajokra, mivel ezek takarmányainak döntő részét helyben kell megtermelni. Befolyásolja a honosítás
esélyeit az állattenyésztési kultúra és az állattartók szokásai, a településformák
sajátosságai. Mindezek tükrében nem ígérkezett túl sikeres vállalkozásnak az
Alpok völgyeiben élő, a magyarországi viszonyoktól sok vonatkozásban eltérő
kultúrájú, és településszerkezetben tevékenykedő gazdák által gondozott, gyakran a fennsíkokon legelő hegyitarka fajta kárpát-medencei jövője.

1. A szarvasmarhatartás sajátosságai az alpesi régióban
Az Alpok hegyvonulatai mintegy 200 ezer négyzetkilométernyi területet jelentenek, amely 6 ország (Svájc, Franciaország, Németország, Ausztria, Olaszország, Szlovénia) területi határain belül található. Számos történeti forrás bizonyítja, hogy ehelyütt a szarvasmarha domesztikációja már igen korán, i.e. 5000
évvel befejeződött, így joggal tekinthető az egyik legősibb szarvasmarha-tenyésztési kultúrközpontnak. Bár az itt élő népek viharos történelme különböző
országokhoz kötődött, életformájuk, gazdálkodásuk, kultúrájuk meglehetősen
egységes maradt. Megmaradásuk, életkilátásaik és boldogulásuk a meglehetősen
zord, hegyvidékekkel sűrűn átszőtt természeti környezethez való alkalmazkodásukon, találékonyságukon, kitartásukon múlott.
A magas, 3-4.000 m magasságig nyúló, esetenként egész éven át hóborította
hegyek, 1.500-2.000 m magasságban elterülő fennsíkok, alacsonyabb hegyvonulatok, folyóvölgyek sajátos klímát és növényfaunát alakítottak ki.
A nagyobb települések a folyóvölgyekbe koncentrálódtak és itt alakultak ki
a kereskedelmi központok, kisipari céhek. A településszerkezetre az volt a jellemző, hogy a gazdálkodó családok lakóhelyei elszórtan, laza szerkezetben a mi
viszonyaink között a tanyavilághoz hasonlóan, rendszerint a családi földbirtok
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középpontjában alakultak ki. Ez a településszerkezet volt a ma is domináló családi gazdaságok előfutára.
A földterület legnagyobb része gyep, amelynek fűtermése a legfontosabb tömegtakarmányul szolgált a szarvasmarhák, juhok kecskék számára. Szántóföldi
gazdálkodásra csak a völgyekben volt lehetőség, itt korábban elsősorban gabonát
– főként rozsot, árpát – termeltek, de jelentős volt a burgonya és zöldségtermelés
is. Fontos szerepe volt az erdőgazdálkodásnak. Az igaerőt az igásökrök, az erdei
munkákban a lovak szolgáltatták.
A középkorban elsősorban az önellátó gazdálkodás volt a jellemző, majd az
ipari forradalmat és a városiasodást követően az árutermelés is megjelent. A fő
árucikk a fa, a tej (sajt) és részben a marhahús lett. A növénytermesztés korlátait a terepadottságokon túl a sekély, kavicsos talaj, a rövid vegetációs idő és a
gyakori csapadék jelentette. Bár a modern, rövid tenyészidejű kukorica hibridek
megjelenése ezen sokat változtatott, ma is legfeljebb silókukorica-termesztés folyik a völgyekben.
A szarvasmarhatartásban egy sajátos tartásmód alakult ki. A tehénistálló a lakóépülettel egybeépített, zárt épület, a csekély alomszalmakészlet folytán alomtakarékos rövid állással, helyben fejéssel. A teheneket a nyári félévben a közeli
legelőkön tartották, és csak fejésre hajtották az istállóba. Gyakori volt, hogy a
legeltetést tavasszal a völgyekben kezdték, majd a nyár közeledtével a hegyoldalakat borító, később sarjadzó legelőterületekkel folytatták, majd ősszel újra
visszatértek a völgybe.
A növendékállatokkal ugyanakkor a magasabban fekvő hegyoldalakat, fennsíki legelőket hasznosították. A nagyobb távolság és a szintkülönbségek folytán
a fennsíki területen nyári szállást építettek, ahol a növendéküszők, tinók, szárazon álló tehenek a nyári félévben, - felügyelet mellett - tartózkodtak.
A gazdaságok mérete a legeltetés meghatározó szerepe folytán a 20. század
elején sem haladta meg a 8-12 tehenet, de napjainkban is a 30-40 tehenet tartó
gazdaságok dominálnak. A magashegyi legelőn (ún. ”Alm”-on) a nyári felügyeletet rendszerint a fiatal fiú, ill. leány, esetleg a nagyszülő családtag látta el, akinek az élelmezéséről a völgyben élő család gondoskodott. Az időszaki látogatásokkor pótolták az élelmet és szállították le a hegyről az esetleges termékeket,
pl. sajtot. Számos irodalmi mű idézi fel ennek a különleges világnak sajátos kultúráját, etikáját és értékrendjét. Ez az életforma ma már kevéssé népszerű, de a
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folyamat megértéséhez ismerni kell az előzményeket és tradíciókat is. E tradíció
része az itt élő ember szoros kötődése az állatokhoz, a gondos és türelmes állatgondozás, az ünnepek és kulturális események összefonódása. A tavaszi legelőre
való kihajtás („Auftrieb”) vagy az őszi behajtás („Abtrieb”) ma is igazi népünnepélynek számítanak. De ebből a tradícióból fakad a „jodli” zenei kultúrája is.
Napjainkban sajnos nálunk egyre jobban hiányzik ez a szemlélet, amelyben a
szarvasmarha sokkal inkább családtag, mintsem ”környezetszennyező” zaj, vagy
bűzforrás! Ezt a felismerést hasznosítják – sikerrel – az alpesi régiók falusi turizmusában.
Könnyen belátható, hogy ilyen körülmények között olyan szarvasmarhára
volt szükség, amely elviseli a szélsőséges időjárási körülményeket, így a nyári
forróságot, a téli fagyokat, hűvös csapadékos időt. Fontos a szervezeti szilárdság,
kiváló lábszerkezet, a jó legelőkészség és szükség esetén az igázhatóság. Utóbbi
közepes, vagy ennél tömegesebb testalakulást és jó tömegtakarmány-fogyasztó
és legelőkészséget igényelt.
Ezek az igények valamennyi, az Alpokban tenyésztett fajtával szemben fennállnak, és a tudatos tenyésztői törekvések folytán többé-kevésbé teljesültek is.
Rendkívül gazdag volt a fajtaválaszték, csaknem minden nagyobb völgyben
kialakultak a helyi változatok. A régióban tenyésztett szarvasmarha fajták ös�szetételében a 19. században felgyorsuló városiasodás jelentett változást a tej,
ill. tejtermékek iránti növekvő kereslet folytán. Erre reagálva a gazdálkodók érdeklődése a tejelékenyebb fajták, így mindenek előtt a szimentáli felé irányult.
Ez a fajta tökéletesen alkalmazkodott a hegyvidéki gazdálkodás feltételeihez,
ugyanakkor a helyi fajtáknál jobb tejtermelést mutatott. Ne gondoljunk persze
kiemelkedő termelésre, a 2.000-3.000 kg-os laktációk a meglehetősen szűkös
téli takarmányozás folytán komoly előrelépést jelentettek, és a gazda számára
megélhetést biztosítottak.

2. A Kárpát-medence klimatikus és takarmánytermesztési
sajátosságai a szarvasmarha-tenyésztés szempontjából
A Kárpát-medence Közép- és Kelet-Európa, részben Dél-Európa országait
foglalja magában (Csehország és Szlovákia középső és déli részei, Magyarország, Románia Kárpátokon belüli részei, továbbá Horvátország és Szerbia északi területei).
12
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Jellemző a kontinentális klíma, hideg és csapadékos tél, meleg és száraz nyár,
gyakori aszály. Az átlagos évi csapadék 600-700 mm (1. táblázat).
1. táblázat
Gazdaságföldrajzi és klimatikus jellemzők az alpesi és a kukorica övezethez tartozó országokban
(Péczeli 1986-ban publikált nemzetközi adatbázisa fehasználásával)

Ország*

Mg.
terület
(%)

Szerbia
Csehország
Szlovákia
Magyarország
Románia
Horvátország
K-Európai*
országok
átlag
Alpesi **
országok
átlag

Napsütéses
órák száma

Mezőgazdasági
területből
Gyep

Szántó
(%)
62
72
68

60
53
50

2 005
1 811
2 010

(%)
21
24
25

60

2 002

19

62
42

2 015
2 190

55

45

Csapadék (mm)
Évi
Vegetációs
átlagos időszakban

Napi
középhőmérséklet
(oC)
Átl.

Max.

Min.

710
610
632

375
391
419

11,1
7,9
7,5

39,1
36,4
36,5

-26,9
-30,1
-31,5

77

607

328

10,2

39,1

-27,6

29
44

67
52

691
717

435
382

8,7
15,4

38,3
37,6

-30,7
-27,4

2 055

25

61

633

386

10,1

37,8

-29,2

1 917

46

48

1 500

456

8,9

34,5

-25,1

* A Kárpát-medencéhez tartozó régiók adatai
**Ausztria, Németország, Svájc,Franciaország, Olaszország alpesi régióinak adatai

A vegetációs időszak hosszú (200-220 nap), a napsütéses órák száma kiemelkedően sok (évi 2000 óra). A talajviszonyok és a terepviszonyok is rendkívül változatosak. A terület inkább síkvidéki, esetenként dombvidéki, de magas hegyek
itt nem találhatók. A művelhető talajréteg kellően mély (30-40 cm). A mezőgazdaságilag hasznosítható területen belül jelentős a szántóterület aránya. Másrészt
a gyepek aránya szerény, minőségük közepes-gyenge. (2. táblázat)
A gyakori aszályok folytán a legelők a közepes termelésű tehenek tömegtakarmány-szükségletét csak rövid időszakban (május-június) képesek kielégíteni,
de ebben az időszakban is jelentős kiegészítésekre lehet szükség.

13

A magyartarka tenyésztése

2. táblázat
A gyepterületek minősége Magyarországon
Minőség

Aránya az összes gyepterületen belül, %

Jó (9-15 t széna/ha)

5

Közepes (5-6 t széna/ha)

35

Gyenge (1-4 t széna/ha)

60

Forrás: Barcsák, Z. – Baskay, B. - Prieger, K., 1974

Az elmúlt évszázadokban a gyepek szerepe a Kárpát-medencében tovább
csökkent. A gabonakonjunktúra folytán a jobb vízgazdálkodású és talajadottságú
gyepeket fokozatosan feltörték, helyüket is a gabonatermesztés foglalta el.
Magyarország területét a középkorban még 30-35%-ban legelők borították,
ez mára a felére zsugorodott. A gyepek takarmányozásban betöltött szerepét a
szarvasmarhatartásban egyre inkább a szántóföldön termesztett takarmányok
vették át. Ezek összetétele folyamatosan változott és követte a növénytermesztési technikák és technológiák fejlődését. Kezdetben az egynyári szálastakarmányok (baltacim, bükköny, repce, csalamádé stb.), később a keveréktakarmányok
(rozsos bükköny, búzás bükköny, borsós napraforgó, borsós csalamádé stb., az
ún. „zöld futószalag” növényei) váltak általánossá. Télen a széna, ill. szenázs
mellett a takarmányrépa jelentette a fő takarmányforrást. Napjainkra a silókukorica-termesztés térhódításával a Kárpát-medencében a szarvasmarha – mindenekelőtt a tejelő tehén – takarmányozásában az egynyári szálastakarmányok
szerepét a kukoricaszilázs vette át. Erősítette ezt a folyamatot az a körülmény,
hogy a tehenek tejhozama időközben jelentősen megnőtt, 6.000-7.000 kg tejtermelésnél az egynyári szálastakarmányokra alapozott takarmányozás már nem
képes a szükségletek maradéktalan kielégítésére, és nem vállalható az időjárási
változásokból eredő kockázat sem. Nagy előny, hogy 1 hektárról silókukoricával
lehet a legtöbb táplálóenergiát betakarítani a szarvasmarha számára. (3. táblázat)
A kukoricatermesztéshez szükséges agrotechnikai eszközök a gabonater
mesztés folytán a legtöbb gazdaságban rendelkezésre állnak, ill. szükség esetén
kiegészíthetők. Nem vitás, hogy ez az eszközpark költséges, és a kukoricaszilázs
tárolásához és kiosztásához szükséges kiegészítő berendezésekkel (betonsilók, silómarók, kiosztó mixer kocsi stb.) együtt jelentős tőkelekötéssel jár. (4. táblázat)
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3. táblázat
1 ha takarmánytermő területről betakarított takarmány táplálóanyag-tartalma gyep, ill. silókukorica esetében
Megnevezés

Gyep

Silókukorica

Zöld termés, t/ha

15

40

Szárazanyag-tartalom, %

26,7

37,0

Szárazanyag-hozam, t/ha

4,0

14,8

Emészthető energia tejtermelésre, MJ/kg sz.a.

5,64

6,53

Emészthető energia hozam, MJ NEl

22 560

96 640

Nyersfehérje, g/sz.a. kg

155

90

Nyersfehérje-hozam, kg

620

1 332

Megtermelhető tej, kg

7 529

32 214*

**Hatékonyság, %

23

100

* Csak fehérjepótlás mellett
**Silókukorica=100%

A fehérjében gazdag takarmányok közül a lucerna a legjelentősebb, ennek
termesztéséhez rendszerint a talajadottságok is kedvezőek (mészben gazdag talajok). Fehérjeforrást jelentenek ezen túlmenően a széles körben termesztett olajos
növények (napraforgó, repce) ipari feldolgozása során képződő melléktermékek
(extrahált darák). Szója csak a medence déli részén termeszthető sikeresen (Horvátország, Szerbia).
Az előzőekben leírtaknak megfelelően a szántóföldi növénytermesztésben a
régióban a gabonafélék dominálnak (búza, árpa, kukorica). A termésátlagok jók,
a minőség is kiváló. (5. táblázat) Ez a régió történelmileg szinte mindenkor Európa egyik gabonaellátója volt. A szarvasmarha-tenyésztés szempontjából fontos körülmény az is, hogy a nagyarányú gabonatermesztés folytán viszonylagos
szalmabőség keletkezik, és nagy mennyiségű kukoricaszár is képződik.
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4. táblázat
Gépszükséglet gyepre, ill. silókukorica-szilázsra alapozott tehenészetekben
(egyszerűsített/modell-számítás 2014. évi árakon)
Megnevezés
Traktor
Fűkasza
Rendterítő
Rendképző
Bálázó
Bálaszállító kocsi
Traktoros homlokrakodó

Gyep

Silókukorica-szilázs

John-Deere 6090MC 90 LE
61 200 EURO
Krone EasyCut R 320
9 200 EURO
Krone KW 5.52/4x7
6 200 EURO
Krone Swadro 46
7 300 EURO
Krone Bellima F130
20 300 EURO
Pronar T 023
9 500 EURO
Quicke Q56 + bálatüske
9 500 EURO

John-Deere 6130 R 130 LE
86 000 EURO

Silószállító letoló kocsi
Silókombájn
Silómaró+kiosztó kocsi
Összes költség
Kapacitás-kihasználtság 100 tehénre

123 200 EURO
65%

Quicke Q66 + Kanál
11 500 EURO
Fliegl ASW 256
45 000 EURO
John-Deere 7380
237 000 EURO
KUHN SPV 12
149 000 EURO
528 500 EURO
20%

5. táblázat
Fontosabb takarmánynövények hozama Magyarországon, t/ha /KSH adatok/
Év
1850-1900

Búza
1,1

Kukorica
1,7

Lucerna*
4,2

Gyep*
2,8

Silókukorica**

1950-1960

1,1

2,1

3,5

2,5

17,5

1980

4,7

5,3

5,9

1,6

20,0

1985

4,8

6,3

5,5

1,7

22,4

1997

4,2

6,4

4,9

1,3

24,7

1999

3,6

6,3

5,5

1,2

27,4

2000

3,7

4,1

4,2

1,1

32,3

2005

4,5

7,5

5,2

1,7

30,6

2013

4,8

5,3

4,4

1,5

25,2

* széna

** zöld termés
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3. Tartástechnológia és üzemi struktúra a Kárpát-medencében
Miután ebben a régióban a tejelő tehenek legeltetése nem, vagy csak korlátozottan lehetséges, a „rideg”, pásztoroltató szarvasmarhatartás helyett gyakorlatilag az istállózott szarvasmarhatartás különböző változatai váltak uralkodóvá.
Az istállóépületek kialakítása a kor műszaki-technikai színvonalát követte, és
a gazdaságok méreteihez igazodott. Dominált a kötött tartás és - az alpesi országokkal ellentétben - a középhosszú, esetenként hosszú állás. Ebben a bőségesebb
szalmaellátottság és a téli hidegek elleni védelem igénye egyaránt szerepet játszott.
A szarvasmarha elhelyezése, az istállóépítés szempontjai az idők folyamán
gyakran változtak. Erre számos agrártörténeti munkában találunk utalást. Az „istálló” szavunk német, esetleg olasz eredetű, az ehhez tartozó jászol pedig szláv
szó (Tálasi, 1936). Az istálló fogalma a szarvasmarha-tenyésztés kezdetén rendkívül tág értelmű volt, és a legkülönfélébb épületek megjelölésére használták.
A legtöbb esetben csak az állatok elhelyezésére szolgáló sokféle építmény gyűjtőneveként értelmezhető.
Nagyváthy (1821) szerint „a tejelő teheneket a téli időszakban istállóban kell
tartani. Az istálló belső magassága 2,74 m legyen, középen helyezkedjen el az
etető és a kitrágyázó út. A jászlak a fal mellett legyenek. A tehenek álláshos�sza 1,83-2,44 m, szélessége 1,23 m legyen, hogy a borjú az anyjához férhessen.
A vizet az etetővályúkból kapják az állatok.”
Amíg a kis- és középparaszti gazdaságokban a falmenti jászlas, középső
takarmány- és trágyautas megoldás volt az elterjedt, addig az uradalmakban
(nagyüzemekben) már építettek keresztállásos istállókat is. (Festetics uradalom,
Georgikon major, Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia Tangazdasága). A keresztállásos istállókban a takarmányút az istálló hosszában húzódik. (1. ábra)
Egy-egy keresztállásban 4-4, összesen 8 tehén állt szemben egymással. A takarmánykonyhából, ahol a pácot és az abrakot tárolták, a középső etetőúton,
sínen járó kiskocsival hozták ki a takarmányt a keresztállásokhoz, és ott emberi
erővel (kosárral) osztották ki a 8 tehénnek.
Később – a 30-as évek második felében - az uradalmakban már egyre gyakrabban építettek közép etetőutas istállókat. Itt a takarmány kiosztásához kevesebb kézi erő kellett, hiszen a csilléről vagy a lovaskocsiról közvetlenül a jászolba lehetett juttatni a takarmányt.
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B

9,60
8,40

D

8,40

110

10,60

C

14,00

250
200

8,40

A

1,80

6,50

1,30

1. ábra
Falmenti jászlas (A), keresztállásos (B), falmenti etetőutas (C), középső etetőutas és keresztállásos (D)
elrendezésű istállók alaprajza (Forrás: Groffits, 1911)

Mindkét istállótípusban az ún. „stand” fejést alkalmazták. Egy standon – az
istállótípustól függően – 12-14 tehén takarmányozását, ápolását (naponta vakarás, kefélés, farokbojt mosás) és fejését egy gulyás látta el, akinek feladata volt
még az elletésnél, állategészségügyi kezelésnél való segédkezés, valamint a takarmánykonyhában a páckészítés is.
A kis- és középüzemekben a borjakat az istállóban, az anyjuk mellett vagy a
tehenekkel egy légtérben, ketrecben helyezték el.
A növendék marhákat 4-6 hónapos kortól csoportosan, három oldalról zárt
fészerben tartották, melyhez gyakran kifutó is csatlakozott. A jászol az épületen
belül vagy a kifutóban volt. Az üszőistálló elhelyezésénél ügyeltek arra, hogy
az állatok egyszerűen kihajthatók legyenek a legelőre. A különböző típusú szarvasmarha-istállók főbb jellemzőit a 6. táblázatban foglaltuk össze, az 1. ábrán
pedig a különböző elhelyezési módokat is bemutatjuk.
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6. táblázat
Különböző istállótípusok főbb jellemzői
(Munkácsy, L. - Patkós, I. 1997 nyomán)
Korcsoport

Tejelő tehén

Tejelő tehén

Korszak

Istállótípus

18. század

egy állássoros
falmenti jászlas,
összeépítve a
lakóházzal

19. század eleje

a lakóháztól különálló, zárt épület,
kisméretű ablak,
ajtó: szellőzés
rossz, falmenti
etetőjászol

Elhelyezési
módszer

Megjegyzés

közösen: ló,
borjú, növendék, tinó, juh

takarmányozás, kitrágyázás: emberi erővel kötött
tartás, kézi fejés

tehén, borjú,
növendék bika

takarmányozás, kitrágyázás emberi erővel, kötött
tartás, kézi fejés

közösen

Tejelő tehén

19. század vége,
20. század eleje

falmenti jászlas

tehén, bika

takarmányozás, kitrágyázás emberi erővel, kötött
tartás, kézi fejés

Tejelő tehén

1900-as évek eleje

falmenti etetőutas

tehén, bika

kézi fejés, takarmányozás,
kitrágyázás részben sínen
tolható kocsival

Tejelő tehén

1900-as évek eleje

keresztállású

tehén, bika

kézi fejés, takarmányozás,
kitrágyázás részben sínen
tolható kocsival

Tejelő tehén

1930-as évek

közép etetőutas

tehén

helyben fejés, részben
gépesített takarmányozás
és kitrágyázás

Növendék
üsző, bika

1800-as évek vége,
fészer, kifutóval
1900-as évek eleje

növendék
marha

Takarmányozás emberi
erővel, kitrágyázás részben kézi erővel

Borjú

1800-as évek vége, zárt rendszerű,
1900-as évek eleje ketreces kifutóval

borjú

takarmányozás, kitrágyázás emberi erővel
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4. A hegyitarka fajta sikeres honosulásának főbb okai és
következményei
Az alpesi régió és a Kárpát-medence természeti, közgazdasági és társadalmi
sajátosságainak áttekintése alapján összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a hegyitarka fajta gyors elterjedése a Kárpát-medencében nem a véletlen műve volt.
Bár a két régió klimatikus viszonyai jelentősen különböznek, a fajta kiváló
konstitúciója, ellenálló képessége, szilárd szervezete és korrekt lábszerkezete alkalmassá tette a megváltozott viszonyok közötti sikeres adaptációra. Közepes
testtömege, kiegyensúlyozott tej-hústermelése és szükség esetén igázhatósága
jól érvényesült a Kárpát-medencében élők gazdálkodásában.
A legnagyobb kihívást a fajta sikeres meghonosításában a legeltetéses állattartásról a szántóföldi növénytermesztésen, ezen belül mindenekelőtt a kukoricán alapuló takarmányozásra való áttérés jelentette. Ma már látjuk, hogy ezt a
feladatot az itt élő gazdálkodók jól oldották meg. Kreativitásuk, hozzáértésük,
szorgalmuk és kitartásuk olyan sikeres megoldásokhoz vezetett, melyekre büszkék lehetünk, és amely a fajta jövője szempontjából is ígéretes.
Azt is látni kell, hogy a fajta tenyésztésében az itt élő népek különböző utakat
jártak be, és a hasonlóságok mellett ma is jelentős különbségeket tapasztalunk.
Ezek hátterében az eltérő birtokstruktúra, különböző településszerkezet és
nem utolsósorban az állami szerepvállalás hatásai húzódnak meg.
Hazánkban mindenekelőtt az üzemi méret, a kisüzem és nagyüzem eltérő lehetőségei nyilvánulnak meg ebben. Köztudott, hogy Magyarországon a
20. század közepéig az árutermelésben meghatározó szerepű feudális nagybirtok és a törpebirtok egyidejűleg volt jelen. Ezt követően a szocialista nagyüzemek (állami gazdaságok, termelőszövetkezetek) dominanciája mellett a háztáji,
ill. csekély létszámban az egyéni gazdálkodók jelenléte képezte a két pólust.
A magyartarka fajtát tenyésztő gazdaságok méretstruktúrája napjainkban is igen
változatos képet mutat. A néhány tehenes gazdától a 10-30 tehenet tartó családi
vállalkozásokon át hazánkban található Európa egyik legnagyobb kettős hasznosítású hegyitarka tehenészete (Bonyhád, 840 tehén). Mindezekben visszatükröződnek a hazánkra jellemző változatos természeti és tulajdoni viszonyok. Az európai régió országaiban a hegyitarka fajtát tenyésztő gazdaságok főbb jellemzőit
a 7. táblázatban mutatjuk be.
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Ellenőrzés alatt álló
tenyészetek száma

Átlaglétszám az ellenőrzött teny.-ben

3 550 000

37

684 000

16 800

40,6

2 219 000

18

466 250

9 920

47

Hegyitarka szarvasmarhák száma

Németország
Franciaország*

Ország

Ellenőrzött tehenek
száma

Hegyitarka tehenek
aránya az országban

7. táblázat
A kettős hasznosítású hegyitarka állományok főbb jellemzői Európában
(2011. évi adatok)

Olaszország

148 000

5

49 983

4 777

11

Horvátország

310 000

69

59 586

6 363

9,36

Ausztria

1 597 493

77

277 579

16 195

17,1

Lengyelország
Románia

59 000

2

9 091

1 419

10

1 033 000

36

53 281

580

9

Hollandia

12 000

1

6 182

186

35

Svájc

135 000

18

92 614

4 000

23

~ 700 000

70

80 000

~ 20 000

5

Szerbia
Szlovákia

140 000

35

30 000

150

200

Szlovénia

93 187

42

30 340

5 192

5,84

Csehország

472 735

48

137 000

502

273

Magyarország

65 000

18

6 349

79

80

*Montbeliarde-dal együtt

Mindez azt bizonyítja, hogy a birtokstruktúra kialakulásában a politikai törekvések mellett racionális szakmai szempontok is érvényesülnek.
A nagyüzemi méretek indokaként – mindenekelőtt – a silókukorica-termesztés sajátosságaira kell gondolnunk. Hatékony és versenyképes kukoricatermesztés csak korszerű, drága technikával lehetséges, melynek kihasználása
nagyüzemi méretet feltételez. Tehát a kukoricaövezet országaiban a nagyüzemi
silókukorica-termesztés következménye a nagyüzemi tehéntartás. Ez az oka annak, hogy bár a közép-európai országokban végbement a politikai rendszerváltás, a szarvasmarhatartásban a nagyüzem dominanciája nem szűnt meg. Ezt jól
példázza a volt NDK jelenlegi birtokstruktúrája.
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A koncentrációs folyamatot erősíti a tejtermelésben a fajlagos hozamok növekedése, amely energiában gazdag takarmányok (elsősorban kukoricaszilázs)
etetését igényli.
Az üzemi struktúra hazai sajátosságai és a nemzetközi példák a magyartarka
fajta hazai szerepe és jövője szempontjából is fontosak. Aligha vitatható, hogy a
fajta a nagyméretű, korszerű technikával felszerelt és nagy ráfordítással működő
tehenészeti telepeken versenyhátrányba kerül az intenzív, specializált tejtermelő
fajtákkal, elsősorban a holstein-frízzel szemben. Esélye mindenekelőtt a közepes
és kisebb méretű gazdaságokban van, ahol szóba jöhet a tartás-takarmányozás
lehetséges megoldásainak széles választéka. Utóbbiakra kínálnak gazdag példákat a Kárpát-medencében működő, a szomszéd országokban jelentős arányt
képviselő kis és közepes méretű gazdaságok. Érdemes ezeket is tanulmányozni!
Végezetül szólni kell arról is, hogy a hegyitarka fajta Kárpát-medencei karrierje hatással van az eredeti hazájában folyó tenyésztőmunkára is. Jól érzékelhető, hogy az alpesi országok családi gazdaságaiban koncentrációs folyamat zajlik,
ma már nem ritkák az 50-80 tehenet tartó gazdaságok. A modern, rövid tenyészidejű kukoricahibridek terjedésével a tehenek takarmányozásában egyre inkább
megjelenik a silókukorica szilázs is. Ezzel együtt a tartástechnológiák iránya itt
is a kötetlen tartás, fejőházi fejés. Érzékelhetően csökken tehát a különbség a
két régió hegyitarka-tenyésztésének módszereiben és tenyésztési színvonalában.
Változott a fajtacsoport szerepe és funkciója is a különböző országokban, de - a
holstein-fríz után - mind a mai napig a legelterjedtebb fajtakör Európában. Érdemes nyitott szemmel járni, figyelni a változásokra. Van mit tanulnunk egymástól!
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Az I. fejezet fotóanyaga

1. fotó
Falmenti jászlas istálló (fotó: archív)

2. fotó
Középső etetőutas istálló (fotó: archív)
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II. FEJEZET
A MAGYARTARKA KIALAKULÁSA

A magyartarka tenyésztése

Számos kiváló agrártörténeti tanulmányban és szakkönyvben olvashatunk a
szarvasmarha-tenyésztés kialakulásáról és fejlődéséről a Kárpát-medencében.
A teljesség igénye nélkül említhetjük Horn (1942), Bocsor (1960), Schandl
(1962) alapműveit. Ehelyütt a magyartarka fajta kialakulásának és elterjedésének legfontosabb eseményeit és tanulságait foglaljuk össze.

1. A magyartarka marha kialakulásának kezdetei
Szarvasmarha-tenyésztésünkben a gyökeres változást a XVIII. század hozta, amikor a technikai forradalmat követő városiasodás hatására a lakossági fogyasztás szerkezete megváltozott. Növekedett a tejtermékek (tej, sajt, vaj, túró,
tejföl) iránti kereslet, és ennek kielégítése érdekében mindinkább a tehenek tejtermelése került előtérbe. A korábbi századok során ugyanis a szarvasmarhatartással szemben elsősorban csak iga- és húsigényt támasztottak. A megváltozott
életkörülmények és szokások azonban már új feladatot róttak a szarvasmarha-tenyésztőkre: tejet is kell termelni. „Míg eddig szalonnát reggeliztek és kolbászt
uzsonnáztak, lassan, de egyre általánosabban divatba jön a kávézás és tejivás”.
(Hankó, 1940)
A magyar szürkemarha – akkori formájában – tejtermelésre egyáltalában nem
volt alkalmas. Minden kiválósága – így igénytelensége, szívóssága, kimagasló
igaereje és nem utolsósorban Európa-szerte kedvelt húsa - ellenére teje csak
borjának fölnevelésére volt elég. Az ilyen tehenek fejésére „szilaj” természetük
miatt nem is gondoltak.
A változásokra elsőként néhány felvilágosult uradalmi tehenészet reagált.
Az Esterházy hitbizomány már 1760-ban általános utasítást adott, hogy minden
egyes uradalmában „svájcériát” kell létesíteni (Éber, 1961).
Esterházy példája nyomán a dunántúli és a felvidéki uradalmak egymás után
létesítettek tehenészeteket berni, allgaui, mürzthali, holland, kuhlandi stb. fajták
importálásával. Ezeket a tehenészeteket nevezték „csírászat”-nak, „schweizerászat”-nak, „helvetia”-nak stb.
Szólni kell arról is, hogy a 18. század első felében bevándorolt telepesek által
kisebb számban behozott frank, murnaui, ansbach-tiesdorfi, limburgi, vogelsbergi, keilheimi, pinzgaui, allgaui stb. fajtájú tehenek sikeres tartása is erősítette a
tejtermelő szemléletet. Ilyen „szigetek” alakultak ki pl. Tolna-Baranya megyékben az 1720-1740-es években. Az ide érkező telepesek - annak ellenére, hogy
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nem voltak hagyományos értelembe vett állattenyésztők, és csak kevés szarvasmarhát tudtak hozni magukkal, - szokásaik, tapasztalataik, gyakorlatiasságuk és
szemléletük révén jelentős hatást gyakoroltak a nyugati fajták és általában a tejtermelő jellegű szarvasmarhatartás elterjedésére. Némi túlzással azt is mondhatjuk, hogy a német telepesek voltak azok, akik régi hazájuk állattenyésztésének
példája nyomán a tejgazdaság és az istállózott szarvasmarha-tenyésztés alapjait
a Kárpát-medencében megvetették.
A tejelő tehéntartás így a 18. század közepétől lassan, sok akadállyal megküzdve, de terjedt. A tehenek rendszeres fejését egyébként maga az államhatalom is igyekezett elősegíteni. Mária Terézia már 1767-ben írásos rendelettel
sürgette a tehénállomány növelését és a tejtermékek előállításának fokozását.
(Gerendás, 1934)
A helytartótanácsnak – a tejtermelés érdekében – a megyékhez intézett fölhívására kezdetben nem történt érdemi előrelépés. A válaszok között pl. ilyen
jegyzeteket is találunk: „a paraszt inkább a borjúval törődik, mint a tejjel, inkább
nevelni szereti a borjút, mint földolgozni a tejet”. Több helyről arról panaszkodtak, nehéz megküzdeni azzal a megrögzött véleménnyel, hogy „elcsenevészesedik” a borjú, ha fejik a tehenet.
A helytartótanács egyik körlevele a parasztság „restségével és nemtörődömségével” való küzdelemre hívta föl az illetékesek figyelmét. Minden községbe
négyévesnél idősebb, de nem „öreg” tenyészbika tartását javasolta, és szorgalmazta a lóhere termesztését.
A kezdeti ellenállás dacára mégis a tejtermelés az az új tényező, amely a
szarvasmarhával való foglalkozásra ösztönözte a gazdálkodókat. Erre utaltak
1734-ben az Esterházy hitbizomány által kiadott útmutatások és a Mindenes
Gyűjteményben (1789, 1792) a tejelő szarvasmarhák tenyésztésére, takarmányozására és tartására vonatkozó szakszerű tanácsok. Az agrártörténészek többsége az Esterházy Pál által 1680-ban nyugatról behozatott ”svájczer” majorbeli
tehenészetet tartják a tejtermelő szarvasmarha-tenyésztés hazai úttörőjének és a
gazdatársadalom által követett példájának. (Gaál, 1966)
.A példa követői nemcsak az új, igényesebb fajtákat, hanem ezzel együtt az
intenzívebb tartási formákat is megismerhették, melyet követni igyekeztek az
erre alkalmas vidékeken.
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A nagyobb méretű nyugati szarvasmarha-behozatalok sorát a magyaróvári
uradalom nyitotta meg 1815-ben. A későbbiekben részint ide, részint Baranya
megyébe (Bélye) importáltak mürzthali, morva, berni, kuhlandi, hollandi, shorthorn fajtájú szarvasmarhákat is. A nagyobb szerephez jutó berni fajtát 1812-ben
telepítették az ürményi uradalomba, majd 1814-ben Sárosdra, a freiburgit pedig
1838-ban Németladra. Vöröstarka berni-szimentálit állítólag 1830-ban hoztak a
Nyitra megyei Salgócsházára, majd 1838-ban Kamutra.
Az osztrák fajták közül a mürzthálit először 1810-ben az ercsi gazdaság vásárolta, míg a hazánkban később elterjedt pinzgauit csak jóval később, a 70-es
években hozták be.
Az adatok azt bizonyítják, hogy a 19. század második felében már az ország
egész területén található a nyugatról származó marha vagy ennek keresztezése,
nagyobb részt azonban csak a nagygazdaságokban. A korabeli teljesítményeket a
8. táblázatban láthatjuk. Az ez idő tájt megrendezett kiállítások díjazásai azt jelzik, hogy nemcsak a fajtatiszta tenyészeteket becsülték meg, hanem a különböző
keresztezések is elismerő oklevelet kaptak.
A változás irányát agrártörténeti dokumentumok egész sora őrzi. A Korizmics-Benkő-Morócz szerzőhármas az 1850-es években így írt: „A múlt század végétől mostanáig jóformán elszaporodott az országban több jeles külföldi
szarvasmarhafaj is. Ercsiben és Alcsuthon találtuk a Stájerországból származó
mürzthali fajtát, Magyaróvárt a schwicz, mürzthalit, bernit és ostfrieslandit, Holicson a schwiczit és salzburgit, Ürményben a bernit és oberlandit. Mindezek
közt tejelésre nézve úgy látszik a schwiczi faj áll eddig legelöl.”
Voltak kritikus hangok is. Pirkner (1896) a millennium idejében szarvasmarha-tenyésztésünkről így nyilatkozott:
„Kevés olyan fajta szarvasmarha létezik széles Európában, mely Magyarországba kisebb-nagyobb számba be ne hozatott volna.” ”A színes marha tenyésztése minden irány és tervszerűség nélkül egyedül csak azon célból űzetett, hogy
a szaporulattal egyrészt az állományban mutatkozó hiány födöztessék, másrészt
a fölösleg értékesítése némi jövedelmet hajtson.”
„A gyors fejlődésű színes nyugati marha fajta többoldalú hasznosításának nagy
hírével sok helyről kiszorította a magyar szürke marhát, mely talán még nagyobb
arányban a nyakra-főre felkapott különböző irányú keresztezés által is károsul.”
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A valós képhez azonban hozzátartozik, hogy a nagygazdaságok nyugati eredetű szarvasmarhái a népi tenyészetekben csak ott terjedtek el és maradtak meg,
ahol a tej és tejtermékek értékesítésére az adottságok megvoltak. Jó példa erre
Sopron és Vas megye, ahol a tejfogyasztás fellendülésének háttereként a statisztikai adatok már 1838-ban megemlékeznek „svábok és horvátok” jól tejelő
teheneiről.
Pozsony vidékén 1855 körül kialakult az akkori elnevezéssel „csíramarhának” nevezett állomány. Így nevezték a tejelő jellegű marhát, függetlenül fajtájától.
Galgóczy 1877-ben azt írta, hogy a Pest melletti szentlőrinczpusztai tehenészeten kívül „a Tolna megyei sváb településeken: Gyönk, Tevel, Mórágy, Nagyszékely, Bonyhád stb. találhatók jó tejtermelő tehenek”. 1893-ban már tenyészállatvásárt tartottak Hőgyészen „a bonyhádi tájfajta szarvasmarha-tenyésztésének
fejlesztése érdekében.”
Ennek a folyamatnak a tükrében nagyon leegyszerűsített az a fölfogás, mintha a 19. században az állam által kezdeményezett importból származó, nyugati
szarvasmarháknak az ősi magyar szilaj szürkemarhával történt kereszteződései
lettek volna a magyartarka fajta kialakulásának az alapjai. Valójában arról van
szó, hogy a fajta kialakulásában az elmúlt évszázadok alatt az országba bekerülő,
zömében hegyi, kisebb mértékben lapály fajták és a helyben tenyésztett, többségében magyar szürke jellegű állományok voltak a kiinduló populációi. Ezek tudatos átkeresztezése az Alpesi eredetű hegyitarka (berni, freibergi), majd később
döntően szimentáli fajtával csak a befejező lépés volt.
8. táblázat
Magyarországon tenyésztett néhány fajta éves tejtermelése 1827-ben
A fajta megnevezése

Tejtermelés, liter

Ostfries

2 410

Svájci

2 040

Allgaui

1 650

Mürzthali

1 140

Magyar szürke

540

Forrás: Éber (1961)
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2. Szarvasmarha-tenyésztés a dualizmus idején (1867-1918)
A 19. század második felében jelentős változás következett be Magyarország
szarvasmarha-tenyésztésében. A tejelő fajták egyre nagyobb arányú elterjedése
megváltoztatta a hazai szarvasmarha-tenyésztés szerkezetét.
Azt a változást, melynek eredményeképpen az állománynak korábban döntő
hányadát kitevő szürkemarha helyét 80%-ban tarka marha foglalta el, lényegében több közgazdasági tényező egymásra hatása idézte elő. A változás éppen
ezért volt ilyen gyors, mert ezek a tényezők csaknem egyszerre jelentkeztek.
Ezek közül a legfontosabbak:
• a táplálkozásban megnőtt a tej és tejtermékek szerepe,
• a vasúthálózat rohamos kiépülése, melynek következtében lehetővé vált,
hogy távoli gazdák tejfeleslege is frissen elérje a nagyvárosokat,
• a fölözőgép feltalálása, amely lehetővé tette, hogy a földrajzilag távolabb
lévő gazdaságok részben előfeldolgozott termékeikkel jelenhessenek meg
a piacon,
• a gabonatermelés európai konjunktúrája nemcsak a gabonatermesztésre,
hanem általában is a takarmánytermesztésre jótékony hatást gyakorolt,
• az igaerőnek géppel való helyettesítése a szürkemarha jelentőségét alapjaiban kérdőjelezte meg.
A fajtaösszetétel változása és az igaerőigény csökkenése együtt járt a korés ivari csoportok arányváltozásával. Amíg 1895-ben az állománynak még csak
37,8%-a volt tehén, 1911-re ez az arány 43,5%-ra, 1924-ben 47%-ra, 1933-ban
53,3%-ra nőtt. A tehéntartás felértékelődése különösen ott érvényesülhetett, ahol
az éghajlat és a talajviszonyok inkább kedveztek akár a rét- és legelőkultúrának,
akár a szántóföldi takarmánytermesztésnek. Ilyen viszonyokkal pedig elsősorban a Dunántúlon találkoztunk. Tolna megyében ezenkívül a filoxéra pusztítása
is inspirálta a gazdákat, hogy szőlőtermelés helyett szarvasmarha-tenyésztéssel
biztosítsák megélhetésüket.
A természeti viszonyok, a helyi adottságok tehéntartás révén történt felértékelődése egyben azt is jelentette, hogy a behozott nyugati fajtákat az ország
tájegységeinek igényei és lehetőségei szerint tenyésztették tovább. Ennek a folyamatnak következményeként alakultak ki a tájfajták.
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A vasi tájfajta

A vasi tájfajta finomabb csontú, farban szélesebb, izmoltabb volt, rövidebb,
vaskosabb nyakkal. A gyér vasúthálózat, az apró, mégis szétszórtan települt falvak nem kedveztek annyira a tejszövetkezetek létesítésének, mint Tolnában és
Mosonban, s így a hizlalás volt a fő haszonvétel. Ez a tájfajta a többinél szilárdabb szervezetű volt, mert teheneiket gyakrabban legeltették és többször igázták,
mint a mosoniak vagy a tolnaiak.
A vasi tájfajtát a 19. század elején az egykori határőr-telepítés, az Őrség magyar községei is tenyésztették, amit a szomszédos Stájerral való élénk kereskedelmi forgalom is elősegített. A vasi tájfajta - bár elsőként alakult ki,- jelentőségét illetően mégis a bonyhádi mögött maradt, mert az ország gazdáinak a zöme a
tejelő jellegben szelektáltabb marhát kereste.
A bonyhádi tájfajta

A Tolna megyébe betelepülő telepesek marhái nem voltak egységesek. I.
Lipót, III. Károly és Mária Terézia Dél-Németországból telepített sváb-, bajor
és frank zselléreket, míg Mercy tábornok franciákat, olaszokat, spanyolokat is,
akik azután Bajorországból, Würtenbergből, Elszászból, Salzburgból, Tirolból,
a Rajna mellől olyan marhákat hoztak magukkal, aminőt éppen azon a vidéken tenyésztettek. Legalább 8 fajtáról tudunk (frank, ansbachi, triesdorfi, limburgi, vögelsbergi, keilheimi, pinzgaui, murnaui), melyek idekerültek, jóllehet
létszámban jelentéktelen volt ez az állomány.
Ebben az időben alsó-Dunántúlon a szürkemarha és kisebb mértékben a riska vagy bosnyák marhának nevezett fajta volt honos. (Ez utóbbi a borzderessel
rokon és hasonlóan tejelékeny volt). A telepesek bikát nem hoztak magukkal,
teheneiket a magyar szürke és kisebb részben riska fajtájú bikák hágták.
A magyar szürke bikák mintegy száz esztendeig fedezték ezt az állományt,
melynek hatására az szilárdabbá vált, edződött, csontosodott. Ez a vegyes eredetű, de ekképpen egységesedett szarvasmarha állomány, amelyet a 19. századi
telepesek itt találtak. Az újkori telepesek már bikákat is hoztak magukkal, így az
állomány fokozatosan átalakult.
Előbb fekete-tarka lapály, majd borzderes bikák kerültek a megyébe. A lapály
és a borzderes bikák szerepe azonban nem volt valami jelentős.
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A bonyhádi tájfajta végleges kialakítása berni bikákkal történt. Az első berni
törzset Dőry Zsigmond hozta be 1852-ben kisdorogi gazdaságába. Példáját csakhamar követték a szomszédos földbirtokosok.
1870-ben a nagybirtokosok példáján felbuzdulva - állami segítséggel - már
Tevel község is importált bernieket. A tenyészirány azonban még ekkor sem volt
egységes, és némely községben még borzderes bika is fedezett. A tájegységben
tenyésztett marhának a „bonyhádi” nevet csak az 1892-93. évi kiállításon adta
Perczel Dezső.
A 19. század második felében Svájcban az érdeklődés a berninél tejelékenyebb szimentáli fajtára irányult, és a magyar földbirtokosok is ennek a behozatalára tértek át. Az úttörő megint Dőry Zsigmond volt 1858-ban. A szimentáli
első hullámának idején a magyar birtokosok és gazdatisztjeik voltak azok, akik a
magyar pirostarka tájfajtákat a kialakulás végleges útjára segítették.
Példájukat azonban most már nemcsak a földbirtokosok, hanem a községek
gazdái is követték. Így a szimentáli import túllépte Tolna megye kereteit, és alapjául szolgált a somogyi és a fejér megyei szimentáli tenyészeteknek is. Annál is
inkább, mivel nemcsak bikákat, hanem üszőket is importáltak.
A tömeges behozatal 1875-1895 között indult. Megkezdődött a szimentáli
elterjedése, illetőleg a hazai tehénállomány keresztezése ezzel a fajtával.
A 19. század utolsó negyedétől tehát a korábbi ötletszerűséget céltudatos
tenyésztői munka váltotta fel. Mindez természetesen időigényes folyamat volt.
1884-ben a Tolna megyei állománynak is még csupán a 19%-a volt határozottan tarka marha. Ez az arány 1895-re 62%-ra, 1909-re 80%-ra, 1925-re pedig
93%-ra nőtt. A dinamikus növekedésben a vármegye áldozatkészsége és a tenyésztő egyesületek munkája is szerepet játszott.
Annak ellenére, hogy ez az állomány eredetileg vegyesebb volt, mint akár a
vasi, akár a sopron-mosoni tájfajták, és a bonyhádiba később is több fajta vére
került be, mint a többi tájfajtáéba, a szimentáli bikák tervszerű alkalmazásával az
egységesedés mégis gyorsabban és látványosabban ment végbe.
A bonyhádi igen szerencsésen ötvözte őseinek előnyös tulajdonságait. Tejelékenysége, ökreinek szívóssága és igénytelensége miatt keresett jószág volt,
ugyanakkor a borjakat hizlalásra is szívesen vásárolták.
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A sopron-mosoni tájfajta

A tájfajta kialakulása sok tekintetben más utat járt be, mint a többié. A tej
iránti kereslet növekedésére reagálva a földbirtokosok először borzderes- és lapályfajtákkal tettek kísérletet, emiatt itt bővebben került be lapálymarha a népies
anyagba, mint Alsó-Dunántúlon. Érdemes megjegyezni, hogy Ujhelyi is kifejezetten ajánlotta ezt a fajtát! Emellett azonban a szomszédos Ausztriával, Vas és
Pozsony megyékkel folytatott intenzív kereskedelmi forgalom során a kuhlandi
és egyéb marhák is beszivárogtak a megyébe. Végül az általános trendeket követve, tekintettel a bécsi piac közelségére is, a tejhasznosítás fokozása érdekében
1896-tól következetesen szimentáli bikákat használtak.
A kis-kárpáti tájfajta

Az eddig említett tájfajtáktól függetlenül kezdett terjedni a tarka marha a
Kis-Kárpátokban is. Pozsony és Nyitra megyék magyar, német és szlovák lakói
egyaránt felismerték azt az előnyt, hogy a rohamosan növekvő lakosságú Pozsony, sőt a közeli Bécs tejellátásába is bekapcsolódhatnak. Nekik nem voltak
olyan példát mutató nagybirtokosaik és szervezőik, mint a tolnai és a mosoni németeknek. Ők az Ausztriából és főként Morvaországból bekerült kuhlandi
marhában „készen kaptak” egy viaszsárga bőrű és csülkű tarka marhát, mely
szőrszínben is igen hasonlított a pirostarkához. A kuhlandi marha azonban nem
volt ellenálló a betegségekkel és a szerény tartási-takarmányozási körülményekkel szemben, így hamar kiszorult. Helyét később a pinzgaui marha vette át. Miután azonban sem a kuhlandi, sem pedig a pinzgaui nem volt elég tejelékeny, a
kis-kárpáti tájfajta e tekintetben nem tudott versenyezni sem a bonyhádival, sem
a sopron-mosoni tájfajtával.
Ez az oka annak, hogy sem a vasi, sem a kis-kárpáti tájfajta nem volt jelentős
befolyással az ország szarvasmarha-tenyésztésére.
Külön említést kell tennünk a pinzgaui fajtáról. Bár nem volt meghatározó
szerepe a magyar pirostarka kialakulásában, szín- és tőgyforma-örökítése mégis
sokáig megfigyelhető volt. A két világháború között, de még az 1950-es évek
második felében is előfordult a magyartarka fajta, elsősorban a bonyhádi tájfajta
egyes egyedeinek hátán a fehér, szabálytalan színeződés és a jellegzetes, aránytalan tőgy-alakulás.
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Amikor a tejtermelésre inspiráló közgazdasági viszonyok nemcsak az ország
nyugati felében, hanem több más részén is érvényesültek, a tájfajták részben
átterjedtek a szomszédos Zala, Győr, Somogy, Baranya és Fejér megyékre, sőt
távolabbi vidékekre is.
Nógrádban és Hontban, ahol az „ipolysági” tájfajta alakult ki, főként bonyhádi, majd később már tisztavérű szimentáli hatás érvényesült.
Ugyanez a megállapítás érvényes a „békési” tájfajtára is, amely a század
elején pirostarka tehenek és szimentáli bikák keresztezésével alakult ki. A tájfajta hátterében a magyar szürke hatása jól érzékelhető volt. Lassúbb fejlődésű,
ösztövérebb izomzatú volt, mindez azonban jobb ellenálló képességgel párosult.
Tarka jellegű tájfajta alakult ki még Szlovákiában, az erdélyi szászok lakta
területeken és a Bánátban is. Ezek létrejöttében a pinzgauinak volt nagyobb szerepe.
A tájfajtákból kiindulva a tarka marha hamarosan meghódította mindazokat
a területeket, ahol a jószág nyáron nem kizárólag a sziki legelőre, télen sem
csupán kukoricaszárra és másodosztályú szénára volt utalva, s ahol a tej iránti
kereslet jelentős volt. Erre utalnak a korabeli állatlétszámra és fajtaösszetételre
vonatkozó adatok.
1895-ben az országos állatszámlálási adatok szerint az országban fellelhető
5 696 700 szarvasmarhából 1 940 219 (34,1%) „nem magyar” fajta. Ebből
– becslések szerint – 1 347 527 volt tarka marha. 1906-ban ugyanakkor már
2 653 320 tarka marhát számláltak. További dinamikus növekedésre utal, hogy
1911-re létszáma 3 591 470-re növekedett. (Magyarország Földmívelésügye 1912)
A tarka marha száma tehát egy évtized alatt megkétszereződött.
A magyar pirostarka marha rohamos térhódításának okát részben egyre belterjesebbé fejlődő mezőgazdaságunkban találjuk meg, részben pedig abban,
hogy a kapitalizmus válsága kihatott az ebben az időben főleg egyoldalú gabonatermesztésre berendezkedett mezőgazdaságra.
A válságot Európa-szerte ugyanazok a tényezők okozták, egyrészt az olcsó,
tengeren túli gabona és gyapjú megjelenése az európai piacokon, másrészt a
gyáripar fejlődése. Az előbbi a gabona- és gyapjúárakat szorította le, az utóbbi viszont a munkabérek nagymértékű emelkedését okozta. Mindezek következtében
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a tőkében szegény gazdaságok, főleg a kis- és középbirtokok válságos helyzetbe
kerültek egyoldalú gabonatermesztésre vagy juhtartásra berendezett gazdasági
üzemeikkel.
Ez a körülmény kényszerítette rá legelőször a parasztságot – amelynek tulajdonában volt a marhaállomány túlnyomó része, – majd a középbirtokosokat is,
hogy újabb üzemágat keressenek, amely képes lesz helyreállítani gazdaságaik
pénzügyi egyensúlyát.
Ezt az üzemágat a megváltozott körülményeknek megfelelően a tejelő jellegű
szarvasmarha tenyésztésében, illetőleg a tejgazdaságban találták meg, nagyrészt
azért, mert a „tejpénz” folyamatos árbevételt jelentett.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a magyar állattenyésztő társadalom
a közgazdasági viszonyok változásaira rugalmasan, szakszerűen, a külföldi és
hazai erőforrások ésszerű kombinációjával reagált.
A hazai gazdatársadalom az ország területén tartott ősi marhát és a korszerű külföldi fajtákat felhasználva, a kor színvonalának megfelelő módszerekkel,
megfontoltan és következetesen kitenyésztette a magyar pirostarka fajtát. Mindez bizonyítéka annak, hogy a magyar gazdák – élükön az európai műveltségű
nagybirtokosokkal - elkötelezettek voltak a haladás iránt. Az állam komoly áldozatokat hozott a fajtaváltás érdekében, de ez hiábavaló lett volna, ha hiányzik
a törekvés abból a gazdatársadalomból, amely a tehénállomány 85%-át tartotta
a kezében!
A tejszövetkezetek szerepe a tejgazdaság fejlődésében

A fajtaváltás mellett említést kell tennünk azokról a szervezeti átalakulásokról is, melyek a megváltozott genetikai képességű állományok hasznosítását és a
sikeres gazdálkodást segítették elő. Ennek egyik fontos eleme a tejszövetkezetek
létrejötte.
A parasztok kisüzemeiben a tej elszállítása vagy feldolgozása nehézségekbe ütközött. Szerepet játszottak ebben a fejletlen közlekedési viszonyok is.
A megoldást a külföldi mintára alakított tejszövetkezetek kínálták. Ezek a helyben termelt tejet összegyűjtötték, részben feldolgozták és értékesítették a városi
lakosság, ill. a kereskedelem felé.
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1895-ben alakult meg Baranya megye három községében az első tejszövetkezet.
1900-ban már 145 tejszövetkezet volt az országban, 15356 taggal. A falusi
tejszövetkezetek gyarapodása ezt követően is látványos volt:
• 1902–ben 79,5 millió liter tejet hoztak forgalomba
• 1903-ban 517 szövetkezetnek 50450 tagja volt 94664 tehén-üzletrésszel,
ezek 88,6 millió liter tejet értékesítettek
• 1905-ben a szövetkezetek száma már 597-re emelkedett.
A falusi tejszövetkezetek eredményeit és fejlődését a 9. táblázatban mutatjuk be.
9. táblázat
A tejszövetkezetek számát és tevékenységét jelző adatok
Év

Szövetkezetek

Tagok

Tehenek

száma

Beszállított tej
1000 liter

Vaj
1000 kg

1897

20

2 767

5 397

4 790

191

1902

452

46 542

80 879

80 686

2 249

1907

651

62 156

98 237

84 406

2 711

1913

519

53 244

90 675

113 729

2 288

Forrás: Éber (1961)

A tejszövetkezetek súlypontja mindvégig a Dunántúlon maradt, elsősorban
Baranya, Sopron, Vas és Tolna megyékben. 1912-ben 528 tejszövetkezetből 336,
az összes tehénlétszám 60%-a a Dunántúlon volt. A Duna-Tisza közén a szövetkezetek 6,3%-a, a tehenek 7,6%-a, a Tiszántúlon a szövetkezetek mindössze
2%-a az összes tehénlétszám 2,5%-a volt található.
A látványos fejlődés hátterében az is érzékelhető, hogy ez idő tájt az állam is
nagy gondot fordított a tejgazdaságok fejlesztésére. Tejgazdasági felügyelőket
alkalmaztak, akik a tejszövetkezetek ügyével foglalkoztak. Tejgazdasági szakiskolákat (Sárvár, pusztalánci szakiskola, 1897), továbbá minta tejgazdaságokat
létesítettek Erre az időre tehető a Magyaróvári Tejkísérleti Intézet megalapítása
is (1896).
Ezeknek az intézkedéseknek is részük volt abban, hogy a tejgazdaság az országban mind általánosabbá vált, s ennek megfelelően egyre nagyobb mértékben
terjedt az ekkor még hármas hasznosítású magyar pirostarka marha.
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Sajnos, a szövetkezeti alapokon elindult fejlődés később megtört. Egyrészt
pártpolitikai okok gátolták a tejszövetkezetek további fejlődését, másrészt a
gyors megtérülést kereső magántőke vette át a tejkereskedelem nem csekély
hasznot biztosító üzletágát a kevésbé mozgékony szövetkezeti tőkétől. (Koerfer,
1912) Ez az új struktúra kevéssé vette figyelembe a szakmai szempontokat, ezért
a későbbi, válságos időszakokban már nem nyújtott megfelelő szakmai hátteret
a gazdák számára.
A gazdasági szerkezet hatása a tejgazdaságra

A tejgazdaság gyors fejődésének egy további, jelentős hátterét a sajátos gazdasági szerkezetváltásban is fellelhetjük.
A nagygazdaságok egymás után hagytak fel az egyoldalú gabonatermesztéssel, és rátértek az ipari növények és takarmánynövények nagyobb arányú termesztésére.
Az ipari növények melléktermékeit (cukorrépaszelet, szeszmoslék, melasz,
keményítőgyári moslék stb.) és a termesztett takarmánynövényeket a tehenészetekben és a hizlalásban értékesítették. A mezőgazdasági üzemekben létesített új
tehenészetek és hizlaldák pedig intenzívebb növénytermesztésük számára szolgáltatták az ehhez nélkülözhetetlen szerves trágyát. A gépesítés következtében
(traktorok, cséplőgépek használata) a nagybirtokokon egyre jobban háttérbe
szorult az igaerő-termelő magyar fajta tenyésztése, és rohamosan terjedt a tarka
marha, amelyet három irányban (tej, hús, igaerő) hasznosíthattak.
Az 1896-ban megrendezett millenniumi kiállítás szarvasmarha anyagáról írva
Monostori (1896) így jellemzi a kialakulásban lévő magyar pirostarka anyagot:
„Már most rátérve a nyugati marhákra, konstatálnunk lehet mindenekelőtt azt
az örvendetes tényt, hogy a fajták után való kapkodás hazánkban, úgy látszik,
végre-valahára véget ért, s megállapodtunk a piros-tarkák közül a berni-szimentáli típusban, illetőleg a pinzgauiban és a borzderesek kipróbáltabb változataiban. A kiállításon a frontózusoknak fekete-tarka változata is be van mutatva,
erről azonban tudjuk, hogy nagyobb elterjedést hazánkban nem nyert.”
„Ami a hazai ún. színes tájfajták csoportját illeti, bármily kevés respektussal viseltetem is a magam részéről az ilyen heterogén anyaggal szemben, azt
számos alkalommal e helyen is elismertem, s most is készségesen vallom, hogy
viszonyaink között nagy fontossággal bírónak tartom azt. Igen nagy örömmel
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konstatálom hát, hogy enemű anyagunkban – a kiállításból ítélve – sokkal nagyobb kincs felett rendelkezünk, mint eddig hittük, és szívesen elismerem, hogy
különösen a Tolna és Vas megyei változatban oly lényeges haladás észlelhető a
konformitás felé, amely dicséretére válik úgy az irányító köröknek, mint a tenyésztőknek.”
A millenniumtól kezdve örvendetes módon egyre nagyobb szerep jutott mezőgazdaságunkban az állattenyésztésnek, ezen belül is a szarvasmarha-tenyésztésnek és a tehenészeteknek. Nőtt a szakma presztízse, társadalmi elfogadottsága.
Ezt felismerve az államhatalom továbbra is igyekezett az állat-, illetve szarvasmarha-tenyésztés fejlesztését elősegíteni. „Az állattenyésztés fejlesztéséről”
szóló 1908. évi törvénycikk elrendelte a köztenyésztés céljaira felvásárolt apaállatok vételárának kamatmentes előlegezését, a vételár 10-20%-a erejéig. Állami
támogatásban részesítette a tenyészállatok elhullási biztosítását, a kiállításokra
való szállítást. A nőivarú tenyészállatok beszerzéséhez hosszúlejáratú kölcsönt
nyújtottak. A tenyészállat-kiállítások rendezéséhez, az állatgondozók jutalmazásához állami támogatást, anyagi eszközök szolgáltatását, nemkülönben állandó
tenyészállat-vásártelep létesítését segítették elő. Tejszövetkezetek alapításához,
legelővásárláshoz állami hitel folyósítását lehetett igényelni. E törvénycikk eredményeként jelentkezett a gazdasági felügyelők közreműködése az apaállat-beszerzésben.
Az 1904-1914 években igen jelentős volt az állam által kedvezményes áron
kiosztott, illetőleg állami hitel igénybevételével beszerzett apaállatok száma,
amelyek zömében a tejelő fajtákhoz tartoztak. Külföldről is importált az állam
tejelő jellegű tenyészanyagot, és ezt a köztenyésztésnek adta át.
Az importok a tenyészkörzetnek megfelelő fajtákból történtek (borzderes,
pinzgaui, szimentáli, berni-szimentáli). Az import kiválogatását – ügyelve a
szakszerűségre – az állam 1905-től kezdődően a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete útján bonyolította le. (Köztelek 1905) A külföldről behozott tenyészanyag nagyobb részét a kistenyésztők között osztották szét.
Az importált marhákon kívül néhány megyébe a szarvasmarha-állomány javítására tömegével vittek tejelő jellegű tarka marhát (pl. bonyhádit és szimentáli
jellegű marhát) az ország egyes vidékeiről. 1911-ben a Földmívelésügyi Minisz38
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térium 10336 tehenet és üszőt vásárolt meg és osztott szét tenyésztésre. (Magyarország Földmívelésügye 1911)
A tejgazdaság konjunktúrája a szomszédos országokban is megfigyelhető
volt. Feltehetően ez volt a magyarázata annak, hogy ebben az időben az importtal párhuzamosan külföldiek is vásároltak, sőt, a külföld részére a kormány is
vásárolt tenyészanyagot a Magyarországon tenyésztett tarka marhából. (Köztelek 1902-1903)
Olyan nagymértékű volt a tenyészállatok kivitele, hogy a Földmívelésügyi
Minisztérium körrendeletben figyelmeztette a vármegyéket, miszerint a tenyészállatok ilyen nagyarányú kivitele veszélyezteti a köztenyésztést.
Tenyésztő szervezetek szerepe a tejgazdaság fejlődésében

A korszak kezdetén a vármegyei gazdasági egyesületek az állami állattenyésztési felügyelők közreműködésével irányították a szarvasmarha-tenyésztés
fejlesztésének munkáját.
Az Ujhelyi által 1896-ban alakított Magyaróvári Szarvasmarhatenyésztési
Egylet példája nyomán egymás után alakultak a megyékben a szarvasmarha-tenyésztő egyletek (később egyesületek), amelyek átvették a szarvasmarha-tenyésztés irányítását. Az egyletek túlnyomó többsége a magyar pirostarka marha
terjedését és tenyésztését szorgalmazta, ennél fogva törekedett a fajtával kapcsolatban szerzett tapasztalatokat összegyűjteni, terjeszteni. Ezek a kezdeményezések – mai szóhasználattal – a tenyésztésszervezés első lépéseinek tekinthetők.
1910-ben Károlyházán megalakult az első tejellenőrző körzet is (Skita, 1913;
Kauten, 1915), majd az országban ennek példájára 1914-ig további 37. (Konkoly
Thege, 1948) A tehenek tejtermelésének rendszeres és közhitelű mérése a küllemi megítélésnél lényegesen stabilabb alapokra helyezte az állatok szelekcióját, a
tenyészbikák kiválasztását. Sajnos, ezeknek a szervezeteknek áldásos működése
az első világháború folyamán fokozatosan megszűnt.
A tenyésztők között gyakran vita tárgyát képezte, hogy a magyar pirostarka marha kialakulása tekintetében előnyös-e a szimentáli fajta forszírozása. Volt
olyan nézet is, amely szerint hazai viszonyaink között helyesebb lenne, ha borz
deres marhát használnak fel, s tarka helyett borzderes jellegű, hármas hasznosítású magyar marhát alakítanának ki. Ez az álláspont azonban kisebbségben
maradt.
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Tény, hogy ebben a korban sem a nagy, sem a kis mezőgazdasági üzem nem
nélkülözhette teljes mértékben az igásmarhát, de már megkövetelte a szarvasmarhától a hízékonyságot és a jelentősebb tejelékenységet. A szimentálival történő
keresztezés révén a tenyésztők a széles körben tenyésztett hazai pirostarka marhában mindhárom tulajdonságot javítani tudták, és ez hozzásegítette őket az akkori
igényeknek legjobban megfelelő hármas hasznosítású marha kialakításához.
A tömeges testű szimentáli a hazai pirostarkának nevezett marhával keresztezve elfogadható igásökröket szolgáltatott, amelyeket a nem túlságosan kötött
talajon a nagygazdaságok és a kis parasztgazdaságok egyaránt sikerrel használtak kettes fogatban a termőföldek megműveléséhez.
Másrészt a szimentáli fajta gyors fejlődése, hizodalmassága, kitűnő – márványozott – húsa alkalmassá tette a vele javított hazai pirostarka marhát vágóállatként történő értékesítésre a legigényesebb külföldi piacokon is.
A szimentáli fajta tejelékenysége pedig az adott takarmányozási viszonyok
között elvárható tejelési igényeket is kielégítette.
Végezetül a szimentáli fajta sokkal jobban alkalmazkodott kontinentális éghajlati és takarmányozási viszonyainkhoz, mint a hazai pirostarka marha kialakításában szereplő, nagy teljesítőképességű lapály vagy egyéb fajták.
A szimentáli fajta széleskörű felhasználása nem volt mentes a hibáktól sem.
Súlyos tévedés volt, hogy mind az import útján beszerzett, mind a hazai tenyészetekből kikerült, jó küllemű szimentáli bikákat gyakran a tejelőképesség figyelembevétele nélkül használták fel. Túlságosan előtérbe helyezték a külső
testalakulást, a termelőképességre pedig nem ügyeltek kellően. A formalizmus a
tenyészbika-neveléssel foglalkozó gazdák között is elterjedt volt. Nem sokat törődtek a bika-anyák termelőképességével és a „hasznosításra” való tenyésztéssel.
Ezt felismerve, a termelőképesség és a küllem együttes megítélését és a termelőképesség előtérbe állítását elsőként Ujhelyi (1907) szorgalmazta. E kiváló
szakember fellépése és gyakorlati működése új korszakot nyitott meg szarvasmarha-tenyésztésünkben.
Alapelve az volt, hogy először a nagy termelőképességű egyedeket kell kiválogatni, és ezeket továbbtenyészteni, ezt követően lehet szelektálni a külső
testalakulásra.
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Ujhelyi mindehhez nemcsak irányelvet adott, hanem – ami legnagyobb érdeme, – elgondolásait az általa 1896-ban alapított Magyaróvári Szarvasmarhatenyésztési Egylet tagjainak szarvasmarha-állományában a gyakorlatban is megvalósította (1903).
Rendszeres próbafejésekkel közhitelűen megállapította az egyesületi tagok
teheneinek tejelési eredményeit (tejmennyiség, tej-zsírtartalom), és ezek az eredmények szolgáltak a tenyész-kiválasztás alapjául. Vállalta azt a döntést is, hogy a
kis tejelékenységű anyáktól származó szimentáli bikákkal szemben előtérbe helyezte a jó tejelő anyáktól származó, gyengébb küllemű hazai pirostarka bikákat.
Ujhelyi tenyésztési elvei és módszerei a kisgazdaságokban és az uradalmakban is terjedtek, bár országos elterjedéséről és elfogadottságról ekkor még nem
beszélhetünk. Erőfeszítéseit jól példázza, hogy javaslatot tett az Országos Törzskönyvelő Bizottságnak „az országos tenyészállatvásár és kiállítás szarvasmarháinak egységes bírálatá”-ra. Az előterjesztés, amely hivatalosan csak 1942-ben
jelent meg, előírta, hogy a köztenyésztés céljára történő tenyészbika vásárlásakor
és kiállításra való kijelölésekor a termelőképességet is vegyék figyelembe.
Szerencsére a kiterjedt tejszövetkezeti hálózat és ezen keresztül a jó tejértékesítési lehetőségek ellensúlyozták a formalisztikus irány általános elterjedését.
A kistenyésztők a kedvező tejértékesítési lehetőségek hatására egyre tudatosabban törekedtek a tejtermelő-képesség fokozására. Csak a legjobb tejelékenységű,
legtöbb tejet adó tehenek után neveltek maguknak üszőket, és csak az ilyenektől
származó bikákkal fedeztettek.
Az elmondottak tükrében nem csodálkozhatunk azon, hogy az ország egész
területén a szarvasmarha-állomány külleme az 1800-as évek végén és 1900-as
évek elején még igen változatos képet mutatott.
Ahol a tájfajták kialakultak – mint Tolnában, Baranyában, a Kis-Kárpátok
vidékén vagy Sopron megyében, – ott a szimentáli jelleg erősen érvényesült,
az állomány egységesebb volt. Az ország többi vidékén azonban a tartási viszonyoktól és a keresztezésre felhasznált különböző fajtájú, zömében nyugati
eredetű egyéb marhák hatására a kép sokkal színesebb. Érzékelhető különbségek
voltak a tájfajták küllemében is. Míg a bonyhádi marhát kisebb testtömeg, fejlett
tőgy, finomabb csontozat jellemezte, a Sopron megyei és Pest megyei szimentáli
jellegű magyar pirostarka marhára nagyobb testtömeg, durvább csontozat, kisebb tőgy volt a jellemző. Csaknem minden tájfajta egyedeinél megtalálható volt
az izomszegény konc és fari tájék, ami a magyar szürke öröksége.
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Az országnak azokon a vidékein, ahol igázták a teheneket, így a Dunántúlon
(főleg Vasban és Zalában) a tenyészkiválasztásban erre a hasznosításra is tekintettel voltak.
Országosan egységes küllemi leírást ebben az időszakban a rendkívül nagy
eltérések miatt a magyar pirostarka marháról lehetetlen volt adni.
A küllemi „gazdagság” mellett a szarvasmarha-populáció genetikai varianciája is nagymértékű volt. A populációban a mínusz variánsok mellett jelentős
számban jöttek létre plusz variánsok is. Jó példa erre a korszak egyik híressége,
a Gangl nevű bika, amelyet Ujhelyi már anyai termelése alapján állított tenyésztésbe. A bika nagyanyja magyar, borzderes, pinzgaui keresztezésből származott.
Gangl anyja 5 éves átlagban 4025 kg, 4,35% zsírtartalmú tejet termelt. Az apa ismeretlen származású, a martonvásári uradalomban tenyésztett tenyészbika volt.
Leány utódainak mindegyike több tejet adott, mint az anyáik, emiatt a bika még
további 10 évig tenyésztésben maradt. (Szajkó, 1959) A bika eredményei alapján
Ujhelyi megállapította, hogy a tejelékenység az anyai tejtermelés mellett a bikák
örökítő-képességének megismerése útján növelhető. Ez a megállapítás alapozta
meg a későbbi utódellenőrzést.
A takarmánygazdálkodás fejlődésének hatása a pirostarka marha
tenyésztésére

A mindinkább tudatos tenyészkiválasztás és bikahasználat hatására a tehénállomány termelése egyre javult. Ez a kényszerítő körülmény módosításokat követelt a tehéntartó gazdák takarmánygazdálkodásában is. Ennek jelei a kapás- és
takarmánynövények termesztésének felkarolása, a belterjesebb gazdálkodás felé
irányuló törekvés, az ugar és legelőterületek csökkenésével együtt járó istállózó
tartás terjedése, végső soron a parasztgazdaságok üzemi struktúrájának megváltozása. Lökést adott ennek a folyamatnak a mezőgazdasági ipar fejlődése.
Ez tette lehetővé a cukor- és szeszgyári melléktermékek (répaszelet, melasz,
szeszmoslék, sörtörköly) takarmányozási célú felhasználását, amelyek a pirostarka fajták egyedeinek tejtermelésére kedvezően hatottak.
A kiegészítő takarmányokra annál is inkább szükség volt, mivel a legtöbb
gazdaságban a tehénállomány nyári takarmányát a legelő füve adta, ami a tehenek táplálóanyag-szükségletét csupán tavasszal és kora nyáron volt képes fedezni. A legelők július közepén már rendszerint kiégtek, így július második felében
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és augusztusban nem szolgáltattak elegendő tápanyagot még egy közepesen termelő tehénnek sem.
A nagyobb gazdaságok saját legelőiket hasznosították, míg a paraszti családok teheneiket a községi legelőkre járatták. A legeltetés az időjárástól függően
április közepétől szeptember végéig, Szent György-naptól Szent Mihály napjáig
tartott.
A községek tehéncsordáit reggel, fejés után hajtották ki a települések legelőire, és alkonyatkor tértek vissza a házakhoz. Ezt követte az esti fejés. Az állatok
felügyeletét és hajtását napközben a közösen felfogadott csordás látta el.
A kistenyésztők állományának egy része kukoricaszárat vagy árpaszalmát
kapott éjszakára, de voltak gazdák, akik nyári időszakban zöld rozst, őszi árpát,
őszi búzát, lucernát, baltacimot, kukorica csalamádét, réti füvet etettek tetszés
szerinti mennyiségben. A kiegészítő takarmány mennyisége a legelő állapotától
és az etetett takarmány szárazanyag-tartalmától függően napon 20-30 kg-ot is
jelenthetett. Nyáron abrakot csak a friss fejős tehenek kaptak.
Az 1930-as évektől jelentősen terjedt az őszi takarmánykeverékek vetése és
takarmányozása. Sok helyen kihasználták az alkalmi legelőket (baltacim, lóhere,
lucerna) is. A nyári időszakban a friss fejős teheneket naponta háromszor etették
és fejték, emiatt nem engedték a legelőre.
A téli időszakban a kisgazdaságokban egy tejelő tehén napi takarmányadagja
3-5 kg széna volt, amit különféle növényekből (baltacim, lucerna, lóhere, zabosbükköny vagy réti fű) készítettek. Ehhez járult némi búzapelyva, 8-10 kg
takarmányrépa, 6-8 kg kukoricaszár, 2-3 kg tavaszi árpaszalma. Abrak-kiegészítésként 1-3 kg kukorica-, árpa-, rozsdara, búzatakarmányliszt vagy búzakorpa jöhetett szóba. A legelterjedtebben etetett abrakfélék a kukoricadara, a búzakorpa,
a búzatakarmányliszt és a napraforgó-pogácsa. (Kecskés, 1938)
Az 1880-as években újdonságként megemlítik néhány helyen a melegerjesztéssel (vermeléssel) tartósított szálastakarmányokat is.
A 10-13. táblázatokban néhány, a korabeli szakirodalomban a tejelő tehenek
részére leírt takarmányadagot mutatunk be.
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10. táblázat
Fejős tehenek napi takarmányadagja 1000 kg élősúlyra számolva, a laktáció elején
Takarmány

Napi adag, kg

1. Takarmányrépa

62,00

Lucernaszéna

15,00

Rozskorpa

3,75

Kukoricadara

1,86

2. Zöldlucerna virágzásban
Lucernaszéna

50,0
2,0

Árpaszalma

10,0

Kukoricadara

4,0

Forrás: Kovácsy, 1893

11. táblázat
Fejős tehenek napi takarmányadagja téli időszakban, a laktáció közepén
(1000 kg élősúlyra)
Takarmány
1. Takarmányrépa

Napi adag, kg
40,0

Réti széna

6,0

Zabosbükköny

5,0

2. Takarmányrépa

60,00

Réti széna

5,00

Zabosbükköny

5,00

Repcepogácsa

2,00

Hámozott földidió pogácsa

1,00

Malátacsíra

1,00

Búzaszalma

6,75

Forrás: Cselkó-Kosutány, 1893
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12. táblázat
Alaptakarmány (500 kg-os napi 7 liter tejre) fejős teheneknek
A takarmány megnevezése
Réti széna

Napi adag, kg
2,0

Zabszalma

5,0

Száraz répaszelet

3,0

Takarmányliszt

1,5

Repcepogácsa

1,0

Zöldlucerna

30,0-40,0

Kukoricadara

1,0

Forrás: Weizer-Zaitschek, 1924

13. táblázat
Alaptakarmány 650 kg élősúly és napi 6 kg tejet termelő tehénnek
A takarmány megnevezése

Napi adag, kg

1. Takarmányrépa

35,0

Babpelyva

3,0

Mohaszéna

4,0

Réti széna
Takarmányszalma
2. Takarmányrépa
Kukorica csalamádé szilázs

2,0
ad libitum
20,0
20,0

Füves herepelyva

4,0

Réti szalma

4,0

Csalamádé széna

3,0

Forrás: Kovácsy, 1893

45

A magyartarka tenyésztése

3. A pirostarka marha tenyésztése a két világháború között
(1918-1944)
Az első világháború után az ország nehéz gazdasági helyzetbe került.
Az 1920-as trianoni békeszerződés értelmében természeti kincseinek túlnyomó
többségét és legtermékenyebb területeit (Kis-Alföld legnagyobb része, Bácska,
Bánát) elcsatolták a megmaradt Magyarországtól. A háborúban gazdaságilag
amúgy is kimerített területek lakossága az elcsatolt területekről áttelepülők tömegeivel gyarapodott. A lélekszám az ország területén 1900-ban négyzetkilométerenként 81,8, 1930-ban 93,6 volt. (Adorján-Horváth 1949)
Az így megsokasodott lakosságot a mezőgazdasági termelés számára fennmaradt országrésznek és az itt levő fejletlen iparnak kellett eltartania.
Az új határok közt jelentősen kisebb volt a szarvasmarha- és juhtenyésztés
szerepe, ugyanakkor jelentősebb volt a sertés- és baromfitartás, némileg a lótartás is. 1911-ben a szarvasmarha részesedése az ország számosállat-létszámából
még 65%-ot tett ki, ugyanakkor az új országterületen csak 59%-ot, s ez az arány
1935-ig 54%-ra csökkent.
A rét és legelőterület az új országhatárok közt viszonylag kevesebb volt, mint
korábban, de ezt bőven ellensúlyozta a szántó nagyobb aránya. A 100 kh szántó-,
rét- és legelőterületre jutó 1911. évi állatsűrűség nagyjából változatlan maradt.
A „régi ország” területén 23,4 számosállat jutott egy kh-ra, az „újon” 23,8. Ha
figyelembe vesszük, hogy a szántóterület eltartó-képessége lényegesen nagyobb,
mint a legelőé és a rété, megállapítható, hogy a két háború közt 1911-hez képest
még növelni is lehetett volna az állatállományt s azon belül a szarvasmarha-állományt is, feltéve, hogy a szántóterület egy részén megfelelő takarmánytermelésre térnek át. Ez azonban nem következett be, a takarmányok közül lényegesen
csak a kukorica vetésterülete növekedett.
A szálastakarmány-termesztés általánosan elmondható elhanyagoltságán belül ugyanakkor kedvező jelenség volt a lucerna területének a háború előttihez
képest több mint 50%-os növekedése. Ez az állatállomány fehérje-ellátása szempontjából volt különösen nagy jelentőségű, a 300-350 ezer holdnyi lucerna az
egész magyar állatállomány fehérje-igényének mintegy 10-12%-át biztosította.
Ugyanakkor a vörös- és egyéb herefélék területnövekedése csak igen csekély volt, a csalamádé területe még csökkent is. Ekkor a csalamádé gazdaságos
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felhasználását, a silózást (hideg erjesztést) csak néhány gazdaság alkalmazta.
Még 1931-ben is csak 23 siló működött, ebből 10 oktatási intézményeknél,
13 magángazdaságokban.
A korszak második felében (1935-től) átmeneti visszaesésekkel ugyan, de
jelentősen nőtt a feletetett takarmányrépa és burgonya mennyisége.
A kukorica és részben a lucerna termesztésének előretörése és a gyepterületek egyidejű csökkenése áttételesen hozzájárult a belterjes gazdálkodás számára
ígéretesebb pirostarka marha terjedéséhez.
Míg 1920-ban szarvasmarha-állományunkban a tarka marha arányszáma
70% volt, 1923-ban már 75,4% (1,9 millióból 1,4 millió), 1942-ben pedig 83%
(2 376 500 szarvasmarhából 1 970 400 ). A fajta térnyerése főleg a kistenyésztők
körében volt érzékelhető. Ők voltak azok, akik a kereslet növekedésére reagálva
növelték jól jövedelmező tehénállományukat. Ott is belefogtak a tejtermelésbe,
ahol korábban még nem voltak tejgazdaságok. Legtöbbjük hazai pirostarka fajtájú állatokból alakította ki az állományát.
Bár a harmincas évek elején bekövetkezett gazdasági válság számszerűleg
csökkentette a szarvasmarha-állományt, a tejelő jellegű hazai pirostarka marha terjedését csak kisebb mértékben érintette. mert a tejtermelés még ebben az
időben is jövedelmezőbb volt, mint mezőgazdaságunk bármely más üzemága.
A tenyészállat-előállítás még ehhez képest is többet nyújtott.
Hozzájárult ehhez az is, hogy az állam is támogatta a szarvasmarha-tenyésztés fejlődését, és különösen a minőség fejlesztése érdekében tett intézkedéseket.
Néhány példa:
- Szabályozta a köztenyésztésbe kihelyezett vagy köztenyésztésre használt
apaállatok engedélyezését és a felülvizsgáló bizottságok összeállítását.
- Támogatást csupán törzskönyvezett származású apaállatok beszerzésére tett
lehetővé, köztenyésztés céljaira pedig csak törzskönyvezett, igazolt származású
bikák használatát engedélyezte.
- Szabályozta az Állattenyésztési Alapok felhasználását. Az apaállatok eltartásának fedezetéül az ebadót, a nőivarú állatok után megállapított tenyészállatdíjakat és az apaállatok után fizetett használati díjakat átengedte a vármegyéknek,
így megteremtette az apaállat-tartás anyagi alapjait is.
A tej-konjunktúra és az állami támogatás bővülése nyomán újraéledtek az első világháború alatt szünetelő szarvasmarha-tenyésztő egyesületek.
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A megújuló szervezetek a tejellenőrzés mellett a tenyésztési adatok nyilvántartását,
a törzskönyvezést, a tenyészállat-értékesítés szervezését, takarmányozási és
egyéb tanácsadást is végeztek.
A törzskönyvezési munkákat, a termelési és tenyésztési adatok gyűjtését fajtánként elkülönítve végezték, külön-külön a hazai pirostarka, telivér szimentáli,
borzderes és lapályfajtákra vonatkozóan.
A tenyészbikák utódaik alapján történő kiválasztására irányuló munka hazánkban 1932-ben a Felső-dunántúli Szarvasmarha-tenyésztő Egyesületek Szövetsége területén kezdődött. Ez a munka a törzskönyvi bírálatokkal összekötve körültekintő alapossággal történt. A vizsgált bikák utódait (leányait és fiait)
felkutatták, majd megmérték élősúlyukat és testméreteiket. Az utódellenőrzés
céljait szolgáló „A tenyészbikák átörökítő-képességnek bírálata” c. nyomtatványon összegyűjtötték a bika leányutódainak adatait: apjuknak, anyjuknak és a
nagyszülőknek feltűnő jó és rossz tulajdonságait, termelési adatait, valamint a
szülőktől örökölt jó és rossz tulajdonságait. Végül – az utódok egyedenkénti és
csoportos bírálatakor adott küllemi osztályzat elkészítése után – valamennyi körülmény, így a származás, a teljesítmény és küllem - I-IV. osztályzattal minősítették a bikákat.
A Felső-dunántúli Szarvasmarha-tenyésztő Egyesületek Szövetsége az utódok külleme és termelése alapján végzett bikaminősítésén kívül a tenyésztői
munka elismerésére 1936-ban „Aranykönyv”-et létesített. Ebbe 10 éves hiteles
törzskönyvezési adatok alapján kerülhettek a legjobb tenyésztői munkát végző
tenyészetek. A díjak odaítélésekor az alapvető feltétel – a jó termelési eredményeken kívül – az utódellenőrzéssel megállapított javító hatású bikák eredményes használata volt.
Csak olyan bika kerülhetett bejelentésre és díjazásra, amely még életben volt,
és legalább 10, A II/III vagy ennél jobb küllemi osztályzatú, törzskönyvezett és
legalább egy teljes éves termelési adattal rendelkező nőivarú utóda volt. Figyelembe kellett venni a B és a C törzskönyvi osztályzatú tehénutódokat, valamint
a tenyésztésre eladott bikák számát és küllemi osztályzatát is. A díjazás alapjául szolgált a bika leányainak és az anyák legnagyobb éves termelési átlagának
nagysága és a javító hatás mértéke (leány-anya páros ivadékvizsgálat).
A vázolt kezdeményezések lendületet adtak szarvasmarha-tenyésztésünk
modernizációjához, ezen belül a pirostarka marha tejtermelő-képességének javításához. Felkeltette a tenyésztők érdeklődését, elősegítette a törzskönyvezési
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munka célkitűzéseinek gyakorlati megvalósítását és népszerűsítését. Bár ebben
az időben a mesterséges termékenyítés híján még nem vált lehetővé az ivadékvizsgálat széleskörű alkalmazása, de a biológiai lehetőségek határán belül ráirányította a figyelmet a szülő-ivadék generációk szakmailag korrekt értékelésére.
A törekvések hátterében kiváló szakemberek és nemzetközi hírű professzorok
tevékenysége fedezhető fel, akik a hazai tenyésztésre gyakorolt befolyás mellett
nemzetközi figyelmet is kaptak. Tanulmányaik, szakkönyveik, előadásaik élénk
érdeklődést váltottak ki a szomszédos országokban és a német nyelvterületen.
1935-ben jelent meg Schandl első közleménye „Hímállatok tenyészértékének
megállapítása ciklikus cserepárosítás alapján” címmel. Ezt követően 1936-1944
között még több szerző foglalkozott a kérdéssel. Így kiemelt figyelmet érdemelnek Csukás (1936), Wellmann (1940), Horn (1941) utódellenőrzéssel foglalkozó
munkái.
A kiválóságok között külön említésre méltó Wellmann Oszkár. A ragyogóan
képzett és modern gondolkodású személy világosan látta, hogy amennyiben a
vegyes hátterű pirostarka populációból egy korszerű és teljesítményében is versenyképes fajtát akarunk előállítani, úgy a küllem, a fenotípusos teljesítmény
és az ivadékok minőségének együttes figyelembevételével érhetünk célt. Ennek a felfogásának közleményeiben, előadásaiban és az egész országra kiterjedő
gyakorlati munkásságában hangot adott. Szellemiségénél fogva őt tekinthetjük a
magyartarka marha megalapítójának.
A pezsgő szakmai közéletet jelzi, hogy 1938-ban az ország területén a tarka
marhák tenyésztésének fejlesztése érdekében már 24 Vármegyei Szarvasmarha-tenyésztő Egyesület működött, melyek a mezőgazdasági kamarák működési
területének megfelelően öt, az alföldi, a tiszántúli, a tiszajobbparti, a felső- és az
alsó-dunántúli körzetre terjesztették ki tevékenységüket.
A szövetségek által ellenőrzött tehenek termelésének eredményei figyelemre
méltóak mind az uradalmi, mind pedig a paraszti gazdaságokban. (14. táblázat)
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14. táblázat
Az ellenőrzött tehenek átlagos termelési eredményei
Ellenőrzött tehenek
létszáma
Ellenőrzési uradalmi népies
év
állományból

Ellenőrzött éves
tehenek létszáma
uradalmi

Éves adatokkal rendelkező

Népies

uradalmi

Népies

tehenek évi átlagos termelése

Állományból

tej

tejzsír

tej

tejzsír

kg

kg

%

kg

kg

%

1930/31

20 424

3 643

12 941

2 024

3 563

132,4

3,7

2 725

103,1

3,8

1931/32

16 530

2 496

10 662

1 442

3 430

127,4

3,7

2 501

95,0

3,8

1932/33

17 535

2 576

9 999

1 272

3 623

133,6

3,7

2 884

110,3

3,8

1933/34

26 715

2 787

15 952

2 000

3 601

133,3

3,7

2 826

107,8

3,8

1934/35

29 483

6 622

18 204

3 753

3 397

123,9

3,6

2 692

102,1

3,8

Forrás: Battha,1936

Az uradalmi gazdaságokban a különböző fajták tejtermelése között jelentős
különbség nem volt. A paraszti gazdaságok tehenészetei kisebb tejtermelést mutattak, mint az uradalmiak. De a fajták között itt sem mutatkozott nagyarányú
eltérés. (15-16. táblázat)
15. táblázat
Az ellenőrzött uradalmi tehenészetek eredményei fajták szerint
ellenőrzési
év
1930/31

telivér szimentáli
tej

tejzsír

kg
3 689

szimentáli
tej

%
136,9

3,7

tejzsír

kg
3 788

magyar pirostarka
tej

%
140,0

3,7

tejzsír

Kg
3 499

borzderes
tej

%
130,8

3,7

tejzsír

kg
3 833

%
142,0

3,7

1931/32

3 617

135,2

3,8

3 658

137,4

3,8

3 384

125,8

3,7

3 769

138,3

3,7

1932/33

3 693

137,0

3,7

4 129

149,7

3,6

3 580

132,2

3,7

3 748

138,3

3,7

1933/34

3 456

129,2

3,7

4 027

146,8

3,6

3 608

133,8

3,7

3 393

123,7

3,6

1934/35

3 341

122,7

3,7

3 682

135,2

3,7

3 397

124,1

3,7

3 224

113,0

3,5

Forrás: Battha, 1936
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16. táblázat
Az ellenőrzött népies tehenészetek eredményei fajták szerint
telivér szimentáli és szimentáli
ellenőrzési év

magyar pirostarka

tej

tejzsír

tej

tejzsír

kg

%

kg

%

1930/31

2 801

105,1

3,8

2 721

103,1

3,8

1931/32

2 538

95,8

3,8

2 500

95,1

3,8

1932/33

2 866

110,1

3,8

2 892

110,5

3,8

1933/34

2 839

108,6

3,8

2 825

107,7

3,8

1934/35

2 537

97,9

3,9

2 705

100,7

3,7

Forrás: Battha, 1936

A legértékesebb egyedeknek központi nyilvántartására szolgált az országos
szarvasmarha elit-törzskönyv, amelyet mindenkor a központi törzskönyvező
szerv vezetett. Ennek két része volt, a fajta-elitek és a tejelő-elitek törzskönyve.
Természetesen az egyes fajták keretében nyilvántartott elit-teheneknek a tejelés
szempontjából az átlagot meghaladó termelési eredményt kellett felmutatni.
A fajta-elit törzskönyvbe felvett tehenektől megkívánták azt, hogy külső testalakulás és fajtajelleg szempontjából is az átlagosnál jobbak legyenek.
Azokat az egyedeket lehetett felvenni a fajta-elit törzskönyvbe, amelyek a
telivér-szimentáliaknál a laktáció első 305 napja alatt 4000 literes tejhozamot, a
magyar piros tarkáknál pedig 4500 liter tejhozamot értek el, és 14 hónapon belül
újra ellettek.
Számos olyan rekordról is tudunk, amelyek ebben az időszakban a hazai pirostarka, de egyre gyakrabban „magyartarka” néven definiált populáció genetikai változatosságát jelezték. Ilyennek tekinthető a martonvásári uradalom 26.
számú, Auguszta nevű tehene, amely egy év alatt 12 707 kg tejet termelt, benne 765,5 kg tejzsírral. Hasonló világrekordot jelentett a kapuvári gazdaság 171.
számú, Dáma nevű tehene, melynek maximális éves tejtermelése 19 664 kg tej,
3,54%-os tejzsírral!
Ezek az eredmények és további rekordok felvetik a kérdését, hogyan volt
lehetőség az akkori időszakban Európa-szerte 3000-5000 kg-os termelési átlagok mellett ilyen, még napjainkban is tiszteletet parancsoló teljesítményre?
A gondos ellátás, takarmányozás és egyedi gondozás mellett ebben minden bizonnyal a heterózis is szerepet játszott. Az is nyilvánvaló, hogy ennek a pozitív
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heterózisnak a valószínűsége a kezdeti időszakban a szokásosnál nagyobb volt,
és erre a későbbiekben már kevésbé lehetett számítani.
A köztenyésztésben természetesen nem a kiemelkedő rekord tejhozamok elérésére, hanem az átlagot meghaladó teljesítményt hosszú időn át fenntartó egyedek kiválogatására törekedtek a szakemberek.
Ezt a koncepciót jelzi, hogy a fajta-elit törzskönyv helyébe 1943-ban a tartós
teljesítményű elit-törzskönyv lépett. Ebbe azokat a teheneket vették fel, amelyek legalább jó küllemi osztályzatot érdemeltek, 4 egymás után következő évben összesen legalább 16 000 kg tejet, ebben 560 kg tejzsírt adtak 3,5% átlagos
tejzsírtartalommal, és 3 borjút hoztak a világra.
Az elit-törzskönyvben voltak nyilvántartott elit-bikák is. Az elit-bika törzskönyvbe azok a bikák kerültek be, amelyek elit-tehéntől származtak, és osztályzatuk legalább II. vagy ennél jobb volt. Importált bikák is bekerülhettek az
elit-törzskönyvbe, ha osztályzatuk legalább II., és anyjuk hivatalos igazolás szerint megfelelt a hazai tartós teljesítményű elit-tehenek követelményeinek.
A tejelő-elit törzskönyvbe fajtára és külső testalakulásra való tekintet nélkül
olyan törzskönyvezett egyedeket lehetett felvenni, melyeknek tejtermelése a laktáció 365 napja alatt elérte legalább a 6 000 kg-ot.
1938-ban létesült az országos szarvasmarha-aranytörzskönyv, melybe
azok az egyedek kerültek be, amelyeket az elit-törzskönyvben már nyilvántartottak, de annak kívánalmait tenyészérték tekintetében lényegesen meghaladták.
Így az arany-törzskönyvre csak azok a 10 évesnél idősebb, rendkívül értékes elit
tehenek voltak érdemesek, amelyek 10 éves korukig már legalább 6 életképes
borjút ellettek, és életteljesítményük a 25 000 kg tejhozamot, ebben a 900 kg
tejzsírhozamot meghaladta. Ebbe a törzskönyvbe bikák is bekerülhettek, ha legalább 10 elit tehén utóddal rendelkeztek. Az elit törzskönyvben a II. világháború
végéig 10 000 tehenet tartottak nyilván, ezek közül majd 2000 tejelő-elit volt.
A megyei szarvasmarha-, illetve állattenyésztő egyesületek a két háború közötti időszakban területi állattenyésztő szövetségekbe tömörültek, amelyek a
több vármegyében folyó ellenőrzési, tenyésztési és törzskönyvezési munkákat
egységesítették.
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A tenyészirányt illetően követték az állattenyésztésünket ebben az időben irányító szakemberek, így Wellmann, Békésy, Konkoly Thege és társai által megfogalmazott célt, a hazai pirostarka marha szimentáli jellegben történő kialakítását.
Ez az egységes szemlélet mind testformában, mind termelőképességben bizonyos egyöntetűséget adott az akkor még kialakulatlan hazai pirostarka-állományunknak.
Ez idő tájt kisebb számban még működtek fajtatiszta szimentáli tenyészetek
is, amelyekből tenyészanyag került ki a köztenyésztésbe. A kistenyésztők állományában tisztavérű szimentáli tehenek főleg Somogy megye egyes községeiben, Sopron és Vas megyében, Hódmezővásárhely és Orosháza vidékén voltak
találhatók. Ezektől a vidékektől eltekintve a behozott vagy a köztenyésztésbe
került tisztavérű szimentáliak legnagyobb része erősen keveredett a magyartarkával, végső soron beleolvadt az ország állományába.
Telivér szimentálinak minősítették azokat az állatokat, amelyeknek származása mind apai, mind anyai ágon eredeti svájci marhára vezethető vissza, szimentálinak pedig azokat, amelyeket legalább négyszer telivér szimentáli bikával nemesítettek. Pirostarkának tekintették az egyéb tarkamarha-állományt.
A törzskönyvi küllemi bírálatokon nem tettek különbséget a szimentáli és a pirostarka között, annak ellenére, hogy az egyes változatokat külön törzskönyvezték.
Talán meglepő, hogy a telivér szimentáli fajtába tartozó egyedek tejtermelése
nem, vagy csak minimálisan múlta felül a pirostarka populáció teljesítményét.
Legkiválóbb tenyészeteink, amelyek világviszonylatban is számottevő teljesítményt mutattak fel, magyar pirostarka fajtát tartottak.
Ennek feltehetően az volt az oka, hogy a szimentáli fajta a takarmányozás
szempontjából igényesebb, mint a hazai pirostarka-állomány. Ezért telivér szimentáliakat csak a fajta által igényelt, átlagon felüli takarmányozási viszonyok
között lehetett sikerrel tartani. Ez, sajnos, nem mindig állt fenn. Az ellenőrzött
állomány termelése ez idő tájt 1700-3500 kg-ra tehető. (17. táblázat)
Az elit magyar pirostarka tehenek tejtermelési eredményeit a 18. táblázat
adatai mutatják.
Az időszak eseményeinek összefoglalásaként – támaszkodva Wellman Oszkár közléseire – megállapíthatjuk, hogy az I. világháborút követő drámai események, ezen belül a területvesztéssel együtt járó létszámvesztés megrázkódtatásait a hazai szarvasmarha-tenyésztés rövid idő alatt kiheverte. A létszám
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növekedésnek indult, majd a megváltozott igényeknek és lehetőségeknek megfelelően beállt. 1926-ban az országban 1 847 449 szarvasmarha volt, ez 1937-re
1,9 millió fölé került.
Lényegében befejeződött a fajtaváltás, a magyartarka fajta az országban dominánssá vált, az ilyen jellegű állomány aránya elérte a 78%-ot, és a magyar
szürke populáció részaránya 12%-ra csökkent.
17. táblázat
Az ellenőrzött tehenek tejtermelése
Számadási év
1920/21
1925/26
1926/27
1929/30
1932/33
1935/36
1937/38
1940/41
1941/42
1942/43

Ellenőrzött tehenek száma
összesen egyed
1 819
4 945
12 117
25 028
20 111
39 616
47 379
76 041
123 554
163 701

Átlagos évi tejtermelés
kg
1 743
2 689
2 976
3 368
3 540
3 407
3 182
2 745
2 557
2 290

Forrás: Bocsor 1960

18. táblázat
Az elit pirostarka tehenek tejtermelése gazdaságonként

sorszám

gazdaság

tehén
egyed

1

Martonvásári gazdaság (Fejér megye)

22

legnagyobb éves termelés
átlaga
tej kg

zsír kg

5 039

186

2

Zalavári gazdaság (Zala megye)

22

5 200

193

3

Rédei gazdaság (Veszprém megye)

35

5 467

209

4

Sárkeresztesi gazdaság (Fejér megye)

32

5 943

232

5

Dőrypatlani gazdaság (Tolna megye)

24

5 996

215

6

Ponyvádi gazdaság (Győr megye)

24

6 393

233

7

Öntésmajori gazdaság (Sopron megye)

60

6 427

230

8

Tükrösmajori gazdaság (Fejér megye)

33

6 557

240

9

Kisszállási gazdaság (Bács-Bodrog megye)

41

6 671

238

10

Szarvasi Mezőgazdasági Tanintézet (Békés megye)

24

7 389

266

Forrás: Battha, 1932, 1936

54

A magyartarka kialakulása

4. A magyartarka fajta a második világháború után
a szakosodás kezdetéig (1945-1972)
A magyar szarvasmarha-állomány második világháború utáni történetének
első periódusa azonos a magyartarka fajta történetével, mert a második világháború után a magyartarka fajta létszámában és arányában is tovább erősödött, az
időszak végére meghaladta a 90%-ot, és ezt a pozícióját a hetvenes évek elejéig
megtartotta.
A korszak eseményeinek megértéséhez ugyanakkor hozzátartoznak azok a
politikai, gazdasági és társadalmi változások, amelyek ugyan nem a fajta tenyésztésére irányultak, de hatásuk közvetetten a fajta minőségére és értékére is
befolyással voltak. A következőkben ezeket a körülményeket vesszük sorra.
Az uradalmi tehenészetek államosítása révén a legértékesebb hazai tenyésztésű és szimentáli import eredetű állományok a nagybirtokokból szervezett
állami gazdaságokba kerültek. Irányításuk, így a tenyésztőmunka irányítása is
állami alkalmazottak kezében volt. Örömteli módon ebben az időszakban kiváló
szakemberek (Czapári Béla) is bekerültek a „vezérkarba”, és az állami gazdaságok a korszak műszaki fejlesztésének motorjai voltak.
A háborút követő földosztás révén – ha rövid időre is, – kisgazdaságok
tömege jött létre. Ezek nagyon szerény körülmények között gazdálkodtak.
A nyári legeltetés mellett a széna, takarmányrépa, kukoricaszár jelentette a téli
takarmányokat. A teheneket sok esetben igázták is. A fejés kézzel történt, a teheneket a községi bikákkal fedeztették. Mindebből következően tudatos tenyésztés
csak kivételes esetekben, néhány megszállott gazda környezetében folyt. Jó példa
erre a második világháború után röviddel, 1951-ben Mezőhegyesen elindult első
intézményesített ivadékvizsgálat. Érdemes megemlíteni, hogy ebben mindhárom
ivadékvizsgálati módszer (anya-leány páros, kortársas, központos) szerint a Lajos 99/0 TA 95 magyartarka bika végzett az első helyen. A bika Csapláros Rudolf
(Döbrököz, Tolna megye) kistenyésztőnek a nagy tenyészértéket képviselő és
hosszú élettartamú, 8. Lencsi bonyhádi tájfajtájú tehén családjából származott.
E néhány pozitív kivételtől eltekintve a tejhozam a legtöbb kisgazdaságban
szerény volt, alapvetően önellátási funkciót töltött be. Ezek a „zivataros” időszakok egyébként sem kedveztek a tudatos és tervszerű tenyésztőmunkának!
Az erőszakos szövetkezetesítés hatása a szarvasmarha-tenyésztésre ellentmondásos volt. A kisgazdaságok szerepe tovább csökkent, gyakorlatilag a
TSZ- tagok háztáji gazdaságában tartott 1-2 tehénre szűkült, és a technológiai
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színvonal ezen az alacsony szinten konzerválódott. Más oldalról a szakosított
telepek építése a fejlett európai megoldások fokozatos átvételét és adaptálását
eredményezte. (Középső áthajtó-etetőutas istállók, gépi-kézi takarmánykiosztás,
trágyakijuttatás gépesítése, gépi fejés, mesterséges termékenyítés stb.)
A folyamat jól nyomon követhető a szarvasmarha-állomány „szektorális”
megoszlását bemutató adatsorral. (19. táblázat)
19. táblázat
A szarvasmarha-állomány strukturális megoszlása az 1970-es évek végén
Állami vállalatok és költségvetési szervek

341 000

Szövetkezetek - közös gazdaságai

1 077 000

- háztáji gazdaságai

238 000

Kisegítő és egyéni gazdaságok

110 000

( KSH, 1981)

Az állami gazdaságokban és termelőszövetkezetekben volt a szarvasmarha-állomány 70%-a. Elmondhatjuk, hogy erre az időszakra befejeződött a nagy
tenyészetek kialakítása. Az átlagos telepeken 300-400 tehenet tartottak, kötött
tartásban, zömében sajtáros fejéssel.
A tömeges tartásból adódóan a legeltetés visszaszorult, a tehenek takarmányozását a nyári félévben a szántóföldön termelt takarmányok, mindenekelőtt
a zöldtakarmányok (zöld keverék, zöld lucerna), téli időszakban a silókukorica-szilázs és a melléktermékek (nedves répaszelet, sörtörköly), továbbá széna
biztosította. Ezek a takarmányok a kor agrotechnikai színvonalának megfelelő
eszközökkel, de még jelentős kézimunka ráfordítással készültek, ill. jutottak az
állatok elé.
A műszaki fejlődés fő iránya tehát a nyugat-európai családi gazdaságokban
alkalmazott megoldások adaptációjára irányult. Az adaptációra mindenekelőtt a
nagyobb telepméretek miatt volt szükség. A fejlesztések néhány fontosabb állomását érdemes külön is kiemelni:
• Az univerzális traktor, mint istállógép megjelenése a takarmányok istállóba szállításánál. Ennek érdekében az ún. 108-as típusistállók traktoros
áthajtó úttal épültek.
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• Általánossá vált a jászolból itatás helyett az önitató csészék használata.
Elterjedt a sajtáros fejés /Volga, Elfa, később az Alfa-Laval sajtáros fejőgépek/ és a nyitott rendszerű tejhűtés (csörgedeztető tejhűtőkkel).
• Megjelentek az istállókban a kitrágyázó gépek (szánok, kaparóláncok,
lengőlapátok), és ezzel együtt elterjedt a középhosszú állások építése. Ennek hátterét jól szolgálta az időközben dinamikusan fejlődő gabonatermesztés mellékterméke, a szalma.
• A telepeken egyre szélesebb körben épültek elletőistállók, a velük egybeépített profilaktóriummal.
A műszaki fejlesztésben rejlő előnyök mellett komoly nehézségek is jelentkeztek. A „nagyüzemesítés” olyan tulajdonságokat várt el a fajtától, amelyekre
addig nem folyt szelekció. (Gépi fejésre való alkalmasság, egyedi bánás helyett
csoportos takarmányozás, beton padozaton való tartás stb.) Eltérő körülmények
érvényesültek az állami gazdaságokban és a termelőszövetkezetekben is. Amíg
az állami gazdaságok magyartarka tehénállományának nagy része a háború előtti
uradalmak tenyészeteiben nevelkedett vagy a háború utáni – zömében svájci –
importból származott, addig a 200-300 tehén számára épült termelőszövetkezeti,
ún. „szakosított” tehenészeteket az esetek többségében a néhány tehenes, „kollektivizált” állományokból töltötték föl. Ezeket a teheneket korábban rendszerint
még igázták is! Ezek törést okoztak a fajta fejlődésében, mindenekelőtt tejhozam
tekintetében.
Más oldalról a nagy létszámú magyartarka populáció óriási szerepet töltött
be a vágómarha-exportban. Az évi 300 ezer tonna vágómarha döntő hányada
Nyugat-Európa (főleg Olaszország) piacaira került ún.”konvertibilis devizáért”,
amire az országnak égetően nagy szüksége volt. Ez a „háttér” bizonyos korlátokkal, de hozzájárult az agrárágazat modernizációjához is. Jó példa erre a hibridkukorica-termesztéshez szükséges vetőmagvak és a korszerű erő- és betakarítógépek importja, amely hozzájárult ahhoz, hogy a gabonatermesztésben az európai
élvonalba kerültünk.
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A 2. ábrán jól látható, hogy az időszakban a szarvasmarha-tenyésztést befolyásoló, meglehetősen durva hatások ellenére sem az összlétszámban, sem a
tehénlétszámban nem szenvedtünk „háborús” károkat. A tehénlétszám az újkori
szarvasmarha-tenyésztésünkben először meghaladta az 1 milliót, az ezt követő
lassú csökkenés a nemzetközi trendeket követte. Önkritikusan meg kell azonban
állapítanunk azt is, hogy a tejhozam ez idő alatt alig növekedett, a tehenenkénti
tejtermelés 2400-2500 kg között stagnált. A mesterségesen fenntartott nagy tehénlétszám ellenére a lakosság egyébként is szerény fogyasztását alig sikerült
fedezni.
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2. ábra
A szarvasmarha- és tehénlétszám, ill. a tehénarány változása 1938-1970 között (forrás: KSH)

5. A második fajtaváltás (1972-1990)
A magyartarka fajta tenyésztésében a 70- es években gyökeres változás ment végbe. A fordulat valójában az agrárpolitikában következett be, de mivel a fajta tenyésztése állami irányítással valósult meg, az közvetlenül hatott a fajtára. Az irányváltást a
szakemberek körében csak „kormányprogramnak” emlegetett, 1025/1972 (VII.30)
sz. Minisztertanácsi Határozat, „A szarvasmarha-tenyésztés fejlesztésének programja” foglalta össze. Ennek lényegi eleme a tejtermelés dinamikus növelése, mindenek
előtt a fajtaösszetétel gyökeres megváltoztatásával, az ún. „típusdifferenciálással”.
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A tejtermelő típus kialakítását – hosszabb távon – a magyartarkának a holstein-fríz fajtával történő átkeresztezésével kívánták elérni. A kettőshasznosítású
magyartarka fajtát elsősorban a kisgazdaságoknak szánták. A hústípusú állományok kialakításában a magyartarka mellett a világ vezető húsmarhafajtáinak felhasználásával számoltak.
A „Kormányprogram” meghirdetése és bevezetése a szakemberek körében
élénk, időnként felhangoktól sem mentes vitákat váltott ki. Volt olyan megfogalmazás is, amely a magyartarkát pártolókat „maradinak”, a holstein-fríz fajtában
gondolkodókat „modern”-nek minősítette.
E viták érdemi ismertetésétől ehelyütt eltekintünk. Több évtized távlatából
aligha vonható kétségbe, hogy a döntésből a magyar szarvasmarha-tenyésztés
látványosan profitált, és nemzetközileg is elismert pozíciót vívott ki magának.
Nem utolsósorban ez az új fajtaszerkezet jobban igazodott természeti adottságainkhoz (kukorica-övezet) és a hazai üzemek méretstruktúrájához (nagyüzemek
dominanciája) is.
Az sem vonható azonban kétségbe, hogy a magyartarka fajta számára ezek
a változások drámaiak voltak. Az állami támogatások és a tejtermelés ösztönzését szolgáló „tejprémium” reményében a gazdaságok tömegesen kezdték el
magyartarka teheneiket holstein-fríz spermával termékenyíteni, és tenyészutánpótlás hiányában a fajtatiszta állomány létszáma gyorsan csökkenni kezdett.
Miután a kistermelők nem rendelkeztek elegendő gazdasági és politikai súllyal
a fejlesztéshez, fennállt annak a veszélye, hogy a magyartarka fajta végképp kiszorul az árutermelésből.
Nem így történt! Ennek alapvető oka és feltétele az volt, hogy 1989-ben a
rendszerváltás jegyében megalakult a fajtát tenyésztők önálló és a közvetlen állami befolyástól mentes szervezete, a „Magyartarka Tenyésztők Egyesülete”.
A fajtát tenyésztők lelkes, szakmailag felkészült és a piaci viszonyokhoz alkalmazkodni tudó törekvései a fajtát újra sikerre vitték! Ennek részleteiről azonban
már nem itt, a történeti áttekintő részben, hanem a „Magyartarka fajta tenyésztésének stratégiája” c. fejezetben számolunk be.
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3. fotó
Auguszta, a martonvásári uradalom világrekorder magyartarka tehene (fotó: Kecskés Sándor)

4. fotó
Dáma, a kapuvári gazdaság világrekorder magyartarka tehene (fotó: Waltner Berta)
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5. fotó
A 13-as számú Julcsa a bonyhádi tájfajtából (fotó: archív)

6. fotó
A 108-as számú Vilma a vasi tájfajtából (fotó: archív)
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7. fotó
Lajos, 99/O T A 95 „Javító hatású” magyartarka bika (fotó: Hajba Nándor)

8. fotó
1448 Planet, I. osztályú javító magyartarka törzsbika (fotó: Szekszárdi Termékenyítő Főállomás)

62

A II. fejezet fotóanyaga

9. fotó
Telivér szimmentáli származási lap az 1930-as évekből

10. fotó
A Tolna Megyei Gazdasági Egyesület kiállítási díszoklevele 1934-ből
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11. fotó
A testméret felvétel szabályai az 1930-as évekből

12. fotó
Tejtermelés-ellenőrzés Bessemer-mérleggel (fotó: Kecskés Sándor)
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A MAGYARTARKA értékmérő tulajdonságai
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Értékmérő tulajdonságnak a szarvasmarha azon biológiai sajátosságait nevezzük, amelyek haszonvételét meghatározzák, termelését közvetlenül vagy közvetve befolyásolják. Ezek a képességek alakítják az előállított termékek mennyiségét, minőségét vagy az előállítás gazdaságosságát.
A fenti definíció alapján megkülönböztethetünk termelő tulajdonságokat
(tejtermelő képesség, hústermelő képesség) és funkcionális tulajdonságokat
(termékenység, takarmányfogyasztó képesség, ellenálló képesség, élettartam
stb.). A funkcionális tulajdonságok (korábbi néven másodlagos értékmérő tulajdonságok) egymástól nagyon különböző biológiai és termeléstechnológiai
összefüggéseken keresztül érvényesülnek. Egyesek az állat termelését döntően
befolyásolják, mások szerepe kevésbé jelentős. Előzőre jó példa a termékenység,
melynek hiányában sem tejtermelésről, sem hústermelésről nem beszélhetünk.
(„Borjú nélkül nincs tej, sem hús”). Más oldalról pl. a takarmány-értékesítő képesség a kérődzőknél távolról sem rendelkezik olyan gazdasági súllyal, mint az
abrakfogyasztó fajok esetében. Könnyen belátható tehát, hogy a korábbi elnevezés („másodlagos értékmérő tulajdonságok”) félrevezető volt, és a mai szakirodalom a „funkcionális tulajdonságok” vagy „fitnesz tulajdonságok” elnevezést
használja. Ezt követjük mi is. (20. táblázat)
Genetikai szempontból az értékmérők lehetnek minőségi és mennyiségi jellegűek. A termelő tulajdonságok legtöbbje mennyiségi tulajdonság, melyeket
több (sok) gén határoz meg, és a környezet erősen befolyásolja érvényre jutásukat. Mérhető, szokásos mértékegységekkel kifejezhető tulajdonságok.
Fontos információ ezen tulajdonságok öröklődhetősége és kapcsolata más
értékmérő tulajdonságokkal. A jól öröklődő tulajdonságokra alapozott tenyésztői munka viszonylag gyors genetikai előrehaladást eredményezhet, az ezekre
alapozott szelekció sikeres lehet. A gyengén öröklődő tulajdonságok esetében a
termelési eredmények javítása főként a tartás, takarmányozás optimális feltételeinek megteremtésétől várható. A genetikai képességek javításának lehetőségei a
gyengén öröklődő tulajdonságok esetében korlátozottak.
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20. táblázat
A szarvasmarha fontosabb értékmérő tulajdonságai
Tejtermelő képesség
•
•
•
•
•

Tejmennyiség
Tejzsírtartalom
Tejfehérje-tartalom
Perzisztencia
Fejhetőség

Hústermelő képesség
•
•
•
•
•

Borjúnevelő képesség
Súlygyarapodás
Hizlalási végsúly
Vágóérték
Húsminőség

Fitnesz tulajdonságok
•
•
•
•
•
•
•

Termékenység
Koraérés
Ellenálló képesség
Legelőkészség
Takarmányfogyasztó képesség
Takarmány-értékesítő képesség
Temperamentum

A kettős hasznosítású szarvasmarhákra, így a magyartarkára is jellemző, hogy
egyidejűleg jelentős tej- és hústermelésre képesek. Az ilyen állományok tej- és
hústermelése elmarad a specializált tej-, illetve hústermelő állományokétól.
A két termék egyidejű előállításával viszont meghatározott feltételek között ös�szességében gazdaságos termelés valósulhat meg. A fajlagos hozamokban az elmaradás nem mindig számottevő. A következőkben a magyartarka fajta fontosabb
értékmérő tulajdonságait gyakorlati szempontok szerint csoportosítva mutatjuk be.
Az áttekintés célja, hogy képet kapjunk a fajta teljesítményéről, erősségeiről és
gyengeségeiről, a teljesítmények változásának irányáról és mértékéről. Igyekszünk
a fajta tulajdonságait a többi kettős hasznosítású és esetenként a specializált fajtákkal összevetésben is bemutatni. Úgy gondoljuk, hogy ezek tükrében alkothatunk
valós és elfogulatlan véleményt a fajta hazai lehetőségeiről. Ezek az ismeretek alapozhatják meg a fajta továbbtenyésztésének irányát és lehetőségeit.

1. Tejtermelő képesség
A tulajdonság számos résztulajdonságból tevődik össze. A kiváló tejtermelő
képességű tehéntől azt várjuk, hogy sok tejet termeljen gazdag hasznosanyag-tartalommal, a laktáció során egyenletesen termeljen, géppel eredményesen és a
tőgy szövetállományának károsodása nélkül fejhető legyen.
A tejmennyiség jellemzésére számos mérőszámot használunk, de egy fajta
tejtermelő képességét leginkább a laktációs termeléssel, ill. a 305 napos laktációval fejezhetjük ki. (A fejésenként, naponta vagy időszakonként kinyert tejmen�nyiség elsősorban a takarmányozás és fejés megszervezéséhez nyújtanak támpontot, és nem alkalmasak a fajták genetikai képességének összehasonlítására.)
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A termelt tej tekintetében a magyartarkát a világfajták között a közepes teljesítményű fajták közé soroljuk. A sort értelemszerűen a tejelőfajták vezetik, ezt
követik a kettős hasznosítású fajták, majd a rangsor végén a helyi jelentőségű zömében őshonos – fajták helyezkednek el. (21. táblázat)
A kettős hasznosítású fajták mezőnyében a hegyitarka fajtacsoport igen előkelő helyet foglal el, csak a borzderes és a lapály fajták előzik meg. Utóbbiak reális megítéléséhez hozzátartozik az a körülmény, hogy a lapályfajtákat a világon
csaknem mindenütt holstein-frízzel keresztezik, emiatt fajtatiszta állományokról
ma már alig beszélhetünk. A hegyitarka fajtacsoport teljesítménye folyamatosan
nő, így a pozícióját a világfajták között változatlanul őrzi. Ez az értékelés ebben
a formában a magyartarka fajtára is érvényes.
21. táblázat
A világfajták rangsora a termelt tejmennyiség alapján
Laktációs tejmennyiség (kg)

Elterjedtség

Holstein-fríz

Fajta

10-12 000

xxxxx

Brown-swiss

8-10 000

xxx

Ayrshire

7-8 000

x

Dán jersey

6-7 000

x

Feketetarka lapály

6-7 000

xx

Vöröstarka lapály

6-7 000

xx

Svéd vöröstarka

6-7 000

x

Dán vörös

6-7 000

x

Borzderes

6-7 000

xx

Hegyitarka

5-7 000

xxx

Angelni

5-6 000

x

Pinzgaui

4-5 000

x

Sárgamarha (Gelbvieh)

4-5 000

x

Normand

4-5 000

x

Dairy-Sorthorn

3-4 000

x

Kárpáti borzderes

3-4 000

x

Kosztromai

3-4 000

x

Eringi

3-4 000

x

South Devon

3-4 000

X
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Fontos tájékozódási pont lehet a magyartarka fajta tejtermelő képességének
megítélésében, ha a hegyitarka fajtacsoportba tartozó változatok tejtermelő tulajdonságait külön is összehasonlítjuk. (22. táblázat)
Annak ellenére, hogy a hegyitarka változatok szelekciójának főbb irányai
hasonlóak, az egyes változatok tejtermelésében figyelemreméltó különbségeket
tapasztalhatunk.
A hegyitarka fajták között a legtejelékenyebb változat sokáig a francia montbeliarde volt. Az utóbbi időben a fajta tenyésztése visszaszorult. A kiemelkedő
teljesítmény hátterében a tejtermelésre irányuló, céltudatos szelekció mellett a
red-holstein cseppvérkeresztezés is szerepet játszott. Emiatt sokan vitatják a fajta
hegyitarka megjelölését is. Hasonló a helyzet Svájcban is, de itt a szimentáli fajta
megjelölést ma már csak a védett fajtának minősülő és 25%-nál kevesebb idegen
vérhányadot (red holstein) tartalmazó állományokra használják – ennek adatai
szerepelnek a bemutatott táblázatban is.
22. táblázat
A hegyitarka fajtaváltozatok tejtermelése
Standard laktációk
száma

305 napos laktáció,
kg

Német tarka

734 630

Osztrák tarka

232 632

Szimentáli*

Fajtaváltozat

Zsír %

Fehérje %

Év

7 315

4,11

3,49

2011

6 840

4,13

3,41

2011

163 264

5 796

3,92

3,31

2011

Olasz tarka

40 052

6 589

3,88

3,44

2011

Magyartarka

4 981

5 949

3,96

3,45

2011

Montbeliarde

417 215

6 922

3,90

3,45

2011

4 665

3,95

3,23

2011
2011

Szerb tarka
Szlovén tarka

32 737

5 079

4,03

3,37

Horvát tarka

52 499

5 001

4,00

3,30

2011

Román tarka

53 281

3 287

3,78

3,30

1992

Szlovák tarka

58 705

5 396

4,04

3,39

2011

265 000

6 598

4,00

3,48

2011

1 500

5 450

4,11

3,36

2011

Cseh tarka
Lengyel tarka
*Szimentáli + keresztezett
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A klasszikus hegyitarka tenyésztést folytató országok, így Németország és
Ausztria kiváló tejtermelésű és tekintélyes méretű populációkkal rendelkeznek.
A közép-európai országok hegyitarka populációi tejtermelésben elmaradnak az
alpesi országokétól, de a felzárkózás megindult. Örvendetes módon ebben a folyamatban a cseh tarka mellett a magyartarka jár az élen.
A termelt tej összetétele nagyon kedvező, a 4% körüli zsírtartalom és a
3,5%-ot közelítő fehérjetartalom kiváló minőségű tejipari alapanyag.
A tejmennyiség és tejösszetétel öröklődésére és az egyes tulajdonságok közötti korrelációra vonatkozóan a hegyitarka fajtacsoportban számos vizsgálatot
végeztek. Ezek eredményei arra utalnak, hogy a genetikai alapparaméterek tekintetében a fajtacsoporton belül érdemi különbségek nincsenek. A tejmennyiség h²
értéke 0,2-0,3 között, a tejzsírtartalom esetében 0,6-0,7, a fehérjetartalom tekintetében 0,5-0,6 között mozog. A két tulajdonság között gyenge negatív korreláció van, ennek szorossága -0,15-0,2. Ezek az értékek többé-kevésbé egybeesnek
a többi fajtában kapott értékekkel, és arra utalnak, hogy ezen tulajdonságok főbb
genetikai jellemzői a fajon belül nagyon hasonló trendeket követnek. Természetesen nem zárható ki egy-egy kisebb populációban ettől eltérő érték – esetleg
néhány korrelációtörő egyed hatására-, de a fajtacsoport egészében, de akár egy
fajtaváltozat esetében sem lehet ezzel érdemben számolni.
A termelt tej mennyisége és összetétele mellett a magyartarka tejtermelő képességének jellemzéséhez további fontos rész-értékmérőkről is szólnunk kell.
Ezek közül az utóbbi időben egyre nagyobb figyelem irányul a fajta gépi fejésre való alkalmasságára. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a növekvő hozamok mellett
nem közömbös az sem, hogy ezt a tejet az élettanilag lehetséges és hormonálisan
meghatározott 7-8 perces fejési idő alatt, a tőgy szöveti állományának sérülése
nélkül ki tudjuk-e nyerni?
A fejési sebesség az a mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy az élettanilag
optimális fejési vákuum mellett milyen ütemben képes a tehén a tejet leadni.
Ennek mértéke a bimbócsatorna anatómiai felépítettségétől, táguló képességétől
és a záróizmok működésétől függ.
A magyartarka állományok fejhetőségéről viszonylag sokat tudunk, mivel az
erre irányuló és modern eszközrendszerre (Lacto-Corder) alapozott tudományos
vizsgálatok Magyarországon ebben a fajtában kezdődtek el elsőként. (Húth,
2004)
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23. táblázat
A magyartarka fajta fejhetőségének főbb jellemzői
(Húth, 2004 nyomán)
1. laktációs tehenek
(n=186)

Paraméter

Több laktációs tehenek
(n=413)

Átlag

Szórás

Átlag

Szórás

Tejmennyiség fejésenként (kg)

8,78

2,31

11,48

3,24

Átlagos fejési sebesség (kg/perc)

1,78

0,44

1,85

0,55

Maximális fejési sebesség (kg/perc)

2,62

0,75

2,78

0,85

Főfejés (perc)

4,91

1,45

6,35

2,29

Egyenletes tejleadás ideje (perc)

2,22

1,44

2,74

1,85

Leszálló szakasz ideje (perc)

1,94

0,93

2,86

1,62

24. táblázat
A fejhetőségi paraméterek közötti fenotípusos korrelációk első és többlaktációs tehenekből álló
(n=599) populációban
(Húth, 2004 nyomán)
tFF
TM
tFF

0,59***

tPL

tLSZ

MFS

ÁFS

0,46***

0,32***

0,26***

0,35***

0,71***

0,67***

-0,45***

-0,47***

-0,05

-0,51***

-0,31***

-0,16***

-0,38***

tPL
tLSZ
MFS

0,83***

TM=tejmennyiség (kg)
ÁFS=átlagos fejési sebesség (kg/perc)
MFS=maximális fejési sebesség (kg/perc)
tFF=a főfejés hossza (perc)
tPL=egyenletes tejleadási szakasz hossza (perc)
tLSZ=leszálló szakasz hossza (perc)

A gépi fejésre való alkalmasság igényének kielégítéséhez a fejési sebesség
mellett fontos előfeltétel a kívánatos tőgyalakulás. Ezen belül a tőgyalak, tőgyfüggesztés, tőgybimbók alakja és a tőgyalap talajtól való távolsága a legfontosabb kritériumok. Ehelyütt csupán a tőgybimbók hosszára térünk ki részletesebben, mivel ez az anatómiai sajátosság az újabb vizsgálatok szerint közvetlen
kapcsolatban áll a fejési sebességgel.
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Ultrahangos tőgymorfológiai vizsgálatai során Húth (2004) megállapította,
hogy a hosszabb bimbócsatorna növeli a tőgygyulladás kialakulásának kockázatát, amelyet az emelkedő szomatikus sejtszám is alátámaszt. (25. táblázat)
Ez – véleménye szerint – a bimbócsatorna hosszának tejleadást befolyásoló szerepével hozható összefüggésbe. A kapott eredmények arra engednek következtetni, hogy a magyartarka teheneknél a 12-13 mm közötti bimbócsatorna hosszúság jelentheti azt az optimumot, amely nem hat zavaró tényezőként a tejleadás
folyamatára, emellett mechanikai védőfunkcióját is teljesíteni tudja.
25. táblázat
Tőgymorfológiai tulajdonságok és a szomatikus sejtszám közötti összefüggések a magyartarka fajtában
(Húth, 2004 nyomán)
Rfen
Bimbócsatorna hossza (mm)

0,18*

Záróizom területe (mm2)

0,24*

Bimbóvég területe (mm2)

0,32*

*P≤ 0,05

A perzisztencia a tejtermelő képességet alkotó résztulajdonságokon belül a
tehén azon képessége, hogy tejtermelését a laktáció során viszonylag egyenletes
szinten tartja. A jól perzisztáló tehén nagy laktációs termelésre képes anélkül,
hogy ehhez a laktáció elején kiugróan nagy napi tejtermelést kellene elérnie.
A jó perzisztencia előnye, hogy az egyenletes termelés fiziológiailag kevésbé
veszi igénybe a szervezetet. A rosszul perzisztáló tehénnek a nagy termeléshez a
laktáció elején olyan intenzív tejszekréciót kell folytatnia, amely könnyen a szervezet biológiai egyensúlyának felbomlásához, tőgyproblémákhoz vagy anyagforgalmi betegségekhez vezet. E várható következmények okán a perzisztenciát
gyakran a „fitnesz” tulajdonságok közé sorolják. Praktikussági okokból mi ehelyütt tárgyaljuk.
A tulajdonság kifejezésére a szakirodalomban számos mérőszámot írtak le.
Ezek közül a hazai teljesítményvizsgálati rendszerben a perzisztencia értékszámot használjuk (P% = próbafejések átlaga a maximális napi tejtermelés százalékában kifejezve). Ez az érték a magyartarka fajtában 70-72% körül alakul
(2010-ben 71,8%). A tulajdonság gyengén öröklődik, Komlósi és Húth (2010)
h²=0,08 értéket közöltek. A szerzők a hazai populációra vonatkozó elemzésükben
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a tulajdonság lassú javulását tapasztalták annak ellenére, hogy a magyartarka
fajtában e tulajdonságra közvetlen szelekció a közelmúltig nem történt. A kedvező tendencia hátterében feltehetőleg a német és az osztrák tenyésztésű apaállatok
használata húzódik meg. Ezeknek a változatoknak a szelekciójában a perzisztencia szerény súlyozással ugyan, de az elmúlt évtizedekben már megkezdődött.
Kedvezően hat a perzisztenciára a tejmennyiségre végzett szelekció is, mivel a
két tulajdonság gyenge pozitív korrelációban (r = +0,15) van egymással.

2. Hústermelő képesség
A hústermelő képesség összetett értékmérő tulajdonság, ami általános értelmezésben az állatok hízékonyságát, így hizlalási (növekedési) teljesítményét és
vágóértékét, azaz az egyedi hústermelő képességet foglalja magában. Ezeknek
a tulajdonságoknak az élő állapotban (in vivo) történő jellemzésére szolgál az
állat növekedési erélye, hizlalási végsúlya és izmoltsága. A vágóértéket alkotó
résztulajdonságokat in vivo csak becsülni lehet, ezek pontos értékelése, mérése
csak az állat levágása után lehetséges.
A hústermelő képesség tágabb értelmezése szerint a végtermékhizlalás értékmérői mellett a hízóalapanyag-előállítást (termékenység, koraérés, borjúnevelő
készség stb.) befolyásoló tényezők összességét is magában foglalja. Ezt nevezik
a populáció hústermelő képességének. A két fázisban – hízóalapanyag-előállítás,
végtermékhizlalás - az egyes értékmérők fontossága is eltérő attól függően, hogy
húshasznú tehenekről (borjú-előállítás) avagy hízóállatról, vágóállatról beszélünk.
A populáció és az egyed hústermelő képességét meghatározó egyes tulajdonságok egymással sajnos sok esetben negatív genetikai korrelációban állnak.
A tenyésztőmunka sikere tehát az értékmérőt alkotó résztulajdonságok és azok
közötti összefüggések minél pontosabb ismeretétől függ.
Ebben a fejezetben a hústermelő képességet meghatározó résztulajdonságokat tekintjük át. Az egyes résztulajdonságok tárgyalásánál esetenként eltérünk
a „tankönyvi” csoportosítástól (ld. tejtermelő képesség), ehelyett a magyartarka fajtára vonatkozó értékek korszerű ismeretanyagának bemutatására és más
fajták, genotípusok teljesítményével lehetséges összehasonlítására törekedtünk.
Miután ezen a téren az utóbbi évtizedekben jelentős kutató-fejlesztő munka folyt,
az elemzésnél viszonylag nagyobb arányban támaszkodunk a speciális szakirodalomra. Ennek okán – a tudományetikai szabályok betartásának kényszere
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folytán – a többi fejezettől eltérően – gyakrabban vagyunk kénytelenek a forrásmunkákra hivatkozni. Reméljük, ez nem akadályozza az olvasót a lényegi
összefüggések befogadásában.
2.1. A borjú-előállítással kapcsolatos értékmérők
2.1.1. Születési súly

A születési súly örökölhetősége közepes (h2=0,4), számos tényező befolyásolja, pl. a vemhesség alatti takarmányozás, a tehén mérete, életkora, a borjú
ivara, a vemhességi idő hossza, a bika örökítő képessége. A magyartarka borjak
születési súlya a 2009-2012 közötti időszakban az ellenőrzött állományokban
átlagosan 33 kg körül mozgott. (3. ábra) A nagyobb születési súly hátránya, hogy
növeli a perinatális elhullás veszélyét és a nehézellés előfordulásának valószínűségét. Ez utóbbi miatt a tenyésztési gyakorlatban az olyan bikákat keresik - főleg
üszők esetében -, amelyek kis születési súlyt örökítenek. Később látni fogjuk,
hogy ennek más tulajdonságok (pl. növekedési erély, hizlalási végsúly) tekintetében hátrányai is vannak.

3. ábra
A születési súly alakulása 2009-2012 között különböző tenyészetekben
(Forrás: MTE, 2012)

2.1.2. Tehén élősúlya

Az élősúly, a testnagyság hatással van mind az egyed, mind a populáció hústermelő képességére. A tehén élősúlyának növelése a borjúszaporulattal összefüggő tulajdonságokat hátrányosan, míg az egyedi hústermelő képességet, azaz
a vágómarha értékét előnyösen befolyásolja.
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A szarvasmarha-fajták élősúlyuk alapján (kistestű-nagytestű) csoportosíthatók, de minden fajtának van kisebb és nagyobb típusa is. A magyartarka fajtájú
tehén kifejlett kori élősúlya 600-700 kg, míg a bikáké 900-1300 kg között változik. A kifejlett kori élősúly jól öröklődő tulajdonság, a h2 értéke 0,4-0,5.
Az állat élősúlyát az életkorával együtt ábrázolva egy S-alakú, szigmoid növekedési görbét kapunk. Ezek kapcsolatát a szimentáli fajtában szakirodalmi
adatok alapján mutatja be a 4. ábra. Látható, hogy a növekedés intenzitása az
életkor előrehaladtával csökken, de az unipara jellegből adódóan a nagyobb végsúlyra történő hizlaláskor jobban kihasználható a fajta nagy hústermelési kapacitása. Ezt a szempontot erősíti az a körülmény is, hogy az utóbbi időben nőtt
a kereslet a nagy súlyú vágóállatok iránt. Az ábrán jól látható, hogy a német
tarkához és a horvát tarkához hasonló növekedési erély jellemzi a magyartarka
fajtát, míg a cseh tarkához képest a magyartarka egyedek fiatalabb életkorban
nagyobb élősúlyt érnek el. Meg kell azonban jegyezni, hogy az adott életkorban
elért élősúlyt nagymértékben befolyásolja a takarmányozás intenzitása és a tartási körülmények.
Az élősúly növekedésével az izombeépülés mellett eltérő ütemben, de a többi
szöveti összetevő mennyisége is növekszik, így az életkorral ezek egymáshoz
viszonyított aránya is változik. Az eltérő élősúly tehát nemcsak az állat hizodalmasságát befolyásolja, hanem a vágott test szöveteinek mennyiségi és minőségi
összetételét is. (Erről a kérdésről később a hizlalással kapcsolatos tulajdonságok
között részletesebben szólunk.)

4. ábra
Az élősúly és az életkor kapcsolata a hegyitarka fajtában
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2.1.3. Választási súly

A választási súly a borjú örökölt növekedési erélyének és a tehenek borjúnevelő képességének mutatója. Az elmúlt években (2009-11) a választási súlyban
emelkedés figyelhető meg a fajtában, az átlagérték 200 kg-ról 224 kg-ra növekedett. A tenyészbikajelöltek választási életkora és élősúlya 2009-ben átlagosan
188,6 nap és 242,9 kg volt. Mivel a borjak választása eltérő életkorban történik, a 205 napra korrigált választási súlyt használjuk a borjúnevelő képesség
jellemzésére. Ez az érték a teljesítmény-vizsgálati adatok alapján a bikaborjak
esetében 215-258 kg között, míg az üszőborjaknál 209-249 kg között változott
az 1989-2011 közötti időszakban. (5. ábra) Az ország különböző régióiban lévő
tenyészetekben a földrajzi elhelyezkedésnek megfelelően jelentős eltérések tapasztalhatók, a dunántúli legelőkön választott borjak 205 napra korrigált súlya
mintegy 13 kg-mal meghaladja az alföldi tenyészetekben mért értékeket.

5. ábra
A 205 napos választási súly alakulása 1989-2011 időszakban az ivar függvényében
(Forrás: MTE, 2012)

A fajta kiváló borjúnevelő képességét fajta-összehasonlító kísérlettel is igazolták (Szabó és mtsai, 2007). Ez a vizsgálat azt mutatta, hogy a magyartarka
borjak 205 napos választási súlya a nagytestű francia húsfajták teljesítményét is
felülmúlja.
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A borjak választási eredményét számos tényező befolyásolja. Ezek közé
tartozik a tehén életkora. Húshasznú állományokban azt figyelték meg, hogy
a borjak 205 napos választási súlya a tehenek 6 éves koráig növekedett, majd
stagnált, 7-8 éves kor után pedig csökkent. Hasonló tendenciát állapítottak meg
magyartarka borjaknál is. A 205 napra korrigált választási súly a negyedik borját
ellő teheneknél volt a legnagyobb, ekkor érték el a tehenek borjúnevelésük és
testkapacitásuk maximumát is (Húth, 2012). A 6. ábrán az ellésszám, a borjú
205 napra korrigált választási súlya, valamint a tehén törzshossza és törzsmélysége közötti összefüggés látható. Jól megfigyelhető, hogy a negyedik elléskor a
legkedvezőbb a 205 napra korrigált választási súly, és eddig az időpontig növekedési tendencia észlelhető a testméretek esetében is.

6. ábra
A 205 napos választási súly és a tehén testméretei közötti összefüggések

A választási élősúlyra az évszak is hatással van. A korábban hivatkozott fajta-összehasonlító kísérletben a nyári születésű borjak statisztikailag igazolhatóan
kisebbek voltak (208±3,12 kg), mint a más évszakokban születettek (230±3,52kg).
Az ivari különbség szintén szignifikáns volt a bikaborjak javára.
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A választási súly, súlygyarapodás és a 205 napos súly direkt örökölhetősége
(h2d) 0,37 - 0,42 közötti közepes, anyai örökölhetősége (h2m) 0,06 - 0,07 gyenge
(Szabó és mtsai, 2007).
A borjúkori növekedés természetesen függ a takarmányozási módtól is. A 205
napra korrigált választási súlyt leginkább az anyatehén tejtermelése befolyásolja. Ez a szempont különösen fontos a húsmarhaként, tehát legelőn, szoptatva
nevelt állományokban. A keszthelyi lápi legelőn tartott 9 fajta növekedésének intenzitását összehasonlító vizsgáltban megállapították, hogy azonos körülmények
között tartva a magyartarka a brit és a francia húsmarhafajták közötti teljesítményt ér el. (7. ábra) Jól látható, hogy a fajta a közepes, néha gyenge minőségű
gyepen is megállja helyét.

7. ábra
Növekedési görbék a keszthelyi húsmarha-állományban
(Forrás: Bene, 2007)

2.2. Hizlalással kapcsolatos értékmérők
2.2.1. Növekedési erély

Az állat növekedési képességét a kifejlett kori testsúly nagysága fejezi ki,
míg a növekedés mértékéről, annak intenzitásáról a súlygyarapodás tájékoztat.
A nagyra növő, későn érő állat hosszabb ideig növeli az izomállományát és később, idősebb korban épít be zsírt, azaz később faggyúsodik.
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A hizlalási teljesítményt általában az állat hizlalás végi élősúlya alapján
értékeljük, de a növekedés sebességét és intenzitását ennél jobban kifejezi az
életnapi súlygyarapodás. Ennek kiszámításához ismerni kell az állat születési
súlyát is.
A súlygyarapodás tehát az időegységre kifejezett testsúlynövekedést jelenti,
ezzel a mérőszámmal fejezzük ki a szarvasmarha növekedési erélyét. A növekedési erély közepesen jól öröklődő tulajdonság, amit leginkább az állat életkora,
ivara és a takarmányozás intenzitása befolyásol. A súlygyarapodást a hizlalás
egy napjára vagy életnapra vetítik. A hizlalás alatti súlygyarapodás kiszámításánál a hízóba állítási élősúlyt vonjuk ki a hizlalási végsúlyból és a kapott értéket
elosztjuk a hizlalási napok számával.
26. táblázat
Néhány szerző által publikált hizlalási vágási eredmények magyartarka és keresztezett állományokban
(1963-2003)

Szerző (forrás)

Genotípus+

Ivar

N

Hizlalás alatti
súlygyarapodás

Hizlalási
végsúly

Hasított
testsúly

Vágási
%

g/nap

Kg

Kg

%

Bárczy és mtsai (1963)

MT

bika

26

978

525

370

58,5

Bárczy és mtsai (1963)

MTxCH

bika

10

1 049

561

323

57,6

Balika és mtsai (1971)

MT

bika

13

1 354

558

340

61,2

Stefler (1974)

MT

bika

10

1 524

528

320

60.6

Stefler (1974)

MTxHE

bika

11

1 161

405

241

59.6

Stefler (1974)

MTxAA

bika

10

1 130

415

244

58,9

Stefler (1974)

MTxCH

bika

11

1 446

530

316

59,7

Szabó (1981)

MTxHE

bika

21

990

493

276

56,0

Szabó és Nagy (1985)

MTxLI

bika

560

345

61,7

Szabó (1990)

MTxHE

bika

16

1 053

520

313

60,2

Szabó (1990)

HExMT

bika

16

1 004

462

277

60,0

Bozó és mtsai (1991)

MT

bika

204

-

550

327

59,6

Stefler és mtsai (2003)

MTxRA

bika

14

1 340

540

323

59,8

+MT = magyartarka; CH = charolais; HE = hereford AA=angus, RA=red angus,LI=limousin
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Az elmúlt évtizedekben a fajta képességei e téren a tudatos szelekció és a takarmányozás fejlődésével jelentősen javultak. Ez jól nyomon követhető az 1960-2005
közötti időszakban végzett kísérletek eredményeit bemutató tudományos közleményekből (26. táblázat) A magyartarka x húsfajta keresztezések azt is bebizonyították, hogy a fajta növekedési erélye meghaladja a brit húsfajták teljesítményét,
és intenzív takarmányozásban versenyképesek a nagytestű húsmarhafajtákkal is.
2.2.2. Életnapi súlygyarapodás

Az életnapra jutó súlygyarapodás számításánál a hizlalás végi élősúlyból vonjuk ki a születési súlyt, és az eredményt elosztjuk az állat életkorával. Jól ismert,
hogy a fiatal állatok növekednek a leggyorsabb ütemben. A növekedés üteme az
ivarérettség elérése után lelassul. A magyartarka fajtára jellemző életnapi súlygyarapodásról elsősorban a tenyészbikák STV állomáson nyújtott teljesítményei
adnak tájékoztatást. A 27. táblázat adatai szerint a magyartarka tenyészbika-jelöltek növekedési erélye kiemelkedően jó.
27. táblázat
Magyartarka tenyészbika-jelöltek STV eredményei 1994-2007 között
év

n

1994

16

átlag* ()

szórás (s)

Cv%

min.

max.

Életnapra jutó testtömeg-gyarapodás (g/nap)
1950,11bc

194,79

9,99

1422,62

2211,68

1995

18

1604,50a

138,58

8,64

1398,81

1869,05

1996

26

1666,90a

126,78

7,61

1434,52

1952,38

1997

13

1707,42a

109,24

6,40

1470,24

1886,90

1998

18

1610,74a

138,18

8,58

1335,37

1827,38

1999

17

1683,04a

110,53

6,57

1467,84

1930,38

2000

27

1598,32a

216,32

13,53

1220,24

2035,71

2001

30

1674,40a

184,54

11,02

1422,62

2220,18

2002

15

2067,48c

416,78

20,16

1350,99

2908,26

2003

20

1972,05bc

357,30

18,12

1570,25

2693,07

2004

24

1638,51a

231,70

14,14

1245,90

1967,21

2005

23

1619,76a

201,93

12,47

1226,56

1944,44

2006

25

1678,28a

218,87

13,04

1169,35

2096,77

2007

15

1754,93ab

238,37

13,58

1291,67

2133,33

Össz.

288

1714,52

253,94

14,81

1169,35

2908,26

(Az azonos betűvel nem jelzett átlagok egymástól bizonyítottan különböznek.)
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A súlygyarapodás közepesen, illetve jól öröklődő tulajdonság, h2-értéke 0,50,6. Így standardizált körülmények között, ivadékvizsgáló állomáson 12-15 bikaivadék teljesítménye elfogadható megbízhatósággal informál az adott tenyészbika hizodalmasságának örökítő értékéről.
2.2.3. Életnapra jutó csontoshús-termelés

A tenyészállatok minősítésekor fontos mutató az életnapra jutó csontoshús-termelés vagy nettó súlygyarapodás. Ennek kiszámításánál a hasított felek
súlyát az életnapok számával osztjuk el. A mutató nagy előnye, hogy kiküszöböli
a vágás előtti etetés vagy koplaltatás zavaró hatását, emiatt a nemzetközi szakirodalomban széles körben használják. A magyartarka fajtára intenzív hizlalásban
Bozó és mtsai (1989) 710 g, Füller és mtsai (2009) 661 g, míg fél-intenzív hizlalásban Somogyi és mtsai (2010) ennél jóval kisebb, 552 g nettó súlygyarapodást
mutattak ki. A hegyitarka fajtakörön belüli viszonyokat illusztrálandó, a cseh
tarka esetében (Frelich és mtsai, 1998; Sochor és mtsai 2005) 674-680 g/nap,
míg a német tarkánál (Kögel és mtsai, 1997) 706-710 g/nap nettó súlygyarapodást állapítottak meg.
2.3. Vágóérték

A szarvasmarha vágóértéke komplex, sok résztulajdonságból álló értékmérő
tulajdonság. A szakmai közvélemény a szarvasmarha vágóértékét igen gyakran
a hasított test értékével, annak szöveti összetételével, a hús, a csont és a faggyú
mennyiségével azonosítja. Valójában e körbe tartoznak a mennyiségi értékeken
túlmenően a vágóértéket meghatározó minőségi tulajdonságok is, így a faggyútartalom, márványozottság, hús-faggyú, hús-csont arány és az értékes húsrészek aránya.
2.3.1. Vágási százalék

A vágás után elsőként értékelhető mérőszám a vágási %, ami a hasított felek
és az állat vágása előtt mért súlya közötti összefüggést fejezi ki. Ez az arány
nagymértékben függ attól, hogy az állatot vágás előtt koplaltatták vagy sem,
ugyanis a vágás előtt megetetett állatok vágási %-a mindig kisebb, mint a 24
órán át koplaltatott állatoké, mivel a nagy bendőtartalom növeli a vágási veszteséget. Minél nagyobb súlyú az állat bőre, feje és lába, annál kisebb a vágási
kihozatal. Ezenkívül az állat életkora és ivara is befolyásolja a vágási százalékot. A tulajdonság örökölhetősége gyenge (h2=0,2-0,3), mert a befolyásoló
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környezeti tényezők hatását nehéz kiszűrni. A magyartarka bikákra általában a
60% körüli vágási kihozatal a jellemző. A tehenekre és az üszőkre vonatkozóan
ennél kisebb, 53-55%-os értéket adnak meg (Bozó és mtsai, 1991).
2.3.2. Vágási súly, vágási életkor

Bár napjainkban – különböző okok miatt – a hizlalási végsúly növekedése figyelhető meg, az állatok mégis viszonylag fiatal életkorban, a fiziológiai érettség
korai szakaszában kerülnek vágásra. A vágási életkor hatással van a vágott test
összetételére, az optimálisnál hosszabb ideig tartó hizlalás ugyanis aránytalanul
nagyobb faggyúbeépüléshez vezet. Energiában gazdag takarmányozás esetén – a
korai faggyúsodás megelőzése érdekében – 24 hónapos életkor előtt le kell vágni
az állatokat (Ender és mtsai, 1997). Intenzív hizlalás esetén a napi súlygyarapodás növekedése egyértelműen nagyobb hizlalási végsúlyt eredményez, mint
extenzív hizlaláskor. A szakirodalmi adatok szerint a hasított test megfelelő minősége csak intenzív véghizlalással érhető el.
2.3.3. Hasított felek súlya

A hasított felek súlya a bőr, a fej, a lábvégek, a zsigeri szervek és a hasűri
faggyú súlya nélküli csontoshús-mennyiséget jelenti. A vágóvonal végén a meleg féltestek súlyát, 24 órás hűtést követően pedig a hideg féltestek súlyát mérik meg. A hasított felek súlya függ az állat ivarától, életkorától és élősúlyától.
A hasított felek súlya fontos mérőszám a vágott test minőségének megítélésekor
is, hiszen a színhústartalom és a hasított féltestek súlya között pozitív kapcsolatot mutattak ki. Amint a 28. táblázatban is látható, a magyartarka hízóbikák
hasított féltesteinek súlya meghaladja a 300 kg-ot, sőt nagyobb végsúlyra (600650 kg) történő hizlalásnál akár 350-400 kg is lehet.
2.3.4. Vesefaggyú

A vágóvonalon könnyen mérhető két jellemző a vesefaggyú súlya, melyből
következtetni lehet a hasított testben lévő faggyú mennyiségére, míg a négy lábvég súlyából a csont mennyiségére. A vesefaggyú és a vágási faggyú mennyisége
igen jól felhasználható a szarvasmarha elzsírosodásának megítélésére, ám ezt a
tulajdonságot a minősítéskor újabban már nem veszik figyelembe.
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28. táblázat
Magyartarka fajtájú vágómarhák vágási eredményei
Ivar/tak.

Életkor,
nap

Élősúly, kg

Hasított
Vese-faggyú, Négy láb-vég,
felek súlya,
%
%
kg

bika

-

550

327

2,30

-

üsző

-

458

254

3,40

3,20

tehén

-

548

292

2,20

3,40

bika

-

538

313

2,20

3,20

üsző

-

471

264

3,60

3,00

tehén

-

569

300

2,70

3,20

Forrás

Bozó, 1991

Bozó, 1995

tehén

-

400-500

215

1,08

4,10

tehén

-

500-600

265

1,50

3,90

hízóbika
intenzív

438

518

301

-

-

hízóbika
intenzív

414

539

321

-

-

hízóbika
fél intenzív

533

585

343

1,28

2,06

hízóbika
félintenzív

566

581

342

1,23

2,06

hízóbika
félintenzív

552

577

340

1,32

2,06

hízóbika
félintenzív

641

349

0,92

-

Somogyi és
mtsai, 2010

hízóbika

595

342

1,17

2,14

Bene és mtsai
2009

Holló, 2001

Holló és mtsai,
2006

Holló és mtsai,
2009

A vesefaggyú arányát a meleg féltestek súlyához viszonyítva szokás megadni. Ez az arány az ivartól is függ. A bikák vesefaggyú aránya a takarmányozás intenzitásától függően 1-2% között változik. Üszők esetében ez elérheti a
4-5%-ot is.
2.3.5. Vágott test szöveti összetétele

A hasított test minőségét leginkább a szöveti összetétel, a színhús, a fag�gyú és a csont mennyisége és aránya határozza meg. Értékesebb az a hasított
test, melyben nagyobb a színhús és kisebb a csont aránya. A faggyúmennyiség
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tekintetében azonban megoszlanak a vélemények. A modern táplálkozásban a
zsírbevitel csökkentésére irányuló törekvések a zsírszegény, száraz húsoknak
kedveznek. Más oldalról a zsír fontos vitaminok és nélkülözhetetlen zsírsavak
hordozója is. Nem utolsósorban a marhahúsban lévő faggyú a hús ízletességéhez
is hozzátartozik. Jó minőségű, ízletes steak száraz marhahúsból nem készíthető!
Ezeket a differenciált véleményeket nagyon nehéz a tenyésztőmunkában követni.
A hasított testen belül az állandó összetevő a csont, míg a hús, illetve a fag�gyú aránya egymás rovására változik. A csont aránya az életkor előrehaladtával
csökken, míg a faggyú aránya nő. A hasított test százalékos összetételét tekintve
a színhús százalékát leginkább az állat fajtája és ivara befolyásolja.
A magyartarka hasított teste a 29-31. táblázatok adatait elemezve átlagosan
71% húst, 11% faggyút és 18% csontot tartalmaz.
A vágott test faggyútartalmát leginkább az ivar és a takarmányozás intenzitása befolyásolja. A táblázat adataiból látható, hogy a hasított testben kívánatosnak tartott 10-15%-os faggyúarányt egyik csoport eredménye sem haladta meg.
A közlések egybehangzóan igazolják, hogy a magyartarka fajtájú vágómarha jól
megfelel az Európai Unió piaci követelményeinek. Vágóértéke kiváló, húsa minőség szempontjából felveszi a versenyt a nagytestű kontinentális húsfajtákkal,
a brit húsfajtákat pedig túl is szárnyalja.
2.3.6. Az értékes húsrészek aránya

A húsrészek eltérő mennyiségű és arányú húst, faggyút, csontot és ínt tartalmaznak. Ezek a különbségek határozzák meg a húsrészek kereskedelmi értékét
is. Az értékes, első osztályú marhahúsok a hát (rostélyos, hátszín) és a comb
izmai (hosszú felsál, gömbölyű felsál, fehér- és feketepecsenye, vesepecsenye).
Az értékes húsrészek aránya határozza meg legnagyobb mértékben a vágómarha
piaci értékét. A 8. ábrán bemutatott vizsgálatok megerősítik azt a véleményt,
hogy a magyartarka fajta testarányai folytán ebben a tekintetben is versenyképes
a legkiválóbb húsfajtákkal.
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29. táblázat
Szöveti összetétel különböző genotípusú állományokban (1963-2001)
Fajta+

Ivar

Vágási
súly (kg)

Bárczy és mtsai (1963)

MT

b

520

150,0

73,4

17,2

Szerző

Hasított fél
Hús % Csont %
súlya (kg)

Faggyú %
5,3

Bárczy és mtsai (1963)

MTxCH

b

540

159,2

73,8

15,6

7,2

Bárczy és mtsai (1964)

MT

ü

450

130,2

68,8

15,5

12,3

Bárczy és mtsai (1964)

MTxCH

ü

490

140,0

67,8

15,0

14,2

Bárczy és mtsai (1966)

MT

b

650

179,7

76,5

14,9

5,7

Várhegyiné és mtsai (1982)

MT*

b

460

132,1

73,9

17,0

9,1

Gregory és Ford (1983)

CH

b

660

209,5

65,8

19,4

14,8

Regiusné és mtsai (1985)

MTxHF

b

540

154,2

70,6

17,5

11,9

Szabó és Nagy (1985)

MT

b

580

170,4

71,0

16,3

7,2

Szabó és Nagy (1985)

MTxHE

b

510

146,6

67,0

16,0

8,7

Szabó és Nagy (1985)

MTxLI

b

560

172,9

73,6

15,5

6,5

Bozó és mtsai (1991)

MT

b

550

163,5

73,8

16,6

9,0

Bozó és mtsai (1991)

MTxHF

b

500

145,0

71,7

19,2

9,0

Gregory és mtsai (1994)

SM

b

580

174,0

72,8

16,1

12,4

Laborde és mtsai (2001)

SM

B

660

202,6

56,9

18,3

24,9

+ MT = magyartarka; CH = charolais; HE = hereford; HF = holstein-fríz; LI = limousine SM=szimentáli
* = keresztezett

30. táblázat
Magyartarka fajtájú vágómarhák hasított testének szöveti összetétele
ivar

színhús%

intramusc.
faggyú %

csont %

tehén

70,4

10,1

19,0

bika

73,8

9,0

16,6

üsző

70,2

11,8

17,4

tehén

69,2

12,5

18,2

bika

71,9

10,8

17,2

üsző

67,9

15,0

17,0

bika (200 nap)

70,4

4,0

21,0

bika (350 nap)

71,5

6,0

18,0

bika (500 nap)

72,0

7,0

16,0

forrás

Bozó, 1991

Bozó, 1995

Szűcs és mtsai, 1987
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ivar

színhús%

intramusc.
faggyú %

csont %

forrás

tehén

69

10

21

Holló 2001

bika

66

12(4)

18

Polgár és mtsai (2008),
Szabó és mtsai (2009)

bika

71

11(3)

18

bika

72

11(4)

17

bika

72

10(1)

19

bika

72

10(1)

18

bika

72

10(1)

18

bika

74

8(3)

18

8. ábra
Az értékes húsrészek aránya különböző genotípusokban
(Polgár és mtsai, 2009, Holló és mtsai, 2010 nyomán)
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Holló és mtsai, 2006

Holló és mtsai, 2009
Holló és mtsai, 2010
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31. táblázat
Magyartarka hízóbikák testtáji összetétele vágóhídi bontás szerint
Paraméter

Min.

Max.

Átlag

Szórás

cv%

nyak súly (kg)

10,28

30,30

18,85

4,32

22,93

7,79

15,80

10,52

1,52

14,41

12,28

25,60

18,33

2,51

13,71

8,37

13,80

10,34

0,96

9,33

lapocka súly (kg)

21,80

38,68

30,31

3,49

11,51

lapocka %

14,44

18,83

17,08

0,81

4,76

oldalas súly (kg)

21,20

36,84

27,99

3,68

13,16

odalas %

nyak %
rostélyos súly (kg)
rostélyos %

13,80

20,07

15,77

1,07

6,82

hátszín súly (kg)

7,48

13,76

9,74

1,29

13,20

hátszín %

4,51

8,20

5,50

0,56

10,19

puhahátszín súly (kg)

7,06

15,10

10,58

1,89

17,85

puhahátszín %

4,65

7,95

5,95

0,76

12,85

vesepecsenye súly (kg)

2,66

5,08

3,92

0,56

14,36

vesepecsenye %

1,70

2,76

2,21

0,23

10,49

comb súly (kg)

40,62

69,70

56,32

4,93

8,76

comb %

25,21

41,74

31,88

2,24

7,04

farok csont (kg)

0,80

1,84

1,32

0,25

18,87

farok %

0,46

0,97

0,74

0,11

14,96

Forrás: Polgár, 2003-2009; nem publikált adatok

2.3.7. A vágott test minősítése

A vágott test szöveti összetételének minősítésére az Európai Unió államaiban
az ún. SEUROP vágómarha-minősítési rendszer szolgál. A kifejlett szarvasmarhák hasított testét szubjektív alapon bírálják el. A húsformák alapján 6 osztályt
különítenek el (S a legjobb, P a legrosszabb), a faggyússág alapján pedig 5 osztályt (1: legkevésbé faggyús, 5: legfaggyúsabb). Minden osztályon belül létezik
3 alkategória, amit - előjellel, nulla (0) és + előjellel különböztetnek meg.
A EUROP minősítési eredmények szerint a magyartarka fajtára legjellemzőbb minősítési kategória az R+ és U- kategóriák, faggyússág szerint pedig a
2 /0 és 3/+.

87

A magyartarka tenyésztése

2.4. A vágóérték objektív műszeres technikákon alapuló minősítése

A szarvasmarha-tenyésztőknek, nemesítőknek is régi vágya olyan módszerek kidolgozása és alkalmazása, amelyek révén az állatok testösszetétele élő állapotban, illetve a vágott test szöveti összetétele vágás után, csontozás nélkül
meghatározható. Napjainkban számos módszer ismert a hagyományos élőállat
bírálatoktól kezdve a különböző elveken működő műszeres jellegű technikai
megoldásokig (ultrahang, infravörös reflexió, elektromos vezetőképesség, röntgensugár). Ezek gyakorlati alkalmazhatósága, a becslés pontossága azonban
jelentősen különbözik. A humándiagnosztikában sikerrel alkalmazott digitális
képalkotó eszközök (ultrahang, röntgen, komputer tomográf, mágneses rezonanciás tomográf) állattenyésztési célú felhasználása az 1990-es évek végén kezdődött meg.
2.4.1. Az ultrahangos méréstechnika (UH)

Magyarországon is bevezették az ultrahangos készülékeket a szarvasmarha
vágóértékének javítására irányuló szelekcióban, főleg a sajátteljesítmény vizsgálatok zárásakor (kistestű húsfajták, charolais) alkalmazzák azokat. Jelentős segédeszköz, mivel nem tőkeigényes, üzemeltetése olcsó, hordozható, pontossága
gyakorlati célokra kielégítő. Élő állaton vagy a hasított testen a faggyú és az
izomszövet vastagságának, illetve azok területének mérésére használják, többféle mérési ponton. (9. ábra) A hosszú hátizom keresztmetszetét a 12. és 13.
borda között, a háti faggyúvastagságot (FT) ugyanitt, míg a fartájéki faggyúvastagságot az ausztrál módszer szerint a P8 ponton (a 3. keresztcsonti csigolya
magasságában az ülőgumótól a gerincoszloppal párhuzamosan húzott egyenes
vonalánál), míg az amerikai módszer szerint (rump fat- RF) a gluteus medius
és biceps femoris izmok találkozásánál, a külső csípőszöglettől 10 cm-re mérik.
Üzemi körülmények között a P8 ponton történő fartájéki faggyúvastagság-mérést javasolják elvégezni a könnyebb értékelhetőség miatt (kisebb mérési mélység, nagyobb felbontású kép). Ezenkívül a hosszú hátizom intramuszkuláris zsírtartalmát, ún. márványozottságát is el lehet bírálni a 11-13. borda között.
A 32. táblázatban különböző életkorú magyartarka növendékbikák ultrahangos vizsgálattal megállapított faggyúvastagsági és rostélyos keresztmetszeti értékei találhatók.
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9. ábra
Faggyúmérés pontjai szarvasmarhán (William, 2002)
1: márványozottság a háton, 2: rostélyos terület és háti faggyúvastagság a 12-13. borda között,
3: bőr alatti faggyú a faron (P8)

Az ultrahangos mérésekkel a hizlalási időszak alatt tehát jól nyomon követhető az izom- és zsírbeépülés üteme, a mérési eredmények felhasználhatók a
változás előrejelzésére. Sajnos, Magyarországon ez ideig a hizlalási gyakorlatban nem alkalmazták az UH-méréseket a hízóállatok növekedési ütemének elbírálására. Külföldön bevett gyakorlat, hogy a vágást 3-4 hónappal megelőzően
végzett UH- mérések alapján csoportosítják az állatokat, így a hizlalás kiegyenlített csoportokban történik, és addig folyik, amíg a piaci igényeknek megfelelő
faggyúzottságot elérik az állatok.
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32. táblázat
Az ultrahangos mérési eredmények eltérő életkorú és élősúlyú magyartarka bikáknál
Életkor
Nap

Élősúly
kg

239

297

Faggyúvastagság, cm
P8

RF

FT

Rostélyos
keresztmetszet
cm2

0,29

0,28

0,23

60,20

Harangi (2013)

59,30

Harangi és mtsai
(2008)

Faron

Háton

0,28

-

Szerző

258

313

0,29

354

434

0,30

357

476

0,37

-

-

65,70

Tőzsér és mtsai
(2006)

362

510

0,54

0,53

0,39

91,00

Harangi (2013)

383

530

0,46

0,52

-

91,50

Harangi és mtsai
(2008)

408

475

0,37

0,39

0,26

78,19

Török (2008)

418

555

0,62

-

-

71,80

Tőzsér és mtsai
(2006)

496

592

0,61

0,68

-

-

Török (2008)

540

627

-

-

0,82

-

Verebély (2012)

563

676

0,62

-

-

Tőzsér és mtsai
(2005)

102,7

Török (2008)

Az UH- módszer azért alkalmas a vágóérték élő állapotban történő (in vivo)
előrejelzésére, mert a hosszú hátizom keresztmetszete és a vágott test színhús-mennyisége között szoros pozitív irányú összefüggés áll fenn. Hasonló
eredményeket tapasztalhatunk a bőr alatti faggyúvastagság és a vágott testben
lévő faggyú mennyisége között is. Az ultrahanggal mért bőr alatti faggyúvastagság (ágyék, fartájék) amellett, hogy szoros összefüggésben van a hasított test
faggyú-százalékával, korrelációt mutatott a EUROP faggyússági pontszámmal
is. Török (2010) a fartájékon mért faggyúvastagság és a EUROP faggyússági
pontszám között a fajtában r = 0,74 összefüggést írt le. A bőr alatti faggyúvastagságra számított örökölhetőségi értékek elég nagyok ahhoz, hogy felhasználhatók
legyenek nemcsak a hízóállatok minősítésében, hanem a nemesítő munkában is.
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Röntgen-komputeres tomográfia (CT)

A számítógépes rétegvizsgálat vagy röntgen-komputeres tomográfia – rövidítve CT (Computerised Tomography) – megjelenése és felhasználása a humán
gyógyászatban számos területen forradalmasította az orvosi diagnosztikát szerte
a világon. Állattenyésztési célú alkalmazása az 1990-es években kezdődött meg.
Az eljárás nagy előnye, hogy élő állapotban, károsodás nélkül becsülhető az állat
testösszetétele, így vágóértéke is.
A szarvasmarhafajban a röntgen-komputeres tomográfia az állatfaj méretei miatt csak fiatal borjak vizsgálatára alkalmazható. Magyartarka bikaborjak
7 napos korban CT-vel meghatározott hosszú hátizom területe szoros (r = 0,72)
kapcsolatot mutatott ugyanazon állatok 600 kg élősúlyban levágott féltesteinek
színhústartalmával. (Holló és mtsai, 2007) Az ígéretes kutatási eredmények a
jövőben minden bizonnyal felhasználhatók lesznek a szelekcióban, ill. a vágóhídi minősítésben. Az eddig végzett vizsgálatok eredményei (Holló 1997, Holló
2001) rámutattak, hogy a CT-vizsgálat eredményeiből a legpontosabban a vágott
testben lévő faggyú mennyisége becsülhető.
A CT-vizsgálattal megállapított izomszövet aránya magyartarka fajtájú növendékbikák hármas-bordarészében hat genotípussal összevetve a második legnagyobb, sorrendben: limousin (79%), magyartarka (74%), charolais (73%),
magyar szürke (72%), holstein-fríz és charolais x magyar szürke (71%), shaver
(69%), hereford (68 %), angus (67%). Hasonló tendenciát figyeltünk meg a
CT-képen mért hosszú hátizom terület esetében is. A limousin bikák hosszú hátizom keresztmetszete (118 cm2) szignifikánsan nagyobb volt, mint a charolais
és a magyartarka bikáké. Utóbbiaknál ez az érték 88, illetve 81 cm2 volt. (Holló
és mtsai, 2012)
A hármas-bordarész CT mérési eredménye is jól tükrözi a fajta kiváló hústermelő képességét. A módszer lehetőséget kínál a vágott test szöveti összetételének objektív előrejelzésére.
2.5. Húsminőség

A húsminőség összetett tulajdonság, jellemzése egy-egy paraméterrel nem
lehetséges. Bonyolítja a kérdést, hogy a minőséggel szembeni követelmények
a húsvertikum egyes szereplői (termelő – feldolgozó – kereskedő – fogyasztó)
szempontjai szerint is különböznek.
Általánosságban a húsminőséget a hús érzékszervi, táplálkozás-fiziológiai,
toxikológiai, higiéniai és feldolgozás-technológiai tényezőinek összességeként
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határozzák meg. Ezen belül mi a marhahús érzékszervi és táplálkozásbiológiai
tulajdonságaira térünk ki.
2.5.1. pH-érték

A hús pH-értéke vagy kémhatása közvetlenül utal az izomban a post mortem
állapotban történő glikolízis sebességére. A pH-értéket a tejsav mennyisége határozza meg, ami a vágást követő anaerob glikolízis során keletkezik az izomban
tárolt glikogénből. Ha a vágáskor az izomban tárolt glikogén mennyisége kevés,
a folyamat korábban befejeződik, ami magasabb végső pH-t eredményez. A marhahús esetében ez szélsőséges húsminőségi kategóriát, ún. DFD (sötét, kemény,
száraz) húsminőséget jelent. A vágást követően a fiziológiás pH-érték (7-7,3)
csökkenése figyelhető meg. 45 perccel a vágás után a pH 7 alá csökken, majd a
végső pH (vágás után 24 órával) 5,5 - 5,8 közötti értéket mutat. Ez az érték a tárolás és a hús érése során kissé növekszik (5,6-6,2). A hosszabb tárolást követően
a bakteriális romlás miatt a pH-érték ismét nőhet (6,4).
A pH alakulását nagymértékben meghatározza, hogy az állatokat a vágás
előtt hogyan tartották, pihentették-e vagy sem, illetve a szállítás hogyan történt.
A Törökországba exportált magyartarka bikák húsminőségéről a közelmúltban
megjelent tanulmány (Teke és mtsai, 2014) szerint a szállítás (1 800 km) okozta stressz csökkentésére a vágás előtti pihentetés időtartamát növelve (24-48-72
óra) a pH csökkenése figyelhető meg, ami a DFD kategória helyett normál húsminőséget eredményez.
A pH-érték a vízkötő képességet is befolyásolja. A vágás után a fehérjék szerkezete és a sejtmembrán integritása megváltozik, ennek következtében a fehérjék
felületén megkötött víz mennyisége is módosul. Amikor a fehérjeháló fellazul,
több víz megkötésére képes, ám ha a kohézió továbbra is csökken, egyre kevesebb vizet tud megkötni. A hús pH-értéke a vízkötő képességen túl a hús színére,
ízére és porhanyósságára is hatással van. Megjegyzendő, hogy a hús vízkötő
képessége bizonyos húsipari termékeknél (pl. töltelékáruk) előnyös, máskor nem
kívánatos.
Jelenlegi ismereteink szerint a hús pH-ja összességében nem kötődik fajtákhoz, így a magyartarka esetében is csak a vágási technológia betartatása lehet a
termelő érdeke.
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2.5.2. Szín

A hús színét a pigmenttartalom (izom: mioglobin, vér: hemoglobin) határozza meg. Az izomban lévő vastartalmú szállítófehérjének több formáját különböztetjük meg, a mioglobint, a dezoximioglobint és a metmioglobint. A három
forma egymásba átalakulhat, a színt a vasatomok oxidációs száma határozza
meg. Ha a vas kétértékű formában van jelen, de a levegővel már érintkezett a hús
felülete, az oxiomioglobin forma jelenik meg, ekkor a hús cseresznyepiros színű,
míg a metmioglobint tartalamzó húsban a vas három vegyértékűvé alakul át, és
kedvezőtlen, barnás elszíneződést mutat.
Az egyes izmok színét a pigmenttartalom mellett az izomban lévő, eltérő arányú fehér és vörös izomrostok határozzák meg. A vörös izomrostokban gazdag, ún.
vörös izmok sötétebb színűek, mert több pigmentet tartalmaznak, szemben a fehér
izmokkal. A szarvasmarha psoas major izma tartalmazza a legtöbb pigmentet, míg
a semitendinosus izom a legkevesebbet. A marhahús mioglobin-tartalma átlagosan
3-4 mg/g, a borjúhúsé 0,5-1 mg/g. A hús színét meghatározza ezeken túlmenően az
ivar és az életkor, a bikák és az idősebb állatok húsa sötétebb színű. A hús színe amellett, hogy fontos technológiai jellemző, az egyik legfontosabb fogyasztói értékítéletet
meghatározó minőségi mutató, hiszen a fogyasztó a szín alapján dönt a vásárláskor.
A hús színének objektív mérésére spektrofotométert használnak. A szakirodalomban a hús világossága (L* érték): 29-40, vörös tónusa (a érték) 13-18, sárga
tónusa (b érték) 2-4 értékhatárok között alakul. Az L* érték borjúnál 40>, fiatal
tehénnél 34-40 közötti, fiatal bikánál pedig 38-42 értékhatárok között optimális.
Az összehasonlító kísérletek eredményei szerint a tinók húsa világosabb színű,
mint az üszőké, azoké pedig a bikáénál világosabb, vagyis az L* érték nagyobb.
A tömeg- és szálastakarmányokkal, illetve legelőn hizlalt szarvasmarha-hús
színe sötétebb vörös az abrakon felnevelt állatokéhoz képest, ezenkívül a nagyobb karotinfelvétel miatt a faggyú színe is eltérő, sárgásabb színű.
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2.5.3. Porhanyósság

A porhanyósság a húsétel rágása során szerzett azon érzékszervi benyomás,
amely a hús mechanikai tulajdonságával, a keménységgel és a nyíróerővel függ
össze. Minél porhanyósabb a hús, annál nagyobb az élvezeti értéke. A hús porhanyósságát nyíróerő-méréssel fejezik ki. Általában két időpontban mérik, a rigor
beállta után 24 órával (csontozáskor), illetve post mortem 14. napon. Az értékek
akkor kedvezőek, ha az első időpontban kisebb, mint 10 kg, illetve a második
alkalommal kisebb, mint 4 kg.
A hús porhanyósságát a kötőszövet abszolút mennyisége helyett inkább annak minősége befolyásolja: a kollagénrostok típusa, átmérője és a keresztkötések
száma. Az izmot, az azt alkotó izomrostnyalábot és magát az izomrostot is kötőszöveti hártya, sorrendben az epimizium, a perimizium és az endomizium borítja, és ezek eltérő típusú kollagént tartalmaznak. A porhanyósság tekintetében
a perimiziumot és az endomiziumot borító kollagéntípusok a legfontosabbak.
A hús porhanyóssága az életkortól és a zsírtartalomtól is függ, az intenzívebben
hizlalt, a vágósúlyt előbb elérő állatok húsa porhanyósabb.
A porhanyósságot nagymértékben befolyásolja a vágás utáni (post mortem)
pH-csökkenés, a post mortem glikolízis sebessége is.
A cseh tarka, galloway, charolais és húshasznú keresztezett fajták hosszú hát
izmának nyíróerő-alakulását az érlelés során összehasonlítva a legkedvezőbb
értéket a cseh tarka fajta esetében mérték (57,37 N), míg utána közvetlenül a
galloway fajta következett 59,65 N nyíróerővel. (Hanzelkova és mtsai, 2011)
Az ivar hatását vizsgálva megállapították, hogy az üszők húsa porhanyósabb,
mint a bikáké, amit a finomabb rostozattal és nagyobb zsírtartalommal magyaráztak. A szimentáli fajtával végzett kísérletekben igazolták, hogy a tinók húsa
a nagyobb zsírtartalomnak köszönhetően porhanyósabb, mint a bikáké. Egy
11 fajtából álló kísérletben (Oletta és mtsai, 2009) hosszú hátizommintákon mérve a nyíróerőt a hegyitarka (szimentáli) fajta húsa a helyi fajták (carina, marchigiana) után a harmadik legjobb porhanyósságot mutatta. A magyartarka húsának
porhanyósságára vonatkozóan még kedvezőbb értéket, 46 N nyíróerőt mértek,
ami megfelel 4,6 kg nyíróértéknek. Az érlelési időszak végére a puha hátszín kivételével minden húsrész esetében szignifikánsan javult a nyíróerő, így a porhanyósság is. A legjobb értékeket a rostélyos és a nyak esetében mértek. (10. ábra)
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10. ábra
A nyíróértékek (kg) változása az érlelés során eltérő húsrészekben
(Zsarnóczay és mtsai, 2009)

2.5.4. Íz, zamat

A hús zamatát több ezer vegyület együttes hatása alakítja ki, azonban ezekből
csak viszonylag kis mennyiség lényeges az íz kialakítása szempontjából. Az íz
kialakulásának két fontos tényezője van, az adott vegyület mennyisége és küszöbértéke. A kérődzők fajspecifikus zamatanyagai szoros kapcsolatban vannak
a lipidfrakció vegyületeivel. Az íz a főzés, melegítés hatására fejlődik ki, ekkor
jelentős mennyiségben keletkeznek illatanyagok. A folyamat során egyrészt a
redukáló cukrok reagálnak az aminosavakkal (Maillard-reakció), másrészt, a zsírok melegítésének hatására oxidatív lebontás kezdődik el. A telítetlen zsírsavak
mennyiségének függvényében telítetlen aldehidek keletkeznek, ezért különböző ízek jelennek meg. Az íz mérésére számos analitikai eljárást dolgoztak ki, a
legújabb technikákat is felhasználva, mégis az mondható el, hogy a legátfogóbb
értékelésre elengedhetetlen a fogyasztók és szakemberek bevonása (érzékszervi/
organoleptikus vizsgálat). A marhahús ízét, illetve az ezt kialakító komponensek
(zsírsavak és egyéb vegyületek) arányát legegyszerűbben a takarmányozással lehet befolyásolni. Általánosan elfogadott, hogy koncentrált takarmány hatására a
hús intenzívebb ízű, mint az alacsony energiatartalmú zöldtakarmányok esetében, viszont az utóbbi hatására kialakuló zsírsavarányt egészségesebbnek tartják.
A korábbi érzékszervi bírálatok szerint a charolais és a szimentáli húsa között
ízletességben nem volt lényeges eltérés. (Bures és mtsai, 2006)
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Zsarnóczay és mtsai (2009) elemezték az érzékszervi vizsgálat eredményét
magyartarkából származó, különböző érlelési módú (nem érlelt, vákuumban
érlelt, „bőrben” érlelt), grillezett húsmintáknál, 1-10 skálán értékelve az egyes
minőségi jellemzőket. Az ízletességet tekintve a 11. ábrán jól látható, hogy a
különböző módon érlelt húsrészek ízletessége jobb, mint a „friss” húsé, másrészt
egyes húsrészek ízletessége lényegesen különbözik, legízletesebbnek a rostélyos
bizonyult, míg a puha hátszín ízletessége csak a speciális vákuumcsomagolás
hatására javult számottevően.

11. ábra
Az ízletesség eltérő húsrészek és érlelési módok esetében
(Zsarnóczay és mtsai, 2009)

2.5.5. Lédússág

A hús lédússága a hús rágásakor érzékelhető szárazabb vagy lédúsabb tulajdonsággal párosuló benyomással jellemezhető. Az érzést két komponens adja,
az egyik már az első rágás után felszabaduló lé/víz érzékelése a szájban, a másik
pedig a hús zsírtartalmával összefüggésben jelentkező nyálelválasztás miatt érzékelhető lédússág. A lédússág megítélése meglehetősen szubjektív és komplex
tulajdonság. Leszögezhető viszont, hogy a hús vízkötő képessége és szerkezete,
zsírtartalma befolyásolja a lédússágot. Ez utóbbi szerepe még nem teljes körűen
tisztázott. A magyartarka húsminták organoleptikus vizsgálata során (12. ábra)
a lédússágra vonatkozóan a rostélyost találták a legkedvezőbbnek. A hús érése
során a lédússág kedvezően változik, bár húsrészenként és érlelési módonként ez
eltérő mértékű.
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12. ábra
A lédússág eltérő húsrészek és érlelési módok esetében
(Zsarnóczay és mtsai, 2009)

2.5.6. Intramuszkuláris zsírtartalom

Az intramuszkuláris zsírtartalom az egyik legfontosabb húsminőségi tulajdonság, amely leginkább befolyásolja a hús élvezeti értékét. Befolyással van a
porhanyósságon kívül még az ízletességre és a lédússágra is. Az intramuszkuláris zsírtartalom bizonyos határig javítja a marhahús minőségét, mert a nagyobb
intramuszkuláris zsírtartalmú hús ízletesebb, mivel ez íz és az aromaanyagokban
gazdagabb, emellett víztartó képessége is jobb. A marhahús faggyútartalmában
jelentkező eltérések egyrészt a fajta hatásának tekinthetők. Így pl. a későn érő
fajták húsa (fehér-kék belga, limousin) kevesebb intramuszkuláris faggyút tartalmaz, szemben a korán érő húsfajtákkal (angus, japán fekete). Ezenkívül az intramuszkuláris faggyútartalmat az állat életkora és élősúlya, az ivar és az izomtípus
is szignifikánsan befolyásolja. A szimentáli üszők és tinók húsának intramuszkuláris faggyútartalma nagyobb (3,3-3,5), mint a bikáké. Három izom összehasonlításában a magyartarka bikák hosszú hátizmának faggyútartalma 2-2,41%, a
fehérpecsenyéé 1,2-1,78%, a vesepecsenyéé pedig 2,61-3,49%.
A környezeti tényezők közül a hizlalás intenzitása, a takarmányozás szerepe
a legjelentősebb. Az intenzív, nagyobb abrakadagra alapozott takarmányozás nagyobb mérvű faggyúsodást eredményez. A legeltetett állatok húsának intramuszkuláris faggyútartalma szignifikánsan kisebb, mint az intenzíven hizlalt állatoké.
A túlzottan faggyús húst azonban a fogyasztók elutasítják, ezért a marhahús esetében a 3-4% közötti intramuszkuláris zsírtartalom az optimális.
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A cseh tarka marha húsának intramuszkuláris faggyútartalma Zapletal és
mtsai (2009) eredménye szerint 2,1 és 2,8% között változott. A német hegyitarka
esetében a hizlalás intenzitásától függően Sami és mtsai (2004) szerint 1,712,76%-ot, Mahecha és mtsai szerint 1,54-2,2%-ot, olasz tarkában (Spanghero és
mtsai, 2004) pedig 2,42%-ot mértek. A magyartarka hosszú hátizma a kísérleti
eredmények szerint átlagosan 1,57-2,41%-os intramuszkuláris faggyút tartalmazott. Egy fajta-összehasonlító kísérlet eredményei alapján a magyartarka rostélyosának intramuszkuláris faggyútartalma szignifikánsan több volt, mint a charolais és holstein-fríz bikáké, ugyanakkor kevesebb az angus bikákéhoz képest.
A cseh tarka és a charolais esetében is hasonló tendenciát tapasztaltak: a cseh
tarka húsa márványozottabb, a két fajta keresztezéséből származó utódoknál az
intramuszkuláris faggyútartalom nagyobb, mint a fajtatiszta charolais-nál.
2.5.7. Táplálkozásbiológiai jellemzők
– Zsírsav-összetétel

A jelenlegi humán-táplálkozási irányelvek szerint a zsírtartalom csökkentése mellett ajánlatos a hús zsírsavösszetételének módosítása olyképpen, hogy
a telített zsírsavtartalom (SFA) csökkentésével együtt a többszörösen telítetlen
zsírsavak (PUFA) aránya, ezen belül az n-3 zsírsavak mennyisége növekedjen
Az egészséges zsírsav-összetételű húsban a PUFA/SFA arány legalább 0,4, az
n-6/n-3 arány pedig kisebb, mint 4:1. (Scollan és mtsai, 2006) Ezt az arányt bizonyos mértékig befolyásolja a genetikai háttér, de a szarvasmarha esetében a
takarmányból felvett PUFA beépülését a szövetekbe a bendőben végbemenő
biohidrogenizáció limitálja.
Ennek ellenére az e tárgyban végzett kutatások eredményei rámutattak, hogy
a marhahús zsírsavösszetétele bizonyos mértékig, hasonlóan a monogasztrikus
állatokhoz, takarmányozással módosítható. (33. táblázat) Ilyenkor a PUFA/
SFA arány a zsírtartalom csökkenésével ellentétesen változik. Magyarországon
a silókukorica-szilázsra, fűszénára és abrakra alapozott hizlalás az elterjedt.
Az így előállított marhahús zsírsavösszetétele a humán-táplálkozás szempontjából azonban kedvezőtlen. Ennek az a magyarázata, hogy a leggyakrabban etetett
abrakkeverékekben (az azt alkotó különféle magvakban) a linolsav (C 18:2 n-6)
nagyobb mennyiségben fordul elő, ami a PUFA n-6 zsírsavcsoport prekurzora,
míg a zöldtakarmány az n-3 zsírsavcsoport előanyagában, linolénsavban (C 18:3
n-3) gazdag.
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33. táblázat
A takarmányozás módosító hatása a hús zsírsavösszetételére
különböző életkorú és ivarú hegyitarka szarvasmarháknál
(Miotello és mtsai, Nürnberg és mtsai, Štokovic és mtsai, Laborde és mtsai, Holló és mtsai nyomán)
Kivánatos:
>0,45

P/S

KLS

Kivánatos:
minél több

Kivánatos:
<4:1

n-6/n-3

Fajta/ivar

Takarmányozás

Szimmentáli borjú

(bio) legelő anyatehén

0,45

1,08

2,66

Szimmentáli borjú

itatásos borjúnevelés

0,44

0,31

6,77

Német tarkai/bika

legelő

0,33

0,87

2,04

Német tarka /bika

szilázs+abrak

0,21

0,72

8,34

Amerikai szimmentáli

Intenzív abrak+szenázs
(lucerna)

0,13

0,36

4,42

Horvát tarka

szilázs+abrak

0,09

-

6,61

MT/tehén

szilázs+abrak

0,06

-

5-5,5*

MT/bika

szilázs+abrak

0,43

0,52

13,63

MT/bika

szilázs+abrak+60 nap
lenmagdara

0,35

0,66

5,26

MT/bika

szilázs+abrak

0,17-0,20**

0,68-0,82**

19-20**

MT/bika

szilázs+abrak+260 nap
lenmagdara

0,15-0,22**

0,7-0,9**

6,6-7,5**

MT/bika

szilázs+abrak+185 nap
lenmagdara

0,24-0,29**

0,6-0,7**

5,5-5,8**

*különböző vágási súlynál, ** különböző izmokban

Az n-6/n-3 arány tehát kedvezően változtatható legeltetéssel vagy fűszenáz�zsal történő takarmányozással. Sajnos, ennek a gyakorlati megvalósítására a mi
viszonyaink között kevés az esély. Az n-6/n-3 arány változtatásának másik lehetséges módja, hogy a takarmányadagokba különböző olajos magokat keverünk,
pl. napraforgó, szója vagy repce. Az olajos növények közül a lenmag (Linum usitatissimum) tartalmaz a legnagyobb mennyiségben (az össz-zsírsav mennyiségnek több mint 50%-ában) -linolénsavat (C 18:3 n-3). Ez az n-3 vagy más néven
omega-3 zsírsav a humán immunválaszt stimuláló hatású, és csökkenti a szív-és
érrendszeri megbetegedés kockázatát. Megállapították, hogy a lenmagdarás abrak-kiegészítéssel intenzíven (kukoricával) hizlalt marhák esetében is növelhető
az n-3 zsírsavak aránya a húsban, míg a súlygyarapodás, a bendő-fermentáció és
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a vágott test minősége lényegesen nem változik. Ezzel az elméleti lehetőséggel
akkor számolhatunk, ha az ilyen – táplálkozás-biológiailag előnyösebb összetételű – vágóállatokat a piac többletárral honorálja.
Számos tanulmány számol be a fajták közötti különbségekről a zsírsavösszetételben, még azonos takarmányozás mellett is. Ezeket az eltéréseket a zsírsavszintézisben részt vevő enzimek eltérő expressziója és aktivitása okozza. Holló és mtsai (2001) szerint a magyartarka fajta húsa nagyobb mennyiségű alfa-linolénsavat
(C 18:3, n-3) és konjugált linolsavat tartalmaz, mint a holstein-frízé. Bene és mtsai
(2009) eredményei szerint a red angus, limousin, magyartarka x limousin és magyartarka x fehér-kék belga üszők húsának zsírsavösszetétele nagyon hasonló, a
gamma-linolénsav (C 18:3 n-6) esetében szignifikánsan különböznek.
Aminosav-összetétel

A marhahús második fő komponense a fehérje, amelynek aránya a színhúsban
19-22% között alakul. A húsban lévő aminosavak harmadát három aminosav, a
glutaminsav, az aszparaginsav és a lizin teszi ki. A marhahús aminosav-összetétele viszonylag állandó, de arányukat befolyásolhatja az izom zsírtartalma, a
fajta és az életkor.
A hegyitarka szarvasmarha húsának fehérjetartalmára vonatkozóan egy FAO
tanulmányban 21,18 és 21,73%-ot közöltek Eszerint a hegyitarka húsa mind a
limousine, mind a charolais fajtánál több fehérjét tartalmaz.
Szájer (2013) vizsgálataiból az derül ki, hogy az azonos életkorban vágott
magyartarka bikák húsának treonin-, metionin- és szerintartalma szignifikánsan
meghaladja a magyar szürke bikákét. Három fajtát (magyar szürke, holstein-fríz,
magyartarka) összehasonlítva az esszenciális és nem esszenciális aminosavak
aránya a legkedvezőbb értéket a magyartarka fajta húsában érte el. Az emberi
szervezetben a lizin és a treonin a legfontosabb limitáló aminosav. Ezekből az
aminosavakból a magyartarka húsa többet tartalmazott, mint a másik két fajtáé.
A magyartarka egyedek húsának biológiai értéke volt a legnagyobb (86), szignifikánsan meghaladta a magyar szürke bikák húsának biológiai értékét, és a
szakirodalomban a marhahúsra közölt 72-76 közötti értékhatárt is. Mindez jól
jelzi, hogy a fajta biológiailag különösen értékes aminosavakat tartalmaz, így
értékes fehérjeforrásnak tekinthető a humán szervezet számára.
Molnár és Molnár (1981) megállapították, hogy az ivarnak is szerepe van
az aminosavak arányában. Az üszők fartőjében a növekedésben fontos szerepet játszó metioninból kétszer annyi található, mint a bikákéban. Kimutatták
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továbbá, hogy a vágás előtti körülmények is befolyásolják az aminosav-összetételt.
A stresszhatásnak kitett állatok húsában csökkent a treonin, a glicin és a tirozin,
míg nőtt a prolin, a valin és metionin mennyisége.
Szűcs és mtsai (1985) arra jutottak, hogy a szarvasmarha húsában az egyes
aminosavak aránya az életkor előrehaladtával is változik, növekszik az aszparginsav, a glutaminsav, a prolin, a glicin, a valin, a hisztidin és a hidroxiprolin
hányada, csökken a cisztein, a metionin és a leucin.
Ásványianyag-tartalom

A marhahús a nagy biológiai értékű fehérjék és vitaminok mellett egyben számos fontos ásványi anyag forrása is. Mindezt azért szükséges hangsúlyozni, mert
napjainkban világszerte ismertek az ásványi elemek elégtelen fogyasztásából
adódó hiánybetegségek, melyek a fiatalok fejlődését, a várandós nők, illetve az
idősek egészségi állapotát kedvezőtlenül befolyásolják. A fejlett országokban a
vas, a cink és a szelén hiánya a leggyakoribb. A rizikócsoportba tartozó idősek, a
várandós nők és a gyermekek számára feltétlenül javasolt a marhahúsfogyasztás.
A marhahús ásványi elem tartalmáról – a zsírsav-összetétellel szemben – kevesebbet tudunk. A rendelkezésre álló információkat a 34. táblázatban foglaltuk össze.
34. táblázat
A magyartarka bikák húsának ásványi anyag összetétele 5 másik szarvasmarha genotípusban mért
átlagértékekhez képest (Holló és mtsai, 2010 nyomán)
Rostélyos

Fehérpecsenye

Vesepecsenye

Összetétel

MT

5 genotípus
átlaga

MT

5 genotípus
átlaga

MT

5 genotípus
átlaga

Szárazanyag, %

26

26

24

24

25

26

Hamu, %

1,06

1,06

1,09

1,08

1,08

1,10

Kalcium, mg/1000g

45,5

34,7

33,4

33,1

29,4

27,9

Foszfor mg/1000g

1 884

1 893

1 980

1 943

2 008

1 960

Magnézium mg/1000g

202,6

208,1

208,9

210,5

219,3

220,2

Kálium mg/1000g

3485

3 352

3 536

3 471

3 530

3 457

Nátrium mg/1000g

515,9

533,3

548,4

552,7

509,9

492,2

Mangán mg/1000g

0,08

0,09

0,07

0,07

0,1

0,1

Réz mg/1000g

0,59

0,79

0,55

0,7

0,88

0,7

Cink mg/1000g

34,5

37,8

31,8

32,4

27,1

27,2

Vas mg/1000g

18,1

19,3

15,7

15,5

20,4

22,2
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Vitamintartalom

A marhahús táplálkozásbiológiai szerepe kapcsán a vitaminok közül az A-,
E-, B- és D-vitaminok említhetők. Ezek közül az utóbbi időben az E-vitamin
került az érdeklődés középpontjába, ugyanis kimutatták, hogy fontos antioxidáns szereppel bír, és az eltarthatóságot, ill. a hús színmegőrzését is kedvezően befolyásolja. A legelőn tartott állatok húsa E-vitaminban gazdagabb, mint a
koncentrált takarmányon hizlalt állatoké, mert a legelőfű igen gazdag forrása az
alfa-tokoferolnak, az E-vitamin előanyagának (öt-tízszerese a gabonaféléknek!).
A koncentrált takarmányon tartott állatok esetében kiegészítésként adott E-vitaminnal lényegesen növelhető a hús E-vitamintartalma. Magyartarka bikákban
a hús átlagos E-vitamintartalma 3,7 µg/g, de a legeltetett állatok húsában ennek
háromszorosát (9,3 µg/g) is mérték. Az E-vitamin szint attól függően változik,
hogy kapott-e az állat E-vitamin kiegészítést a hizlalás során. A kedvező hatás
eléréséhez viszont minimum 100-120 napon keresztül 500 mg/nap E-vitamin kiegészítést kell adni a hízóállatoknak, amire az üzemi gyakorlatban kicsi az esély,
mivel költségnövelő tényező, amit az árban nem honorálnak.
Az E-vitamintartalom mellett A-vitaminban is gazdagabb a legeltetett állatok
húsa, ugyanis az A-vitamin előanyaga, a -karotin nagy mennyiségben található
a legelőfűben.
A kutatások igazolták, hogy a C-vitamintartalomban (aszkorbinsav) is növekedés figyelhető meg a legeltetés hatására.
Érdemes megemlíteni, hogy az amerikai dietetikusok társasága szerint az
élelmiszerek közül a marhahús a B12-vitamin első számú forrása, B6-vitamin
esetében a második, riboflavin-tartalom tekintetében pedig a negyedik helyezett.
Koleszterintartalom

A húsfogyasztás elutasításának egyik okaként gyakran a koleszterintartalmat
adják meg. Az utóbbi években azonban a kutatások bizonyították, hogy a koleszterin döntő mennyiségét a szervezet maga állítja elő, csak kisebb hányadát ves�szük fel a táplálékainkkal. Az egészséges szervezet szabályozó mechanizmusa
gondoskodik arról, hogy a vér koleszterinszintje – függetlenül a táplálékkal bevitt
mennyiségtől – normális mértékű legyen. A húsok koleszterintartalma – a közhiedelemmel ellentétben – nem kimagaslóan nagy. A sertéshúsé 52-67, a marhahúsé
59-88, a baromfihúsé 65-96 mg/100 g között változik. Sok koleszterin van azonban a belsőségekben. A hegyitarka marha húsának koleszterintartalma az angus,
hereford és charolais fajtákkal összevetve a legkisebb volt. ( Bures és mtsai, 2006)
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A legelőn nevelt borjú húsa szintén kevesebb koleszterint tartalmaz, mint
az itatásos borjúnevelésből származóé. A koleszterintartalom és a vágott test
faggyútartalma, ill. az intramuszkuláris zsírtartalom között pozitív összefüggést
találtak.
2.5.8. A húsminőséget befolyásoló génpolimorfizmusok

A mennyiségi tulajdonságokat meghatározó számos gén kromoszómán belüli
elhelyezkedését (QTL-quantitative trait loci) a hústermelő képességre vonatkozóan szarvasmarha esetében is meghatározták. Ezek ismeretében a kutatások fő
célját napjainkban a QTL mögött rejlő mutációkat hordozó gének azonosítása,
az ehhez kapcsolt markerek detektálása, ennek következtében hatékonyabb, markerre alapozott szelekció lehetősége képezi.
A számos marker közül Magyarországon a diacilglicerol-O-transzferáz
(DGAT1), a tireoglobulin, (TG) és a leptin vizsgálata folyik molekuláris genetikai módszerekkel. Ezeket a marker géneket néhány országban már alkalmazzák
a genomvizsgálaton alapuló tenyészállat-szelekcióban.
A DGAT és TG génekben lévő polimorfizmusoknak szignifikáns hatása van
a lipid metabolizmusra, befolyásolják a bőr alatti faggyúvastagságot és az intramuszkuláris zsírtartalmat is. A leptin gén a zsírszövetben termelődő leptin hormon mennyiségét befolyásolja. Egy mutáció következtében inaktív hormont termel a gén, ez vezet az elhízáshoz, emiatt nevezik ezt a gént ún. obesitas (elhízás)
génnek. Kísérletekben kimutatták, hogy szarvasmarhában a vér leptin-koncentrációja és a takarmányértékesítő képesség, a súlygyarapodás, a háti faggyúvastagság és a márványozottság között összefüggések állnak fenn.
A magyarországi eredmények szerint magyartarka teheneknél a DGAT1 polimorfizmusok lényegében hasonló alléleloszlást mutatnak, mint a hegyitarka
fajtacsoport többi tagjában. A TG génben, melyet a szakirodalom a márványozottság génjének is nevez (marbling gene), a magyartarka tehenekben a C allél
gyakorisága nagyobb, mint a szimentáli fajtában.
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35. táblázat
A DGAT, a leptin és a TG gén polimorfizmusok allélgyakorisági értékei*
allélgyakoriság

gén polimorfizmusok
DGAT1 K232A
leptin C528T
TG 5’

magyartarka

szimentáli

AA

GC

AA

GC

0,10

0,90

0,06-0,07

0,93-0,94

C

T

C

T

0,75

0,25

0,7-0,86

0,14-0,30

C

T

C

T

0,73

0,27

0,54

0,46

*Farkas (2012) munkája nyomán

A TG gén esetében a T allél jelenléte pozitívan befolyásolja az intramuszkuláris zsírtartalmat, a márványozottságot, de a szakirodalmi adatok azt igazolták,
hogy a kedvező homozigóta TT genotípus extrém kis arányban van jelen a populációban.
Egy hazai kísérlet eredményei szerint a magyartarka hízóbikáknál a homozigóta CC genotípusú egyedek vágott testének faggyútartalma ugyan több, de intramuszkuláris zsírtartalma kevesebb, mint a heterozigóta TC egyedekben mért.
(36. táblázat) A vizsgált populációban a TT genotípust sem a magyartarkában,
sem a holstein-frízben nem találtak, azt csak az angus fajta esetében sikerült
azonosítani.
Mindez az eredmény megerősíti a molekuláris biológia jövőbeli szerepét,
ugyanis ezen markerekre alapozott szelekcióval lehetőség van arra, hogy a kedvező genotípus arányát a fajtában növelni tudjuk.
36. táblázat
A faggyútartalom és a zsírarány alakulása az eltérő TG genotípusú állatokban
(Anton és mtsai, 2014 nyomán)

TG 5’

Hasított
test faggyú%

Rostélyos zsír%
(CT)

IM zsír%
(kémiai analízis)

IM zsír %
(CT)

LSM±SEM
CC (n=29)

6.30±0.39

8.62±0.40

1.54±0.16

0.61±0.06

TC (n=11)

5.58±0.71

8.28±0.84

1.71±0.56

0.62±0.15

IM: intramuszkuláris CT: röntgen computeres tomográfia
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3. Funkcionális („fitnesz”) tulajdonságok
3.1. Termékenység

Termékenységen a szarvasmarha faj esetében azt értjük, hogy a nőivarú állatok (tehenek, üszők) szabályos ivari ciklussal rendelkeznek, a termékenyítést
követően vemhesülnek, komplikációmentesen ellenek, és sikeresen újra vemhesíthetők. A bikák termékenységét az ugróképességgel, a termelt ondó minőségével (életképes ondósejtek aránya) és a sperma mélyhűthetőségével fejezzük ki.
Jól látható tehát, hogy komplex tulajdonságról van szó, amelynek a kifejezésére
a gyakorlatban nagyszámú paramétert használunk. Alig vitatható az is, hogy a
tulajdonság rendkívüli gazdasági jelentőségű, hiszen borjú nélkül sem tejtermelés, sem hústermelés nem lehetséges.
A termékenységgel kapcsolatos számos kutatás alapján bebizonyosodott,
hogy ezek a tulajdonságok gyengén öröklődnek (h²= 0,1 körüli), a környezeti tényezőkre, különösen a takarmányozási és tartási viszonyokra érzékenyen reagálnak. Ez alól csak az ellések módja, a nehéz ellés gyakorisága a kivétel. Ezekben
anatómiai sajátosságok folytán figyelemre méltó fajtakülönbségek figyelhetők
meg. Jelentős befolyással vannak a termékenységi mutatókra az emberi tényezők
is (ivarzók észlelése és kiválogatása, az inszeminátor munkája, az ellető szakértelme). Mindezek miatt a magyartarka fajta termékenységének elemzésében
csak azokra a részkérdésekre térünk ki, amelyek tekintetében a fajta a többi fajtától többé-kevésbé különbözik.
A két ellés között eltelt napok száma a termelésellenőrzés és teljesítményvizsgálat keretében rendszeresen mért és nyilvántartott adat. Értéke összevontan fejezi ki az ellést követő involúciót és az újratermékenyítés során mutatott
fogamzó képességet. 2010-ben az ellenőrzött magyartarka populációban a két
ellés között eltelt napok száma 410 volt, ez megközelíti az ökonómiailag optimálisnak tekintett 400 napot. Összehasonlításul, a holstein-fríz állományban
ennek értéke 434 nap! A fajta termékenysége tehát jó. A tisztánlátás érdekében
szólni kell arról is, hogy a kérdéskörrel foglalkozó hazai és külföldi kutatók
többsége antagonizmust tapasztalt a termékenység és a tejtermelés között. Ennek mértéke r = -0,1-0,2 (Dohy nyomán). Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a
termékenység megőrzése, netán javítása a fajtában a tejtermelésre irányuló szelekció esetén csak megfontolt szelekciós stratégiával és a tartási-takarmányozási, ill. szaporítás-technológiai megoldások együttes figyelemmel kísérésével
lehet eredményes.
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A nehéz ellés és az ebből eredő veszteségek a szarvasmarhafajban a többi
gazdasági állathoz képest sajnos meglehetősen gyakoriak. A tulajdonság objektív mérésére nincs megfelelő módszer. A szakirodalomban általában akkor beszélnek nehéz ellésről, ha az elléskor 2 személynél többnek a segítségére, ill.
húzóerejére van szükség, a borjú vagy az anyaállat az ellés során megsérül, vagy
ha műtéti beavatkozásra kényszerülnek. Az így meghatározott nehéz ellés aránya
– különösen egyes bikák után – az üszők ellésekor meghaladhatja a 10-20%-ot,
de a teheneknél is elérheti az 5%-ot. A nehéz ellések kialakulásában az anyaállat
szülőútjának alakulása, valamint a fedező bika egyedisége, továbbá a vemhesség
alatti takarmányozás játszik meghatározó szerepet.
Jelentős különbségek tapasztalhatók a nehéz ellésre való hajlam tekintetében
egyes fajták, sőt egyedek között is. (37. táblázat) E hatások többé-kevésbé genetikailag meghatározottak, és egyben a nehéz ellések arányát csökkentő tenyésztői módszerek irányát is megszabják.
37. táblázat
Nehéz ellések aránya különböző fajtákban
(Philipsson et al.,1979)
Fajta

Nehéz ellés aránya %
Üsző

Tehén

Jersey

1,6-2,9

0,4-1,9

Feketetarka lapály, holstein-fríz

4,8-6,3

2,1-4,1

Vöröstarka lapály

6-15

3-3,5

Hegyi tarka fajták

7,3-7,4

2,6-3,0

Angus

1,5-5,3

0-3,2

Hereford

1,5-9,8

0,2-3,5

Charolais

10,8-19,4

5,2-5,6

A hegyitarka fajta ellése közepesnek minősíthető. Érvényes ez a megállapítás
a magyartarka fajtára is. A teljesítményvizsgálat során alkalmazott pontozásos
rendszerben a fajta nehéz ellésének gyakoriságára vonatkozó értékelés: 1,5-1,8.
A magyartarka fajtában a könnyű ellésre közvetlen szelekciót ez ideig
nem végeztek. A nehéz ellés rendszeres regisztrálása nagy figyelmet és következetességet igényel, de ennek eredményeként lehetséges a tulajdonságot
befolyásoló tényezők értékelése, az üszőkori és tehénkori paraméterek becslése, mely végső soron lehetővé teszi a tenyészérték becslését és a szelekciót.
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Komlósi és Húth (2010) a 2000 és 2009 között a magyartarka fajtában felvételezett 8.932 ellés lefolyását mint a borjú (direkt) és a tehén (maternális) tulajdonságát értékelték. Az üszők és tehenek elléslefolyása közel azonos módon változott
havi megbontásban. Mindkét korcsoportra jellemző volt a nyár végi könnyebb,
s az októberi nehezebb ellés. A bikaborjak nehezebben születtek meg, a borjak
a második és harmadik ellésből azonos nehézséggel születtek, s az ellések sorszámának (a tehenek életkorának) növekedésével egyre kevesebb a nehéz ellés.
Az üszők könnyű, illetve nehéz ellésének direkt h² értéke 0,048, az anyai h²
érték 0,058 volt, a teheneké pedig 0,020 és 0,024. A vizsgált évek során egyre
könnyebben ellettek mind az üszők, mind a tehenek, annak ellenére, hogy a hazai állományban tudatos szelekció nem folyt. A javulás a természetes szelekció
(nehéz ellésből eredő kényszervágás, ill. borjúelhullás) mellett valószínűleg az
importált bikák használatával magyarázható.
Holtellésen a halva született, vagy a 48 órán belül elhullott borjút értjük.
Az esetek fele nehéz ellésre, harmada fejlődési rendellenességre és más, még
nem ismert okokra vezethető vissza. A holtellés nem csak borjúveszteséget jelent, a holtellő tehenek involúciója is rendellenes, később ivarzanak és fogamzanak, nagyobb eséllyel (+41%) selejteződnek vagy hullanak el. Az ilyen tehenek
tejtermelése a laktáció első 60 napjában kevesebb. A magyartarka fajtában 2005ig csökkent a holtellés gyakorisága, 2006-ban növekedett, majd ismét csökkenő
tendenciát mutat, 2000 és 2009 között a vizsgált évek átlagában 12,9% volt.
Az üszők nehéz ellése és holtellési hajlama között szoros pozitív összefüggést
állapítottak meg (0,71), míg a kapcsolat a tehenek esetében közepes volt (0,43).
(Komlósi és Húth, 2010) A tulajdonságot a jövőben javítani szükséges, erre nem
csupán a veszteségek csökkentése, hanem állatjóléti előírások is kényszerítenek.
Az ikerellési hajlam a szarvasmarhafajban meglehetősen csekély, átlagosan
100 ellésből 2 esetben fordul elő. Bár az ikerellés nincs közvetlen összefüggésben a termékenységgel, áttételesen hozzájárulhat a borjúszaporulat növeléséhez.
A tulajdonság öröklődése csekély (h²=0,1), ennek ellenére korábban számos országban indult el szelekció az ikerellési hajlam növelésére. (Majala, 1964) Bár
értek el némi eredményt, az ikerellés gazdasági haszna nem igazolódott be, mert
az ikerellésből származó borjak között gyakoribb az elhullás. A magyartarka ikerellési gyakorisága a legtöbb fajtához hasonlóan 2%, növelése nincs napirenden.
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3.2. Ellenálló képesség

A tulajdonságon azt értjük, hogy a szarvasmarha a kedvezőtlen környezeti
hatásokkal (meleg, nagy páratartalom, betonpadozaton tartás) és a különböző
kórokozók fertőzésével szemben toleráns, termelését képes fenntartani, és hos�szú időn át termelésben marad. Tágabb értelemben a takarmányokkal szembeni
igénytelenséget is ide soroljuk, de ennek csak a húsmarhatartásban van jelentősége.
Jól érzékelhető, hogy egy összetett tulajdonságról van szó, amelynek elemzése az egyes hatótényezők kölcsönhatásai folytán nehézséggel jár. A magyartarka
fajta ellenálló képessége szempontjából jó kiindulópontot jelent az a körülmény,
hogy a hegyitarka az alpesi régióban alakult ki, ahol a szélsőséges hőmérsékleti
viszonyok és terepakadályok leküzdése a természetes szelekció része volt. Joggal várható tehát, hogy a fajta a megváltozott körülmények között is jobban teljesít, mint az egyenletes klímához és síkvidéki viszonyokhoz szokott lapály fajták.
Az ellenálló képesség kifejezésére a gyakorlatban használt mérőszámok közül a legelterjedtebbek a hasznos élettartam, az életteljesítmény, a tőgygyulladásra való hajlamot jelző szomatikus sejtszám és a betegségekből eredő selejtezési arány.
A hasznos élettartam az első elléstől a selejtezésig terjedő időszakot foglalja
magában. A tehenek teljesítményvizsgálata során gyűjtött és feldolgozott adatok
alapján a hasznos élettartam kifejezésére leggyakrabban a teljesített laktációk
számát használjuk. Ez egyedre és állományra is számolható. Az ellenőrzött magyartarka-állományban ennek értéke 2012-ben 2,7 volt, sajnos, az elmúlt évtizedben ez kissé csökkenő tendenciát mutat. Ezzel tehát nem lehetünk elégedettek, de a tisztánlátáshoz hozzátartozik az is, hogy a Magyarországon domináns
holstein-fríz fajtában ez az érték 2,2-2,3. Ez a mintegy 0,5 laktációs fölény a
többi hegyitarka változat esetében is megfigyelhető és a fajtára jellemzőnek tekinthető.
A tulajdonság gyengén öröklődik (h² 0,1 alatt), mivel itt erős környezeti hatások érvényesülnek, javításában is ezekre célszerű koncentrálni.
A kívánatos hasznos élettartam tenyésztői megítélése meglehetősen ellentmondásos. Minél hosszabb a hasznos élettartam, annál hosszabb termelési
időszakra oszlik el az üszők felnevelési költsége, és ez javíthatja a tejtermelés
gazdaságosságát. A hosszabb élettartamú és többször ellő tehenek egyébként is
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csökkentik a tenyész-utánpótláshoz szükséges üszőborjak számát. A nyilvánvaló
előnyök mellett szólni kell az ellentétes hatásokról is. Hatékony nemesítőmunkát feltételezve ugyanis az egymást követő generációk értékesebbek a megelőzőknél, és ha a teheneket túl hosszú ideig termelésben tartjuk, korlátozzuk az
utódgenerációk érvényesülését, nő a generációs intervallum, csökken az idős
korban selejtezett tehenek vágóhídi értéke is.
A hasznos élettartam gazdasági megítélésében és végső soron a selejtezést
illető üzemi döntésben természetesen további szempontok is megjelennek. (Tejár, vágóállatok ára, az időskorú teheneknél növekvő gyógyszer- és állatorvosi
költségek, tenyészállat-értékesítés lehetőségei, támogatások stb.) A bonyolult
kérdéskörben eligazodni csak a biológiai-genetikai összefüggések tudatában és a
helyi adottságok alapos mérlegelése után lehet! A szakemberek többsége egyetért abban, hogy a hosszabb hasznos élettartamra képes állat értékesebb annál,
amelyik csak rövidebb életkilátással rendelkezik.
.
Az életteljesítmény kifejezésére a tehenek első ellésétől selejtezésükig eltelt
időszak alatt termelt tej mennyiségét és az ellett borjak számát használjuk. Ez a
mutató elsősorban nem a populációk vagy fajták, hanem az egyedek különleges
képességeinek kifejezésére szolgál.
A kiemelkedő életteljesítmény eléréséhez ugyanis nagy laktációs termelés
és hosszú hasznos élettartam együttes jelenléte szükséges. Ez viszonylag ritkán
fordul elő, mivel a két tulajdonság között bizonyos fokú antagonizmus áll fenn.
A kiemelkedő életteljesítményű tehenek bemutatására a legtöbb országban létrehozták a 100 000 kg fölötti teljesítményű tehenek „klubját”. Ezek az adatok
elsősorban a teljesítőképesség határait körvonalazzák, és semmiképpen sem tekinthetők tenyésztői célkitűzésnek. Ez annál inkább így van, mivel a kiemelkedő
teljesítmény kicsi eséllyel megismételhető génkombináció eredménye, ezért a
kiváló tehenek ivadékaiban a kiemelkedő teljesítményre a gyenge öröklődés és
a résztulajdonságok bonyolult kapcsolatai folytán aligha számíthatunk. Megfigyelhető, hogy ezeken a listákon egyidejűleg különböző fajtájú tehenek szerepelnek. A fajták aránya adott régióban érvényesülő fajtaarányoktól függ, emiatt
nem tükrözi a fajták „erősorrendjét”.
A szomatikus sejtszám a kifejt tejben található testi sejtek számát jelenti.
Ez akkor emelkedik meg jelentősen, ha a tőgyben gyulladásos folyamat zajlik
– akár még csak kezdeti stádiumban is. Az előjelzés megbízhatóságát egy sor tudományos vizsgálat igazolta, és a két tulajdonság közötti korrelációt r= +0,6-0,7
értékűnek találták. A tőgygyulladás kialakulásában az öröklött hajlam mellett
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döntően a környezeti tényezők (mechanikai sérülés, fertőző baktériumok koncentrál jelenléte, takarmányozási hiba stb.) felelősek, de azonos környezetben
tartott tehenek között az eltérő szomatikus sejtszám az egyedi érzékenységet jelezheti. Ebből kiindulva – a szerény, h²=0,1 mértékű öröklődés ellenére – használjuk ezt a mérőszámot a tőgygyulladásra való hajlam kifejezésére. Tehetjük ezt
annál is inkább, mivel a sejtszám a próbafejés során vett és a tejzsír-, ill. tejfehérje-tartalom meghatározására szánt mintából viszonylag egyszerűen megmérhető.
A szomatikus sejtszám értéke 100 000 és 300 000/cm³ között még egészséges,
e felett már kezdődő („szubklinikai”) tőgygyulladásra utal. 400 000 felett a tej
emberi fogyasztásra már nem alkalmas, és árutejként nem értékesíthető.
A szakirodalomban az előzőekben kifejtettek okán kevés utalás van a szomatikus sejtszám tekintetében megnyilvánuló fajtakülönbségekre, de néhány szerző
az ayrshire és jersey fajtákat átlagnál ellenállóbb, a hegyitarkát átlagos, míg a
lapály fajtákat (holstein-fríz is) a veszélyeztetettebb fajták közé sorolja. (Gulyás
2002)
A betegségekből eredő selejtezések aránya is alkalmas lehet egy populációban az ellenálló képesség jelenlétét vagy éppen hiányát jelezni. A gyakorlatban a
meddőség, tőgygyulladás, lábhibák szerepelnek a leggyakoribb selejtezési okok
között. Miután ezek mindegyike alapvetően környezeti tényezőkre vezethető
vissza, üzemenként is nagy eltérések tapasztalhatók. A selejtezési arány emiatt
nem az egyedeket, hanem sokkal inkább a gazdaságokat minősíti, így a fajtákról
ennek alapján megalapozott véleményt nem fogalmazhatunk meg.
Az egyedi érzékenység felderítésére alkalmas módszerek kifejlesztésére intenzív kutatómunka folyik szerte a világon, így hazánkban is. Ígéretesnek tűnnek
a szaruképletek (csülökszaru, szarv) fizikai keménységére irányuló vizsgálatok,
amelyek kedvező esetben a betonpadozaton való tartózkodás káros hatásait ellensúlyozhatják. (Ulbricht et al., 2014) Mindazonáltal rezisztenciáról egyik betegség kapcsán sem beszélhetünk, és erre a közeljövőben sem számíthatunk.
3.3. Koraérés

A koraérés a szarvasmarha fejlődési ütemére utal. Azt fejezi ki, hogy az állat
milyen gyorsan megy át az egyes fejlődési szakaszokon. A fejlődési szakaszhatárok között legnagyobb gyakorlati jelentősége az ivarérettségnek és a tenyészérettségnek van.
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Ivarérettségről akkor beszélünk, amikor az üszőborjúban a peteérés, ill. a bikaborjúban a spermatermelés megkezdődik. Az ivarérettség külső jele az ivarzás,
ami az üszőborjakon jól megfigyelhető. Ez a fejlettségi állapot fajtától, egyediségtől és a felnevelés módjától függően 230-280 kg testtömeg elérésekor – rendszerint 8-10 hónapos korban – következik be. Az ivarérettség után közvetlenül az
üszőket csak speciális esetben, az előhasznosítási technológiákban vemhesítjük.
(Stefler, 1980) A tenyésztésbe vétel minden más esetben a tenyészérettségkor
esedékes.
Tenyészérettségnek azt a fejlettségi állapotot nevezzük, amikor a tenyészállatot további szabályos növekedése és fejlődése, továbbá tejtermelésének és hasznos élettartamának korlátozása nélkül termékenyíthetjük. Ennek az időpontnak a
megválasztása fontos gyakorlati kérdés. A helyes döntés érdekében ismerni kell
a biológiai összefüggéseket és a magyartarka fajtáról szerzett tapasztalatokat.
A koraérés közepesen-jól öröklődő tulajdonság, h² értéke 0,5-0,6. (Dohy,1979)
Nem meglepő tehát, hogy a tulajdonság tekintetében figyelemre méltó fajtakülönbségek vannak (38. táblázat). A magyartarka fajtát a többi hegyitarka változathoz hasonlóan a középkorán érő fajták közé soroljuk.
Egy-egy fajta tenyészérettségét újabban szokás az első ellési életkorral is
kifejezni. Ez a mutató a teljesítményvizsgálat keretében az ellenőrzött állományban jól nyomon követhető. A magyartarka fajtában ez jelenleg 28,5 hónap.
A fajtán belüli egyedi különbségekről keveset tudunk. Általánosan elfogadott az
a vélemény, hogy azok az egyedek, amelyek a fajtára ajánlott tenyésztésbevétel
időpontjában inkább a borjakra jellemző testarányokat mutatják (túlnőtt far, lapos és sekély mellkas), az átlagosnál lassabban érnek, míg a kifejlett állatokhoz
közelítő testarány (egyenes hát, mély-, dongás mellkas) a koraérés jele. Ezt a
szempontot ajánlatos a termékenyítésre kijelölt üszők kiválogatásánál érvényesíteni.

111

A magyartarka tenyésztése

38. táblázat
Néhány fajta tenyésztésbe vételére javasolt időpontok
Életkor (hónap)

Testtömeg (kg)

Szerző

Tejelő fajták
Holstein-fríz

15-16

350-380

Kliewer, 1971

Jersey

14-15

Horn-Dohy, 1970

Ayrshire

16-17

Szuromi és mtsi, 1975
Kettős hasznosítású fajták

Német tarka

18-20

400-420

Abelin, 1964

Cseh tarka

18

400

Macha, 1963

Szimentáli

20-22

420-430

Künczi, 1976

Magyartarka

18-22

400

Horn,1959

Magyartarka

16-18

380-400

Tenyésztési Program, 2009

Angus

13-15

Húsfajták
300-320

Stefler 1994

Hereford

14-15

Keleméri, 1973

Charolais

22-24

Wolf, 1975

Limousin

16-18

Balika, 1979

A tenyészérettséget a környezeti tényezők közül mindenek előtt a felnevelés
alatti takarmányozás befolyásolja. Bőséges táplálás hatására az ivarérettség és
a tenyészérettség is előbb következik be. Erre akkor van a gyakorlatban lehetőség, ha az üszők részére az átlagosnál jobb minőségű legelőt és a nyári hónapokban jelentős takarmány-kiegészítést tudunk biztosítani. Új jelenség, hogy a
gazdaságok –esetleg kényszerből – saját legelőterület hiányában a tenyésztésre
szánt üszőket a tehenészeti telepen tartják, és szántóföldi takarmányokkal (kukoricaszilázs, széna, abrak) látják el. Ilyen esetben kézenfekvő a fiatalkori növekedési erély kihasználása. Mindezek tükrében napjainkban az ivari koraérésről
vallott nézetek átalakulóban vannak. A gyakorlati tapasztalatok azt igazolják,
hogy megfelelő körülmények között lehetőség van a magyartarka üszők tenyészérettségéhez szükséges fejlettséget (400-420 kg testsúly) már 16-18 hónapos
korra elérni anélkül, hogy a hátrányos mellékhatások (gyengébb fogamzás,
nehéz ellés arányának növekedése, szerényebb 1. laktáció) érvényesülnének.
Ugyanakkor az sem vitatható, hogy ha van megfelelő méretű és minőségű legelő, akkor ez a törekvés sem közgazdaságilag, sem biológiailag nem indokolt.
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Mindmáig nem cáfolhatók azok a korábbi megfigyelések, amelyek a legelőn
felnevelt magyartarka üszők szilárdabb szervezetét és jobb ellenálló képességét
mutatták. (Bocsor és Herditzky, 1958, Czakó és munkatársai, 1967)
Összességében a magyartarka fajta genetikai-biológiai adottságai folytán a
jövőben az ivari koraérés szerény mértékű javítására van lehetőség. A tenyésztői törekvések további irányát minden bizonnyal közgazdasági viszonyok és a
gazdaságok sajátos adottságai fogják alakítani. A szélsőségektől mindenképpen
óvakodni kell!
3.4. Legelőkészség

A legelőkészség a szarvasmarha evolúciójában nagy szerepet játszott. A jó legelőkészségű állat a füvet válogatás nélkül, folyamatosan legeli, csak a kérődzés
idejére hagyja abba. Keveset mozog, és a rendelkezésre álló napszakban sok
füvet fogyaszt el. Ezzel ellentétben a sokat mozgó, válogató társai a napszak végére éhesek maradnak, és ha nem jutnak kiegészítő takarmányhoz, termelésük is
csökkenni fog. Alpesi viszonyok között ez a tulajdonság természetes szelekcióként érvényesült, emiatt a hegyitarka fajták legelőkészsége elismerten jó. Szembe kell nézni ugyanakkor azzal, hogy hazai viszonyok között a szarvasmarhának
ez a képessége napjainkra sokat veszített jelentőségéből, hiszen a fejt teheneket
ritkán legeltetjük, és az üszők legeltetése sem általános. Ez a tendencia a magyartarka fajtában csak részben érvényesül, hiszen a kis-és közepes méretű gazdaságokban a legeltetés – ha időszakosan is –, de szóba jöhet. A húshasznú (nem
fejt) magyartarka-állományokban ugyanakkor változatlanul fontos tulajdonság.
A legelőkészség mérésére mind a mai napig nincs üzemi viszonyok között is
alkalmazható módszer. A gyakorlatban csak az állatok esti behajtásakor megfigyelt „teltségéből” következtetünk az egyedi különbségekre. Nem csoda tehát,
hogy a tulajdonság genetikai hátteréről keveset tudunk. Meyer (1971) egypetéjű
ikrekkel végzett vizsgálatai nagy egyedi különbségeket mutattak, de ennek környezeti és genetikai varianciájáról nem sikerült pontos képet kapni. Mindezek
tükrében a magyartarka fajta esetében belátható időn belül nem szerepel a tulajdonság javítása a tenyésztői célok között.
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3.5. Tömegtakarmány-fogyasztó képesség

Jó tömegtakarmány-fogyasztó képességről akkor beszélünk, ha az állat időegység alatt, pl. egy adott napon nagy mennyiségű tömegtakarmány elfogyasztására képes. Könnyen belátható, hogy nagy és gazdaságos termelést csak olyan állattól várhatunk, amely a nagy termeléséhez szükséges táplálóanyag döntő részét
viszonylag olcsóbb tömegtakarmányok formájában képes elfogyasztani. E tulajdonság az előfeltétele, hogy a gazdaságban kevés abrakfelhasználással is nagy
hozamokat tudjunk elérni. Ez a képesség napjainkban a tejelő marha tartásában
akut probléma, hiszen a nagy, akár napi 40-50 kg tejtermelést is elérő állatoknál
a tömegtakarmányok mellett (esetleg annak csökkentése árán) nagy abrakadagokat vagyunk kénytelenek etetni. Magyartarka fajtában ez egyelőre nem merül
fel ilyen élesen, mert a teljesítmény és a gyomrok befogadó képessége jelenleg
egyensúlyban van, de a hosszú távú elképzelésekben ezzel a tulajdonsággal is
számolni kell.
A tömegtakarmány fogyasztását üzemi körülmények között nem, kísérleti viszonyok között azonban tudjuk mérni. A kutatóállomásokon használnak olyan
etető automatákat, amelyek az állatok önkéntes tömegtakarmány-fogyasztását
regisztrálják. Ezek segítségével az állatok egyedi, tömegtakarmányokban megjelenő szárazanyag-fogyasztása kiszámítható.
A vizsgálatok azt igazolták, hogy a nagyobb testű állatok e tekintetben előnyben vannak, de a többletfogyasztás nem áll arányban a növekvő létfenntartó
szükséglettel. Ez oka annak, hogy a testtömeg növelése általában nem szerepel a
fajták tenyésztői célkitűzései között. Sokkal inkább arra van példa, hogy a tejtermelés növekedése némiképpen maga után vonja a testtömeg növekedését, amit a
fajtára jellemző határok között célszerű tartani.
A magyartarka fajta esetében a kérdés bonyolultabb, mivel a növekvő testtömeg egyben nagyobb növekedési eréllyel és nagyobb hizlalási végsúllyal is
párosul. Feltehetően ez az oka annak, hogy a hegyitarka változatok között a jobb
tejtermelők némileg kisebbek, a hústermelésben preferált változatok valamelyest
nagyobb kifejlettkori tehénsúllyal jellemezhetőek. A fajta változatossága a testtömeg tekintetében mindenképpen nagyobb mozgásteret tesz lehetővé e kritikus
kérdés helyes megítélésében.
Tudni kell azt is, hogy a tömegtakarmány-fogyasztó képesség közepesen
öröklődik (h²=0,3-0,4). A befolyásoló környezeti tényezők közül a takarmányok
szárazanyag-tartalma, fizikai formája, ízletessége a legjelentősebbek.
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3.6. Takarmány-értékesítő képesség

Takarmány-értékesítő képességen azt értjük, hogy a szarvasmarha az elfogyasztott takarmányban foglalt egységnyi táplálóanyagokból (energia, fehérje)
mennyi állati terméket képes előállítani.
A tulajdonság mérése tejelő tehénnél rendkívül bonyolult. Az elfogyasztott
tömegtakarmányok mennyisége és összetétele mellett a termelt tej mennyiségét,
összetételét, a testsúlyváltozást, az esetleges vehemképzést is folyamatosan regisztrálni szükséges. Hízóállatoknál ez az elfogyasztott takarmányok mennyiségére, összetételére és a súlygyarapodás ellenőrzésére korlátozódik.
A takarmány-értékesítés vizsgálatának a szarvasmarhafajban a tömegtakarmányok és melléktermékek etetése miatt kisebb a jelentősége, mint
a monogasztrikus állatoknál. Az abrak transzformációja mindig jobb, mint a
tömegtakarmányoké, mégis előnyösebb lehet a kevésbé jó takarmány-értékesítő,
de több tömegtakarmányt, ill. mellékterméket fogyasztó állat. A takarmány-értékesítés helyett gyakran az ökonómiai hatékonysággal fejezzük ki egy-egy populáció értékét. (pl. 1 kg tej, vagy 1 kg élősúly előállításának takarmányköltsége).
Ez a gyakorlat a magyartarka fajtában is alkalmasabb a valós érték kifejezésére.
Előnyös az is, hogy a takarmány-értékesítés és a súlygyarapodás között
r = +0,5-0,8 szoros pozitív korreláció van. Erre alapozva a hústermelésben többnyire erre építik a takarmány-értékesítés tenyésztői javítását. A tejtermelésben
pedig a fajra jellemző és genetikailag stabilan érvényesülő (tejhozamtól függően
30-45%-os), kiváló transzformáció révén lehet a technikai lehetőségeket áthidalni.
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13. fotó
Lacto-Corder, a fejhetőség-vizsgálat korszerű eszköze (fotó: Húth Balázs)

14. fotó
P8 faggyúság mérése (fotó: Andrássy Zoltán)
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15. fotó
Fiatal magyartarka hízóbikák (fotó: Rácz Dániel)

16. fotó
Magyartarka hízóbika féltestek (fotó: Andrássy Zoltán)
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17. fotó
Magyartarka féltest bontása, darabolása a hajdúnánási Lac-Hús Kft. üzemében (fotó: Polgár J. Péter)

18. fotó
Magyartarka anyatehén borjával a Húshasznú Bt. nyőgéri tenyészetében (fotó: Kovács-Mesterházy Zoltán)
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1. A magyartarka külleme
A magyartarka fajta alapvetően a hegyitarka fajtacsoportra jellemző küllemi
sajátosságokkal rendelkezik.
Szín: A fajta alapszíne a világossárgától a sötétvörösig terjed, mely adott
egyeden csak egyféle árnyalatú lehet. Az alapszínnel nem fedett testrészek
fehérek. A színes foltok elhelyezkedése szabálytalan, de rendszerint fehér a
has alsó vonala, a fej, a szügy, a farokbojt és a lábvégek. A fülek színesek,
de a teljesen színes fej nemkívánatos. Nem tekintendő fajtajelleg-hibának a
szemfolt, a pofafolt, a színes lábvégek, a sötét vagy sávozott csülökszaru és
a márványozott szutyak. Az egyszínű állatok nemkívánatosak. Kizáró ok a
törzskönyvezésből a nagy fekete foltos vagy fekete szutyak.
Bőr: finom, rugalmas, könnyen ráncolható.
Csontozat: erős, finom, az ízületek szárazak és szabályos állásúak.
Szőr: rövid, fényes, finom. Általában egyenes, de nem hiba a göndör vagy
hullámos szőrzet sem.
Fej: kifejezett nemi jelleget tükröző, száraz, a testméretekkel arányos. Nőivarban nemkívánatos a burkolt vagy erősen ívelt kosfej. Az alsó fogsor metszőfogai zártak, a felső fogsor rágólapjához pontosan illeszkednek.
Nyak: erős, a fejhez és a mellkashoz egyenletes átmenetet biztosító.
Mar: széles, ívelt, jól izmolt.
Lapocka: hosszú, jól izmolt, a törzshöz feszesen illeszkedő.
Hát: hosszú, széles, jól izmolt. Egyenes vagy enyhén hajlott, ívének alsó
pontja 2-3 cm- rel van a mar és a keresztcsont vonala alatt.
Mellkas: hosszú, széles és mély, a bordák íveltek.
Ágyék: széles, jól izmolt.
Has: terjedelmes, a horpasz kifejezett.
Medence: hosszú, a csípőszögletnél és az ülőgumónál széles, enyhén csapott.
Farok: erős, finom csontozatú.
Comb: hosszú, jól izmolt. A culard típusú túlizmoltság nemkívánatos.
Csánk: lapos, száraz, kifejezetten erős.
Csüd: rövid, feszes, rugalmas.
Csülökszaru: kemény, zárt, magas sarokvánkossal.
Tőgy: Gépi fejésre alkalmas, hosszú, mirigyes, széles alapon függesztett
tőgy, szabályos méretű, alakú és helyeződésű bimbókkal.
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2. A küllemi bírálat fejlődése
A küllemtan első írásos emlékei az i.e. XV. századból származnak. Érdekességként megemlíthető, hogy a Hettita Birodalom fővárosában találtak egy agyagtábla-szöveget, amely a hátas és harciszekér-vonó lovak küllemi sajátosságait
írja le. A küllemi bírálatnak, mint az állattenyésztés új részterületének modernkori kifejlődése azonban a XVIII-XIX. századra tekint vissza, amely korszak a
mai fajták kialakulásának kora is volt. Bár Mendel ez idő tájt már megalkotta az
öröklés főbb szabályait, a gyakorlati szakemberek ekkor még nem ismerték azt,
és nem rendelkeztek megfelelő genetikai ismeretekkel. Számukra a homogén
fajták kialakításának egyetlen útja a küllemen keresztül vezetett. (Sitányi, 1991)
A XIX. század utolsó éveiben, immár a genetikai ismeretek alapján kidolgozott - és alapjaiban mindmáig alkalmazott - küllemtan szakmai körökben a
tenyésztés fontos eszközévé vált. Természetesen az egyes tulajdonságok értelmezését és gazdasági jelentőségét figyelembe vevő bírálati rendszerek azóta is
folyamatosan változnak.
A XX. század elején az állatok megjelenését túlhangsúlyozó formalizmus került előtérbe. (Szajkó, 1984) A formalista irányzatok kizárólag az állatok „zootechnikai szépségét” hangsúlyozták, az állatokat a termelő-képességtől gyakran
teljesen független küllemi jegyek alapján értékelték, megfeledkezve az adott tulajdonság tényleges gazdasági hasznáról. A formalizmus gyakran elterelte a figyelmet a kevésbé feltűnő, de nagyobb gazdasági haszonnal bíró tulajdonságokról. Különösen nagy kárt okozott az oktalan színformalizmus, ami ugyanakkor
segítette a fajták homogén megjelenésének kialakulását. A magyartarka egyedek
esetében kifogásolták a májfoltos szutyakot, az ókulát, a pofafoltot, a nagy kiterjedésű fehér mezőket a törzsön, a fajta szabálytalan tarka színeződésének ellenére. Ennek ellenpontjaként kedvelték a „Cézár-púpot” (kiemelkedő mar), abból
a meggondolásból, hogy az egyébként erős marral rendelkező, Cézár nevű bika
kiválóan termelő leányutódokat nemzett. De rosszul értelmezett funkcionalizmus volt, hogy 1989 és 1996 között még a fekete szín sem jelentett kizáró okot a
magyartarka tehenek törzskönyvezésében. Alapvetően a formalizmus törekvései
érvényesültek a tájfajták (bonyhádi, vasi stb.) kialakításánál is, de rövid idő után
nyitottak a funkcionalizmus felé.
Szarvasmarha-tenyésztésünkben Ujhelyi Imre volt az első, aki el tudott szakadni
a formalista nézetektől. Felhívta a tenyésztők figyelmét a termelőképesség előtérbe
helyezésére. Így jelent meg a formalizmus ellenpontjaként a küllem jelentőségét
lebecsülő, és minden hangsúlyt az effektív termelésre helyező funkcionalizmus.
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E nézet szerint a termelésre irányuló szelekció kialakítja az adott környezethez
legjobban alkalmazkodó küllemű egyedeket, illetve populációkat. A funkcionalizmus merev alkalmazása azonban azzal a következménnyel járt, hogy a termelést közvetve befolyásoló küllemi jegyek teljes mértékben a háttérbe szorultak.
Jó példa erre a XX. századi izraeli szarvasmarha-tenyésztés. A küllemi tenyészértékbecslést hosszú ideig nem alkalmazó ország Holstein-fríz populációjában
az 1990-es évek első felére 1,8 laktációra rövidült a hasznos élettartam.

3. A küllemi bírálat alapelvei napjainkban
A küllemi bírálat célja annak a megítélése, hogy a bírált állat külső testalakulása mennyiben áll összhangban a gazdasági haszonvétellel. A küllemi bírálat
révén ugyanis olyan sajátosságokat is meg tudunk ítélni, melyeket közvetlenül
nem lehet mérni, de vizuálisan elbírálhatók. Ilyen pl. a szervezeti szilárdság, az
ízületek állapota stb. A küllemi bírálat tehát a teljesítmény-ellenőrzéssel együtt
nyújt értékes információt az egyed fenotípusos értékéről. Egy-egy küllemi jegy
tenyésztői szerepe azon múlik, hogy milyen genetikai kapcsolat van egy adott
küllemi sajátosság és valamely fontos értékmérő tulajdonság között. Ebben a
kérdésben a 39. táblázat nyújt eligazítást.
39. táblázat
A legfontosabb küllemi és termelési értékmérők közötti genetikai korrelációk alakulása
a magyartarka fajtában (Húth – Komlósi, 2012)
Tulajdonság
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Ráma
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Tőgyvégpont
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Elülső tőgyfél hossza
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Hátulsó tőgyfél hossza
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Izmoltság
Hús Tenyészérték Index (HTI) – Ráma
Hús Tenyészérték Index (HTI) – Tőgyvégpont
Hús Tenyészérték Index (HTI) – Tőgyfüggesztés
Hús Tenyészérték Index (HTI) – Izmoltság
Hasznos élettartam – Ráma
Hasznos élettartam – Tőgyvégpont
Hasznos élettartam – Tőgyfüggesztés
Hasznos élettartam – Izmoltság

122

rg
+0,10
+0,15
+0,51
+0,46
-0,35
+0,30
-0,25
-0,33
+0,21
-0,39
+0,46
+0,57
-0,35
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A tehenek, illetve állományok bírálata révén a tenyésztő részletes elemzésre
alkalmas, számszerűsített képet kap az egyedek, állományok küllemi tulajdonságairól, erősségeiről, gyengeségeiről, amely a termelési tulajdonságokon (tej
és hús) túlmenően a tenyészbikák kiválasztásának egyik alapja. Az időről időre
ismétlődő bírálatok adatainak összevetése módot ad a tenyésztőnek arra is, hogy
figyelemmel kísérhesse állománya küllemének alakulását, tenyésztői munkájának eredményességét.
A küllem megítélésének általános szempontjain túl a magyartarka külleménél
arra is figyelemmel kell lenni, hogy a fajta nemesítését két hasznosítási típusban
végezzük, így a fajtában használt küllemi bírálat is igazodik az eltérő haszonvételhez.
A kettőshasznosítású állományokban a küllemi bírálat során a jó gépi
fejhetőségre, a jó hústermelő képességre és a hosszú hasznos élettartamra utaló
küllemi jegyeket keressük.
A húshasznosítású állományokban a kiváló hústermelésű és az extrém
viszonyokat jól tűrő, hosszú hasznos élettartamot ígérő küllemmel rendelkező
egyedeket keressük.
A fajta küllemi bírálati rendszerének megalkotásakor fontos szempont volt az
is, hogy a bírálat során nyert információk világosan értelmezhetők és lehetőség
szerint térben és időben összehasonlíthatók legyenek. Különösen fontos, hogy az
alkalmazott bírálati rendszer harmonizáljon a fajta nemesítésében szerepet játszó
hegyitarka fajtaváltozatok küllemi bírálati rendszereivel.
Ebből az igényből kiindulva a kettőshasznú magyartarka alkalmazott küllemi
bírálati rendszere az Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetsége által elfogadott
bírálati rendszer.
A hazai bírálati rendszer így kielégíti a nemzetközi összehasonlíthatóság igényeit, de figyelembe veszi a hazai populáció és technológiai környezet által meghatározott sajátosságokat is.
A bírálati rendszer leíró jellegű, a bírált tulajdonságokat lineáris skálán, a
biológiai határértékek között 1-től 9 pontig értékelik. A bírálati eredmény számítógépes feldolgozásra és vizuális megjelenítésre egyaránt alkalmas.
A bírálatokat első laktációs (vagy ellésű) teheneken végezzük.
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4. A kettőshasznosítású magyartarka bírálata
A bírált küllemi résztulajdonságokat teheneknél négy (ráma, izmoltság,
lábszerkezet, tőgy), bikáknál pedig három fő tulajdonságba (ráma, izmoltság, lábszerkezet) soroljuk. Az egyes bírált tulajdonságokat alkotó küllemi jegyek anatómiai pozícióit a 13. ábrán mutatjuk be.

13. ábra
Kettőshasznosítású magyartarka tehenek bírált testtájai
1. Farmagasság 2. Izmoltság (comb+lapocka) 3. Farhosszúság 4. Farszélesség 5. Hát-ágyék kötés
6. Farlejtés 7. Törzsmélység 8. Hátulsó láb oldalnézet 9. Csánk állaga 10. Csűd meredeksége
11. Sarokvánkos magassága 12. Tőgy hasi hossz 13. Tőgy combi hossz 14. Hátulsó tőgyfél magassága
15. Tőgyfüggesztés 16. Tőgymélység 17. Tőgybimbó hossz 18. Tőgybimbó vastagság
19. Tőgybimbó állás 20. Lapocka kötés
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4.1. A tehenek bírálata
A RÁMA bírálata

A ráma a csontos váz terjedelmét jelenti, amelyet a magassági, hosszúsági
és szélességi testméreteken keresztül bírálunk. Ide tartozik a farmagasság, a farhosszúság, a farszélesség és a mellkas mélység. A magyartarka fajtában a rámát
meghatározó átlagos testméreteket a 40. táblázatban mutatjuk be. A ráma pontszámának kialakításakor az egyes testméretekre kapott pontértékeket súlyozzuk,
tehát: 3 x farmagasság, 1 x farhosszúság, 1 x farszélesség, 1 x mellkas mélység.
40. táblázat
A rámát meghatározó testméretek átlagos értékei a kettőshasznú magyartarka-populációban
Testméretek

X

±s

Min.

Max.

Farmagasság (cm)

140,0

5,22

120

152

Farhosszúság (cm)

49,10

3,25

40

60

Farszélesség (cm)

50,83

3,73

40

61

Törzsmélység (cm)

76,26

4,65

66

95

A ráma bírálatakor következtetéseket vonunk le a tej- és hústermelést meghatározó szervek és szervrendszerek fejlettségéről. Ide értjük az emésztőrendszer
méretét, kapacitását, amely a tömegtakarmány-fogyasztó képességen keresztül
befolyásolja a tej- és a hústermelés alakulását. (Ezt a feltételezést igazolják azok
a számítások, amelyek a Tej Tenyészérték Index (TTI) és a ráma tenyészérték
között +0,10, valamint a Hús Tenyészérték Index (HTI) és a ráma tenyészérték
között +0,30 korrelációs értéket mutattak ki.)
A tehénállomány testméreteinek növekedése, a fajta tömegesedése pozitív
hatást gyakorolt a hímivar hústermelési kapacitására (hízlalási végsúly) is, tehát a terjedelmesebb csontos vázra az állat nagyobb izomtömeget képes építeni,
amely a vágóérték javulásának irányába hat. Természetesen ugyanez az állítás
igaz a nőivarra is. Az igényes exportpiacok (osztrák, francia) különösen nagyra
értékelik a meghizlalt (!), tejtermelésből kiselejtezett teheneket, amelyekért a
normál piaci áron felül is hajlandók fizetni.
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A testméretek öncélú növelése természetesen nem lehet tenyésztői célkitűzés,
hiszen bizonyított tény, hogy a nagy ráma a hasznos élettartammal negatív összefüggést mutat, tehát a túlzottan nagy élősúly megrövidíti a termelésben eltöltött
időt. A tulajdonságcsoport javításában elmondható, hogy a biológiai optimum
megtalálása és elérése a tenyésztői célkitűzés.
Az IZMOLTSÁG bírálata

A bírálat során az egyes izomcsoportok terjedelmességét, tömegét keressük.
Az izmoltság bírálatával célunk az értékes húsrészek arányára utaló információk
gyűjtése. A tulajdonság bírálatánál a vágóállatok EUROP minősítése során érvényesített kritériumoknak az élő állatokra történő vetítésével járunk el. Így az
izmoltságot a far profilvonala alapján tulajdonképpen a combok izomteltségének
elbírálásával minősítjük.
Ha így járunk el, joggal remélhető, hogy az élő állaton történő izmoltság-bírálat jó összefüggést mutat az állat vágóértékével.
Fontos kiemelni, hogy a kettőshasznú magyartarka tenyésztésében egymással
negatív korrelációban álló tulajdonságokat kell egyidejűleg javítanunk, tehát a
nemesítő munka egyszerre irányul a tej- és a hústermelő képesség javítására.
A két tulajdonság között fennálló antagonizmus természetesen különböző értékmérő tulajdonságokhoz kapcsolódó küllemi jegyekben is tetten érhető. Értelemszerűen a tejtermelést pozitívan befolyásoló, nagy terjedelmű (nagy kapacitású),
mirigyes, jól függesztett tőgy a comb izomfejlettségét negatívan befolyásolja,
hiszen a méretes tőgy fizikailag nem „helyezhető el” egy fejlett combizomzattal
rendelkező tehén alá. Másként fogalmazva: a nemesítő munka során a tejtermelést támogató, növekvő tőgykapacitás miatt kényszerülünk a comb izomzatából
„lefaragni”. A leírtak következménye, hogy a tejtermelésre irányuló szelekció
miatti terjedelmesebb tőgy a nőivarú egyedek izmoltságát negatívan befolyásolja. A tárgyalt hatások tompítása a nemesítést végző szakemberek feladata és
felelőssége is egyben, amelyekkel e könyv további fejezeteiben még részletesen
foglalkozunk.
A LÁBSZERKEZET bírálata

A technológiai tűrőképesség szempontjából a tőgy mellett a lábszerkezet a
legfontosabb bírált főtulajdonság. A jó lábszerkezetnek különösen nagy szerepe
van napjainkban, amikor az állattartó telepeken a természetes körülményektől
nagyon eltérő viszonyokat kell az állatoknak elviselniük. A szelekció arra irányul, hogy életük nagy részében a betonpadozaton való tartózkodás speciális
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igénybevételeihez az állatok minél jobban képesek legyenek alkalmazkodni.
A lábproblémákkal szenvedő tehén sokat fekszik, keveset mozog, nem fogyaszt
elegendő takarmányt, kondíciója leromlik, termelése csökken, végezetül pedig
selejtezésre kerül. Könnyen belátható, hogy a korrekt lábszerkezet a hosszú hasznos élettartamon keresztül nagymértékben befolyásolja a gazdaságos termelést.
A lábszerkezetet lehetőség szerint mozgás közben kell megítélni. A fajta bírálati rendszere az egzakt módon elbírálható és a konstitúcióval, szervezeti szilárdsággal szoros összefüggésben lévő küllemi tulajdonságok értékelésére koncentrál. A tulajdonságcsoport megítélése során a következő résztulajdonságokat
bíráljuk: farlejtés, hátulsó láb oldalnézetből, csánk állaga, csüd és sarokvánkos
magassága.
Az optimális farlejtésnek az ellés utáni zavartalan és gyors involúcióban van
közvetett szerepe. A megfelelő farlejtés ugyanis megkönnyíti a méh ellés utáni
öntisztulását, így segítve annak regenerálódását. Tornyos far esetén a fenti folyamat nem tökéletes, amely szélsőséges esetekben akár méhgyulladáshoz is vezethet. A tornyos faralakulás a magyartarka fajtában állományszinten ritkán fordul
elő, az egyedek kis hányada jellemezhető a tárgyalt küllemi hibával. Előfordulása azokban az állományokban gyakoribb, amelyekben több generációval ezelőtt
vörös holstein-fríz fajtával végeztek cseppvér- vagy váltogató keresztezést.
A hátulsó láb oldalnézeti bírálatakor a csánkízület által bezárt szöget
nézzük. Ideális értéke 150-155°, ami az anatómiailag lehetséges szélső értékek
között van. A meredek és a kardos lábállás egyaránt hátrányos. Kardos lábállás esetén gyakran megfigyelhető az alacsony sarokvánkos, amelynek eredője
a fűköröm és a talaj közötti távolság csökkenése. Ez azért kedvezőtlen, mert a
rugalmatlan padozaton rendkívül megterheli az ízületeket. Szintén nemkívánatos
következmény a csülökszaru hegyfali részének esetleges túlnövése.
A csülökszaru túlzott kopását okozhatja a meredek lábállás, emiatt ez is a
nemkívánatos tulajdonságok közé tartozik.
A csánk jellemzése a szivacsostól (burkolt) a nagyon szárazig terjed. Kívánatos a száraz, „tiszta” csánkízület, amelyből a finom szervezetre, közvetve pedig
a tejelő jellegre következtethetünk.
A csüd állapota a lazától a meredekig terjed, amely funkcióját tekintve jól
hasonlítható a gépjárművek lengéscsillapítójához. Fontos szerepe van a mozgási
energia tompításában, így az ízületek védelmében. A lábszerkezeti problémák
miatt selejtezésre kerülő egyedek nagy hányada a rossz csüdszerkezet, illetve annak következményei miatt (pl. ízületi gyulladás, sántaság) kerül ki a termelésből.
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A sarokvánkos magassága mint küllemi tulajdonság az iparszerű szarvasmarha-tartási technológiák fényében új megvilágításba került. Kívánatos értéke
3-4 cm, amely esetén a különböző lábvég-betegségek kialakulásának kockázata
mérsékeltebb. Bizonyított, hogy azok az egyedek, amelyek ennél alacsonyabb
sarokvánkossal rendelkeznek, fogékonyabbak a lábvég-betegségekre.
A TŐGY bírálata

A tőgy küllemi bírálata során azt vizsgáljuk, hogy az állat tőgye mennyiben
felel meg a gépi fejhetőség kritériumainak, valamint mennyire szolgálja a nagy
életteljesítményt. (14-15. ábrák)
A tőgy bírálatánál nem következtetünk a tejmennyiségre, hiszen az a teljesítményvizsgálat keretében objektíven mérhető. A növekvő tejtermelés velejárója a
növekvő tőgykapacitás. A tőgy kapacitásán a tőgy befogadóképességét, a tőgyben tárolható tejmennyiséget értjük. A nagy tejtermelés előfeltétele, hogy a tőgy
a fejések közötti időben minél több tejet legyen képes raktározni, illetve a felgyülemlő tej nyomása a tejelválasztást minél kevésbé korlátozza. Könnyen belátható,
hogy nagy tejtermelés nagy tőgykapacitás nélkül nem képzelhető el.
A bírálat során a tőgy méreteiből, mirigyességéből következtethetünk a tőgy
befogadóképességére és táguló képességére. Ezt a résztulajdonságot az elülső és a
hátulsó tőgyfél hosszával, valamint utóbbi magasságával írjuk le. A leírtakat igazolja, ezzel a tulajdonság bírálatát jól indokolja a Tej Tenyészérték Index (TTI),
valamint az elülső és a hátulsó tőgyfél hossza között igazolt pozitív, közepes genetikai korreláció. A tőgyfüggesztés, valamint a tőgymélység a gépi fejésre való
alkalmasság és a hosszú hasznos élettartam szempontjából egyaránt fontos küllemi résztulajdonságok. A jól függesztett, megfelelő mélységű tőgy kisebb valószínűséggel szenved fizikai eredetű sérülést, továbbá a hatékony fejést/tejleadást
is elősegíti. Köztudott, hogy a csüngő, rossz függesztésű tőgyre a fejőkészülék
nehezen helyezhető fel, a tejáramlás nem zavartalan, akár a tőgy teljes kiürülését
is akadályozhatja. A rossz függesztésű, lógó tőgy trágyával könnyebben szen�nyeződik, mechanikailag sérülhet, amelyek együttesen növelik a tőgygyulladás
kialakulásának kockázatát. Beszédes, hogy valamennyi tőgytulajdonság közül
a tőgyfüggesztés és a tőgyvégpont mutatja a legszorosabb pozitív összefüggést
(+0,57 és +0,46) a hasznos élettartam tenyészértékkel.
A tőgyfüggesztés bírálatakor a középső függesztőszalag feszességét minősítjük. A skála a csüngő tőgytől a kifejezett, a tőgyön hátulnézetben erős bemélyedést
mutató és feszes függesztőszalagra utaló tőgyalakig terjed. A fajtában 5 ponttal
értékeljük azt a tőgyet, melynél a függesztőszalag a tőgymagasság feléig látható.
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A tőgymélység értékelésekor a tőgy legmélyebb pontja és a csánkízület felezőpontja közötti távolságot határozzuk meg. A kívánatos tőgy 15 cm-rel a csánk
fölött végződik. (5 pont)
A tárgyalt két tőgytulajdonságot a fejéstechnológiai (gépi fejhetőség) és gazdasági jelentőségüknél (hasznos élettartam, tőgyegészség) fogva kiemelten ves�szük figyelembe a tőgyvégpont kialakításakor.
A tőgybimbó hossza, állása és vastagsága jelentős mértékben hozzájárul a
hatékony fejéshez.
A tőgybimbó hosszát és vastagságát az elülső tőgybimbókon mérjük, amelyek
rendszerint hosszabbak, mint a hátulsók. Az 5 cm hosszú tőgybimbó pontértéke
5, ettől 1 cm eltérést pozitív-negatív irányba 1 pontértékkel veszünk figyelembe.
Az ideális tőgybimbó-vastagság 2,5 cm, ezt a bírálatkor 5 ponttal értékeljük.
Az ennél vékonyabb tőgybimbót 5-nél kevesebb, a vastagabbat pedig 5 feletti
pontszámmal minősítjük.
A túlságosan rövid és vékony tőgybimbóra a fejőkészülék nehezebben helyezhető fel, a tehén mozgásánál (pl. rúgás, rovarok csípése stb.) fogva kön�nyebben leesik a tőgyről, a padozaton szennyeződik. Ilyen esetben a tejleadás
megszakad, amely a tőgy maradéktalan kifejését gátolhatja. A hegyitarka-populációban – más tejtermelő fajtákhoz hasonlóan - a tőgybimbó rövidülése és
vékonyodása figyelhető meg, amely a magyartarka fajtában 3 cm körüli átlagos
hosszúságot és 2 cm körüli vastagságot jelent. A negatív tendencia megfordítására a bikanevelő tehenek célpárosításánál kiemelten törekszünk!
A zavartalan tejleadás (fejhetőség) szempontjából szintén kiemelt küllemi
tulajdonság a tőgybimbók állása. Kívánatos a párhuzamos bimbóállás, amelyet
a bírálat során 5 ponttal értékelünk. Leírása a szétállótól (1 pont) az összeállóig
(9 pont) terjed.
A fejés során a tej a bimbócsatornán keresztül jut a külvilágra. A bimbócsatorna és a záróizom táguló képessége befolyásolja a tejleadás intenzitását (fejési
sebesség). Szétálló tőgybimbók esetében a fejőkészülék súlya miatt a bimbócsatorna „megtörik”, a tejleadás nem zavartalan, amely a fejési sebesség csökkenésén keresztül elhúzódó fejést eredményez.
A leírtakból következik, hogy az összeálló tőgybimbó fejéstechnológiai
szempontból kevésbé hátrányos, tőgyegészségi szempontból pedig lényegesen
kisebb kockázatot jelent az előbbinél.
A skála kiosztása is igazodik a negatív fejéstechnológiai következményekhez, tehát a bírálat során a szétálló tőgybimbókat súlyosabban „büntetjük”, mint
az összeállókat.
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14. ábra
A tőgykapacitás bírálata

15. ábra
A hátulsó tőgyfél bírálata

A bikák esetében a bírált küllemi tulajdonságokat három tulajdonságcsoportba soroljuk: ráma, izmoltság és lábszerkezet. Az egyes küllemi résztulajdonságok elbírálásakor a tehenekénél leírtak az irányadók.
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5. A húshasznosítású magyartarka bírálata
A kettőshasznú (fejt) hegyitarka esetében az egységes küllemi bírálati rendszer kidolgozása és bevezetése az Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetségének tagországaiban már közel két évtizede megtörtént. Ennek lényege, hogy a
tagországok bírálói azonos szemmel vizsgálják és pontozzák az egyes küllemi
tulajdonságokat, így a kapott eredmények nemzetközi viszonylatban is jól ös�szehasonlíthatók. Ez a rendszer az esetlegesen előforduló „finomhangolások”
(pl. új tulajdonságok felvétele, régiek kivétele) ellenére hatékonyan működik,
amelyet az évente rendezett „szemegyeztető bírálatok” összehasonlító bírálatai
is bizonyítanak.
A fent leírt bírálati rendszer indukálta azt az igényt, hogy a húshasznú (nem
fejt) hegyitarka esetében is kidolgozzanak a tagországok egy egységes, valamennyi európai ország által elfogadható szisztémát az anyatehenek bírálatára.
A húshasznú magyartarka bírálati rendszerében (16. ábra) a részletes küllemi tulajdonságokat négy fő csoportba soroljuk: TÍPUS, IZMOLTSÁG,
LÁBSZERKEZET, TŐGY.

16. ábra
Húshasznosítású magyartarka tehenek bírált testtájai
1. Farmagasság 2. Farhossz 3. Farszélesség 4. Törzshossz 5. Törzsmélység 6. Comb izmoltsága
7. Lapocka izmoltsága 8. Farlejtés 9. Hátulsó láb oldalnézet 10. Csűd meredeksége 11. Tőgymélység
12. Bimbóforma
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A TÍPUS bírálata

A típusra adott pontszámot a farmagasság, a farszélesség és -hosszúság, a törzsmélység és a törzshossz bírálati pontjainak 40%-15%-15%-15%-15% súlyozása adja. Az arányokból látható, hogy a farmagasság a típus alapvető résztulajdonsága. A farszélesség és –hosszúság meghatározza a tárgyalt testtájakra építhető
izom mennyiségét. Közismert, hogy az értékes húsrészek (pisztolycomb) jelentős
hányadát a far és a comb izmai (fartő, felsál, fehér- és feketepecsenye stb.) adják,
tehát nagymértékben befolyásolják az egyed vágóértékét. A törzsmélységgel az
emésztőrendszer kapacitására, az egyed tömegtakarmány-fogyasztó képességére, míg a törzshosszal a gerincoszlop mellett futó, első osztályú húsrészek (hátszín, rostélyos) mennyiségére igyekszünk következtetni.
A típus (testméret) megítélése a húsmarha-tenyésztésben némileg árnyaltabb
képet mutat, mint a kettőshasznosítású állományok esetében. Azt, hogy milyen
testméretű – végső soron élősúlyú – anyatehenet tenyésszünk, többek között a
rendelkezésre álló gyepterület minősége határozza meg.
A bírálati eredmények alapján a húshasznú magyartarka-populáció közép-nagy testű típusba sorolható, amely jól illeszkedik a hazai tartás- és takarmányozás-technológiai körülményekhez. Ennél nagyobb testméret több létfenntartó takarmányigényt eredményez, amelyet a hazai legelőterületek nem minden
évjáratban és nem minden időszakban képesek kielégíteni. Ez kondícióromláshoz, végső soron pedig reprodukciós zavarokhoz vezet. Természetesen a típus
tekintetében az egyes üzemek között különbségek figyelhetők meg, amelyek az
eltérő tenyészcéllal, takarmányozás- technológiával és az ezt nagymértékben befolyásoló agroökológiai potenciállal magyarázhatók.
Figyelemre méltó, hogy míg a farmagasság, a farhossz és a törzshossz adataiban bizonyított különbség mutatható ki az egyes tenyészetek között, addig a
farszélesség és a törzsmélység esetében közel azonos átlagos értékek jellemzőek. Ez azt jelenti, hogy a törzsmélység, amely a mellkas terjedelmén keresztül
az emésztőrendszer méretét, így az egyed tömegtakarmány-fogyasztó képességét befolyásolja, az eltérő típusok tenyészcéljában azonos jelentőségűnek ítélt.
A döntően gyenge minőségű hazai gyepterületeken jelentős mennyiségű (napi
50-60 kg) legelőfű felvétele szükséges ahhoz, hogy a tehén a létfenntartás és a
szoptatás tápanyagigényét kielégíthesse. Természetesen a terjedelmes mellkas
és emésztőrendszer a vágás során veszteségként jelentkezik, rontja a vágóértéket. Nem véletlen, hogy a kiváló gyepadottságokkal rendelkező országokban
(pl. Írország, Egyesült Királyság) a kevésbé mély („sekély”) törzzsel rendelkező
teheneket részesítik előnyben a tenyésztők, hiszen a jó minőségű legelőfűből
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kisebb mennyiség is kielégíti a szoptató anyatehén igényét, tehát a nagy testkapacitás gazdasági előnye megkérdőjelezhető. A húshasznú magyartarkában a
típus szempontjából fontos testméreteket a 41. táblázatban mutatjuk be.
41. táblázat
A típust meghatározó testméretek átlagos értékei a húshasznú magyartarka-populációban
Testméretek

x

±s

min.

max.

Farmagasság (cm)

140,25

5,38

122

157

Farhossz (cm)

51,80

5,91

36

81

Farszélesség (cm)

54,65

3,49

46

77

Törzshossz (cm)

82,19

6,14

50

105

Törzsmélység (cm)

72,31

5,24

47

89

Az IZMOLTSÁG bírálata

A bírálat során – a kettőshasznosítású változathoz hasonlóan - az egyes izomcsoportok terjedelmességét, tömegét keressük. Az izmoltság bírálatával célunk a
hústermelő képességen keresztül az értékes húsrészek arányára utaló információk gyűjtése.
Az izmoltságot a lapocka és a comb izomborítottságára (teltségére) adott
pontszámok 40-60%-os arányában minősítjük.
A LÁBSZERKEZET bírálata

A lábszerkezeten belül azokat a tulajdonságokat vesszük figyelembe, amelyek nélkülözhetetlenek a hosszú hasznos élettartam szempontjából. Ilyenek a
lábállás, a farlejtés és a csüd meredeksége.
A húshasznú anyatehéntartás technológiájából adódóan (legeltetés) e hasznosításban az egyedek lábszerkezete és ízületei kevésbé vannak kitéve olyan jellegű
mechanikai terheléseknek, mint az istállózott, kettőshasznú teheneké. Így a lábszerkezeti problémák miatt selejtezésre kerülő egyedek aránya is kisebb, mint a
fejt változat esetében.
A leírtak ellenére nem szorul különösebb bizonyításra, hogy esetenként napi
több kilométert bejáró, legelőn tartott anyateheneknél is fontos a korrekt lábszerkezet.
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A TŐGY bírálata

A tőgy bírálatánál a borjúnevelő képességet befolyásoló küllemi tulajdonságokat vesszük figyelembe, azokat, amelyek befolyásolják a borjú szopását. Ilyenek a tőgymélység és a bimbóforma. A tőgyvégpont kialakításánál a tőgymélységet és a bimbóformát 60%:40%-ban vesszük figyelembe.
A tőgymélység különösen fontos a borjú zavartalan tejfelvétele szempontjából, hiszen a túlságosan mély, csüngő tőgy nem teszi lehetővé a kényelmes
szopást. Tehát a tejfelvételt nem a szükséglet limitálja, hanem a rendellenes testtartásból fakadó fáradás.
A bimbóforma bírálatánál annak hosszát, vastagságát és állását komplexen
vesszük figyelembe. A három közül a két legfontosabb a hosszúság és az állás.
A túlságosan rövid (2-3 cm) és szétálló tőgybimbók nemkívánatosak.
A hazai húshasznú magyartarka-populáció tőgymélység átlagpontszáma
6,97, amelyet az előzőekben leírt elvárásokat figyelembe véve optimálisnak ítélünk. A bimbóforma átlagértéke 6,12 pont, amely tulajdonság javításra szorul.
A hatékony tenyésztői munka szempontjából előnyös, hogy a tulajdonság tenyésztői módszerekkel viszonylag „gyorsan” javítható.
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Egy kettőshasznosítású szarvasmarha - így a magyartarka nemesítése is - sok
vonatkozásban bonyolultabb és körülményesebb, mint az egyhasznú, tej- vagy
húshasznú fajtáké. A nehézség részben genetikai természetű, részben pedig a
kettőshasznosítású fajták tartási-takarmányozási és üzemgazdasági sajátosságaiból adódik. A két kérdéskört célszerű külön kezelni, mivel a nehézségek és ezek
áthidalásának lehetőségei alapvetően különbözőek. Miután ezek az elméleti ös�szefüggések a hegyitarka-változatok mindegyikére érvényesek, célszerű ezeket
tágabb megvilágításban bemutatni. A fajtakörön belül tapasztalt jelenségek és
megoldások tanulsággal szolgálhatnak a magyartarka tenyésztésében is.

1. A kettőshasznosítás genetikai alapjai
Kettőshasznosítású szarvasmarháról akkor beszélünk, ha az állomány szelekciójában a tejtermelő képesség és a hústermelő képesség javítását párhuzamosan
végezzük, tehát a két tulajdonságcsoportra egyidejűleg szelektálunk. Ez persze
nem jelenti azt, hogy a két tulajdonságot azonos súlyúnak tekintjük, de valamilyen mértékben mindkettőben javulást szeretnénk elérni. Ez a körülmény egyben
azt is jelenti, hogy a javítani kívánt tulajdonságok köre meglehetősen bőséges.
A tejtermelő képességet alkotó legjelentősebb tulajdonságok száma meghaladja
a 10-et, a hústermelő képesség esetében eléri a 20-at is. (17-18. ábrák)
Utóbbiak között természetesen olyanok is szerepelnek, melyek elsősorban a
húsmarhatartásban szükségesek (a borjú-előállítást szolgáló anyai tulajdonságok),
ennélfogva a kettőshasznosításban egy részüktől eltekinthetünk, de a populáció
versenyképességének fokozása érdekében még így is tucatnál több tulajdonság javítására volna szükség. Jól ismert az a genetikai alaptétel, mely szerint a tenyésztői
előrehaladás üteme a szelekcióban figyelembe vett tulajdonságok számával fordítottan arányos és hatványozottan csökken. Gyakorlatilag 3-5 tulajdonság szelekciójára kell koncentrálnunk, ellenkező esetben érdemi előrehaladást nem várhatunk!
További nehézség, hogy a tejtermelő képességet és a hústermelő képességet
alkotó tulajdonságok között antagonizmusok is vannak (42. táblázat), ami
azt jelenti, hogy a tejtermelő képesség javulásával bizonyos hústermelő tulajdonságokban hátrányos változások mennek végbe (súlygyarapodás csökkenése,
faggyúsodási hajlam növekedése, a combközelítő izmok, ezáltal a comb izmoltságának kevésbé kifejezett volta stb.). Reménykeltő ugyanakkor, hogy vannak
pozitív korrelációk is, így pl. a tejmennyiség és a kifejlettkori testnagyság – és
ezzel közvetve a hizlalási végsúly - közötti enyhe pozitív kapcsolat.
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17. ábra

18. ábra
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Az áttekinthetőség és jobb megértés, továbbá a lehetséges megoldások keresése
érdekében a 19. ábrán két, alig megkerülhető szelekciós tulajdonság, nevezetesen a
tejzsírkilóra és a napi súlygyarapodásra irányuló szelekció várható hatásait mutatjuk
be. Jól látható, hogy helyesen megválasztott szelekciós szempontokkal egy egész sor
tulajdonságot kedvezően befolyásolhatunk.
A tenyésztői stratégia kialakításában fontos kiindulópont a fentieken túlmenően
a tulajdonságok öröklődése. A kép e vonatkozásban meglehetősen színes, de azt
lehet mondani, hogy a potenciálisan számításba vehető tulajdonságok döntően gyengén, ill. közepesen öröklődnek. (43. táblázat) Ez a körülmény önmagában is fékezi a
tenyésztői előrehaladás ütemét.
Tejmennyiség

Testnagyság

Tejfehérjemennyiség
Növekszik

Izmoltság

Tej szárazanyagtartalom

Növekszik

Értékes húsrészek
aránya

Faggyúsodási
hajlam
Testnagyság
Gyengén növekszik
Tőgy pontszám
Zsír %
Nem változik

Fehérje %
Perzisztencia
Növekedési erély

csökken
Csont tömege

Szelekció a súlygyarapodásra

Szelekció a tejzsír kg-ra

Fejhetőség

Takarmányértékesítés a
hizlalásban
Húsminőség
Nem változik
Tejösszetétel
Tejmennyiség
Csökken

Koraérés
Faggyúsodási hajlam

19. ábra
A tejtermelésre és a hústermelésre irányuló szelekció várható hatásai
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42. táblázat
Tejtermelő képesség és hústermelő képesség egyes paraméterei közötti korrelációk
(RUTZMOOSER, 1977 nyomán)
Tulajdonságok

Genetikai korreláció rg

Tejmennyiség – testtömeg

+0,05 - +0,1

Tejmennyiség – súlygyarapodás

-0,14 – 0,0

Tejmennyiség – faggyúsodás

+0,05 – 0,44

Tejmennyiség – csonttömeg

-0,10 - +0,15

Tejzsír % - súlygyarapodás

-0,15 – 0,29

Tejzsír % - faggyúsodás

-0,2 - +0,20

Tejzsír % - csonttömeg

-0,00 – 0,2

43. táblázat
A kettőshasznosításban szerepet játszó fontosabb tulajdonságok öröklődhetősége
(Dohy, 1979; Fahr, 1983 nyomán)
Tulajdonság

Tejmennyiség, kg
Tejzsír %
Tejfehérje %
Tejzsír, kg
Tejfehérje, kg
Fejhetőség, kg/perc
Perzisztencia
Tőgy pontszám
Súlygyarapodás, g/nap
Hizlalási végsúly, kg
Húsformák
Vágóhídi minősítés (S/EUROP)
Faggyú %
Vágási %
Márványozottság
Termékenység
Betegségekkel szembeni ellenálló
képesség
Hasznos élettartam
Nehéz ellések aránya

h2
x–

minimum maximum

Tejtermelő tulajdonságok
0,30
0,01
0,47
0,32
0,60
0,10
0,30
0,10
0,37
0,22
0,50
0,25
0,10
0,05
0,35
0,17
Hústermelő tulajdonságok
0,45
0,41
0,52
0,41

Felhasznált
forrásmunkák
száma

0,65
0,65
0,87
0,05
0,51
0,42
0,26
0,83

49
14
11
35
14
13
13
9

0,56
0,62

17
17

0,33
0,38
0,10
0,30
0,10

0,20
0,25
0,00
0,10
0,05

0,45
0,44
0,30
0,35
0,15

11
11
8
3
15

0,10

0,02

0,12

2

0,10
0,30

0,04
0,10

0,14
0,40

3
8
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A tejtermelés és a fitnesz (funkcionális) tulajdonságok közötti kapcsolat

Az elmúlt évtizedekben a hegyitarka fajtaváltozatok esetében – a tejtermelő
fajtákhoz hasonlóan – a céltudatos szelekciónak és a nagyobb genetikai értékű
állományokat okszerűen kiszolgáló tartás- és takarmányozás-technológiának köszönhetően a fajlagos tejtermelés látványos növekedést mutat. Ezzel szemben
a fitnesz tulajdonságok (hasznos élettartam, ellenálló képesség, termékenység)
tekintetében már nem figyelhető meg a fenti kedvező tendencia. A funkcionális
tulajdonságokra irányuló tenyészértékbecslés és közvetlen szelekció Európában
elsőként Ausztriában kezdődött a tenyészbikák hasznos élettartam-örökítésére
vonatkozóan, amelyet az elkövetkező években a többi értékmérő is követett.
A fitnesz tulajdonságokra irányuló szelekciós nyomásnak köszönhető, hogy a
tejtermelés növekedésével párhuzamosan a hasznos élettartam nem csökkent
drámaian. (Fürst-Waltl, 2001) Ennek elvi lehetőségére, de egyben korlátjára
is figyelmeztet a két tulajdonság közötti gyenge negatív korreláció. A fitnesz
tulajdonságok javítását célzó szelekció irányára és esélyeire vonatkozó becslések azon alapulnak, hogy a produktív élettartam, valamint a termékenység és a
szomatikus sejtpontszám tenyészérték között pozitív irányú kapcsolat figyelhető
meg. (44. táblázat)
44. táblázat
A hasznos élettartam tenyészérték és más tulajdonságok közötti összefüggés alakulása
az osztrák tarka populációban (Fürst-Waltl, 2001)

Hasznos
élettartam TÉ

Összevont TÉ index

Tej TÉ

Termékenység TÉ

SCC TÉ

+0,31

-0,02

+0,20

+0,16

A tenyésztői stratégia abból indul ki, hogy a nagyszámú és egymással eltérő
genetikai kapcsolatban álló résztulajdonságokat célszerűbb egy közös szelekciós indexben összevontan érvényesíteni. Ellenkező esetben ugyanis a szelekcióban részt vevő tulajdonságok száma oly mértékben növekedne, hogy az érdemi
tenyésztői előrehaladást lehetetlenné tenné még a termelő tulajdonságokban (tejtermelő képesség, hústermelő képesség) is. További fontos döntés, hogy az egyes
fitnesz tulajdonságokat a szelekciós indexben miképp súlyozzuk.
A tisztán ökonómiai szemléletű súlyozás a tejtermelés nagy gazdasági jelentősége folytán a fitnesz tulajdonságok gyenge öröklődhetősége miatt nem
eredményez kellő genetikai előrehaladást a populációban. Baumung és Sölkner
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(1999) számításai szerint a tej:hús:fitnesz 37:18:45 arány a tejtermelés esetében
közel 80%-os, a hús és fitnesz tulajdonságok esetében mindössze 10%-os genetikai előrehaladást eredményez. Természetesen ezek a kalkulációk más-más eredményre vezetnek a különböző környezetben és eltérő árviszonyok között termelő
populációk esetében. Ez az oka annak, hogy a szelekciós indexek országonként
is eltérőek.
A termelési paraméterek és a funkcionális tulajdonságok súlyozása
az egyes országok tenyésztési programjaiban

A hegyitarka- (szimentáli) tenyésztő európai és tengerentúli országok tenyésztési programjaiban eltérő súlyozással szerepelnek a termelési (tej, hús),
valamint a fitnesz tulajdonságok. Ennek magyarázata az eltérő piaci és társadalompolitikai igényekből fakadó különböző ágazati szerepvállalás.
A piaci alapon, elsődlegesen a profitmaximalizálást szem előtt tartó országokban (USA, Új-Zéland, Kanada, Ausztrália) az elsődleges termék-előállításhoz kapcsolódó értékmérők lényegesen markánsabban jelennek meg a szelekciós indexekben, mint a funkcionális tulajdonságok.
A legtöbb európai országban (Németország, Ausztria, Franciaország, Olaszország) e tekintetben teljesen eltérő tendencia figyelhető meg. Ez az agrárágazat
felé irányuló társadalompolitikai és környezetvédelmi elvárásokkal magyarázható. Nevezetesen, hogy a mezőgazdaság nem pusztán alapanyag-termelő, hanem
multifunkcionális ágazat, komoly társadalmi szerepvállalással (vidékfejlesztés,
falusi lakosság helyhez kötése, tájfenntartás, turizmus stb.). Ezekben az országokban a termelési és a fitnesz tulajdonságok közel azonos súllyal szerepelnek a
tenyésztési programokban. (45. táblázat)
Az elmondottak tükrében aligha vitatható, hogy a kettőshasznosítású fajták
tenyésztési programjainak kidolgozása alapos elemzést és mérlegelést igényel.
Nem kerülhetők meg bizonyos kompromisszumok sem.
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2. Típusdifferenciálási törekvések a kettőshasznosítású
fajták szelekciójában
Az ideális megoldás, ill. a legjobb kompromisszum keresésének jegyében
Európa legtöbb országában a kettős hasznosításon belül felmerült az a lehetőség,
hogy a szelekcióban a két tulajdonságcsoport, így a tejtermelő képesség és hústermelő képesség arányát megváltoztassák és egyik vagy másik irányba tereljék.
Ez a gyakorlatban a két tulajdonságcsoport eltérő súlyozását jelenti, és hosszabb
távon eltérő populációkhoz, ún. tej-hús, ill. hús-tej típusokhoz vezethet. A módszer genetikai előnye, hogy az egyik tulajdonságcsoport szelekcióját a másik
rovására tehermentesítik, így adott irányban a tenyésztői előrehaladás felgyorsul.
Ez a gondolat a magyartarka fajta tenyésztésében a ’70-es években merült fel elsőként, de hasonló törekvések voltak tapasztalhatók Franciaországban, Svájcban
és Csehszlovákiában is.
45. táblázat
A termelési- és funkcionális tulajdonságok súlyozása az egyes országok tenyésztési programjaiban
(Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetsége, 2006)
Ország

Tej

Hús

Fitnesz

Küllem

Németország

38

16

46

-

Ausztria

38

16

46

-

Olaszország

44

24

12,5

19,5

Franciaország
(montbeliard)

50

0

37,5

12,5

Svájc

35

20

25

20

Csehország

40

24

36

Fitneszben

Szlovákia

60

40

-

-

Magyarország

40

30

30

-

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai arra utalnak, hogy a két tulajdonságcsoport eltérő súlyozása a legtöbb hegyitarka-tenyésztést folytató európai országban
megjelent (46. táblázat), de az adott országon belül nem vezetett két egymástól
markánsan eltérő populáció kialakulásához. Arról van inkább szó, hogy egy-egy
ország a saját viszonyaihoz igazodó típusban tenyészti a fajtát, így a ma érzékelhető típuskülönbségek inkább csak a szélsőségesebb tenyészirányt követő országok között figyelhetők meg.
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46. táblázat
A hegyitarka fajta tenyészirányai az európai országokban az ezredfordulón
Ország

Tenyészcél
tej:hús

Átlagos tejtermelés
kg

Év

Ausztria

60:40

5 619

1999

Horvátország

50:50

3 966

1998

Csehország

65:35

5 134

1999

Dánia

0:100

1996

Franciaország

75:25

Nagy-Britannia

0:100

6 045

1999

Németország

66:34

6 135

1999

Magyarország

60:40

4 800

2000

Írország

0:100

1997

1995

Olaszország

50:50

5 256

1999

Lengyelország

50:50

3 650

1997

Románia

60:40

3 540

2000

Szlovákia

60:40

3 892

1998

Szlovénia

60:40

4 340

1999

Spanyolország

60:40

na

1995

Svédország

0:100

Svájc

70:30

1997
6 256

1999

Jó példa erre a Franciaországban tenyésztett hegyitarka fajta, mely kiemelkedő tejtermeléssel rendelkezik, és külön névvel (montbeliarde) jelölik. Meg
kell említeni azt is, hogy a fajta tenyésztésében a tejtermelő képesség dinamikus
fokozása érdekében korlátozott mértékben ugyan, de red holstein génbevitel is
történt. Hasonló jelenség figyelhető meg Svájc hegyitarka-tenyésztésében is.
Kiegyensúlyozottabb tenyészirányt képvisel Németország, Ausztria és Olaszország. Ezekben az országokban a két tulajdonságcsoportot közel hasonlóan súlyozzák. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ezek az országok képviselik a „klasszikus” kettőshasznosítási irányt.
A közép-európai országokban, így Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Horvátországban a tenyészirány hasonló, bár a hústermelő
képesség szinten tartására némileg nagyobb hangsúlyt fektetnek. Ez érzékelhető
a szerényebb tejtermelésben és a jobb húsformákban, kedvezőbb vágóértékben.
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A típusdifferenciálás lehetősége tehát segít a tenyésztői-ökonómiai szempontból legkedvezőbb tenyészirány („legjobb kompromisszum”) megtalálásában, de
áttörést nem jelent. Az utóbbi években inkább a tenyészirányok közeledését
és az európai hegyitarka-populáció egységesedését látjuk. Ennek hátterében
az intenzív szaporítóanyag-kereskedelem és az Európai Unió agrárpolitikájának
érvényesülése húzódik meg. A hegyitarka-tenyésztő országok többsége az EU
tagja, ekképpen a tej- és vágómarhaárak kiegyenlítődése folyik, ami nyilván a
tulajdonságok súlyozásában is érvényesül. Más oldalról ezen országok között a
szaporítóanyag- és tenyészállat-kereskedelem nyitott és élénk.
Genetikai szempontból a folyamat azzal az előnnyel jár, hogy az egységes európai hegyitarka-populáció nagyobb aktív populációt és szelekciós bázist jelent,
ami ellensúlyozhatja a típusdifferenciálásban rejlő lehetőségeket, és egyidejűleg
jobb pozíciót szolgáltat a világfajták közötti versenyhez.

3. A keresztezés szerepe a kettőshasznosításban
Bár a kettőshasznosítású hegyitarka fajták tenyésztésében a fajtatiszta tenyésztés szerepe a meghatározó, az ismert és az előzőekben részletesen taglalt genetikai
korlátok miatt időről időre felmerült a gondolat, hogy indokolt, ill. célszerű-e a keresztezést mint tenyésztési eljárást felhasználni a gyorsabb előrehaladás érdekében.
A tejtermelő képesség javítása érdekében az ’50-es évektől Európa-szerte kezdeményeztek keresztezéseket ígéretes tejelő fajtákkal, mindenekelőtt jersey és
ayrshire fajtákkal. A cél a tejösszetétel és a tőgyalakulás javítása volt, melyet főként a gépi fejés terjedése siettetett. Magyarországon a tejelő magyartarka (75%
magyartarka+25% jersey), ill. a tejelő magyar barna (50% magyartarka+50%
jersey) fajtakonstrukciók fémjelezték ezt a törekvést, de voltak kezdeményezések ayrshire keresztezésekkel is. A tapasztalatok meglehetősen ellentmondásosak
voltak. A várt előnyök, így a javuló tejösszetétel és tőgyalakulás többé-kevésbé
érvényesültek, de a visszaesés a hústermelésben (gyenge izmoltság, csökkenő
súlygyarapodás) komoly veszteségeket okozott. Különösen érzékenyen érintette
ez a hazai tenyésztést, mivel a vágómarha-export ez idő tájt meghatározó volt a
régióban. Bebizonyosodott, hogy ez a konstrukció a kettőshasznosítás határain
belül nem tartható, és emiatt részben megszűnt, részben beleolvadt az időközben teret nyerő tejelő marha tenyésztésbe. Hasonló jelenség volt megfigyelhető a
nyugat-európai országokban is (jersey × lapály keresztezések).
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A keresztezés következő „hulláma” a hegyitarka fajta tenyésztésében a ’80-as
évekre tehető.
Európában ekkor jelent meg nagyobb létszámban a holstein-fríz fajta. A fajta
– különösen a red holstein változat – ígéretesnek tűnt a tejmennyiség fokozására oly módon, hogy a testtömeg és ezen keresztül a bikaborjak növekedési
erélye és hizlalás alatti súlygyarapodása a hegyitarkára jellemző szint közelében
marad. Ez a várakozás többé-kevésbé teljesült, bár az izmoltság romlása jól érzékelhető volt. Ezt ellensúlyozandó, a legtöbb országban (Németország, Ausztria,
Csehszlovákia, Franciaország) a red holstein génhányad korlátozásával (cseppvérkeresztezés) igyekeztek ezt mérsékelni. Magyarországon a cseppvérkeresztezés és a váltogató (criss-cross) keresztezések egyaránt megjelentek.
Összességében a red holstein fajta genetikai hatása a hegyitarka fajtára szerény mértékű maradt, használata az utóbbi évtizedben lényegében megszűnt.
Az is tény ugyanakkor, hogy a hegyitarka-populáció egy része az erőteljes holstein-hatásra „kiszakadt” a fajtakörből, és ma már nem tekinthető e fajta részének
(pl. svájci hegyitarka).
A kettős hasznosítású hegyitarka fajta hústermelésének keresztezéssel történő javítására nehéz érvet találni. A fajtakör elismerten jó hústermelő képessége
(nagy növekedési erély, jó húsformák és kiváló vágóérték) a borjak hizlalásában
látványosan érvényesül, megközelíti a speciális húsmarhafajták teljesítményét.
A tejtermelő képesség megőrzése ugyanakkor húsfajtákkal végzett keresztezést
követően nem jöhet szóba.
Ezzel együtt Európa-szerte, de a tengerentúli országokban is széleskörű keresztezésekről olvashatunk, melyekben a hegyitarka és húsfajták szerepeltek.
Ezek azonban a húshasznú (húsmarhaként tartott) hegyitarka-populációk kialakítását vagy éppen végtermék-előállítást szolgálnak. Utóbbiak között tejelő fajta
x hegyitarka konstrukciókkal is találkozunk. Ezek természetesen nem részei a
kettőshasznosítású hegyitarka-tenyésztésének.
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4. A közgazdasági tényezők befolyása a tenyészirányra
A tenyészirányt befolyásoló tényezők közül elsősorban a szarvasmarhatermékek, így a tej és marhahús iránti piaci kereslet-kínálat arányait kell figyelembe
vennünk. Számos tanulmány bizonyítja, hogy ezen a téren Európában hosszú
ideje nincs egyensúly, minek következtében a termelés és fogyasztás között egyre feszítőbb ellentétek alakultak ki. Az ellentmondás lényege, hogy a tejfogyasztás ebben a régióban stagnál, illetve csak lassan növekszik, ezzel szemben a marhahús iránti kereslet – ingadozásokkal ugyan, de hosszabb távon – meghaladja
a termelést. (Ennek ellensúlyozására Európa folyamatosan importál marhahúst.)
Természetesen ezek a tendenciák országonként eltérő mértékben jelentkeznek, és érvényesülésüket az Európai Unió támogatási rendszere is módosítja.
A termelés és fogyasztás közötti tartós egyensúlytalanság további oka, hogy az
európai országok többsége – nemzeti hatáskörben - különböző megfontolásokból, de valamilyen módon preferálja egyik vagy másik termék előállítását.
A közgazdasági környezet, illetve a piac értékítélete a tej:marhahús
árarányon keresztül jelenik meg, és ennek esetenkénti elmozdulása az a mechanizmus, amely a tenyészirányokat befolyásolja. Azok a populációk kerülnek előnybe, amelyek genetikai képességei a tej- és hústermelésben az érvényben lévő árarányokat a legjobban megközelítik.
Amennyiben az árarány (hány kg tej egyenértékű 1 kg marhahússal) szűk,
4:1-7:1, úgy a hangsúlyozottabban tejtermelő típusok kerülnek előtérbe, míg a
tág, 8:1-12:1 árarányok a jobb hústermelő típusoknak kedveznek.
Szólni kell arról is, hogy a kettőshasznosítású fajták egyik nagy előnye,
hogy az árarány-változásokra – a faji sajátosságokhoz képest – gyorsabban képesek reagálni, „válságtűrőbbek”.
A tenyészirányt befolyásoló közgazdasági tényezők egy másik csoportját
a termelési körülmények – ezen belül mindenekelőtt a rendelkezésre álló takarmányok – jelentik.
Azokban a régiókban, ahol a tehenek takarmányozásában a gyep játszik meghatározó szerepet (alpesi régió, Észak-Európa), a tejtermelő képesség fokozását
korlátozza az a körülmény, hogy az állatok takarmányfogyasztó képessége limitálja a tejtermelést. A gyeptakarmány energiakoncentrációja ugyanis jelentős
abrak-kiegészítés nélkül nem tesz lehetővé 20-22 kg-ot meghaladó napi tejtermelést, ezért nem indokolt nagy genetikai tejtermelő képesség kialakítása. Célszerűbb ehelyett a kettőshasznosításon belül maradva a tejtermelő és hústermelő
képesség egyensúlyára törekedni.
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A szántóföldi takarmányokra, mindenekelőtt a silókukoricára alapozott takarmányozás körülményei között a tejtermelő képesség fokozásának tágabb tere
nyílik. Az energiában gazdag takarmányok révén akár napi 35-40 kg tej termelése is fedezhető. Más oldalról a szántóföldi takarmánytermesztés költségessége
folytán ez egyfajta ökonómiai kényszer is. Könnyen belátható, hogy ilyen körülmények között a tejhasznú állományok kerülnek előtérbe. Ilyen technológiai környezetben a tenyészcélban megmutatkozó hangsúlyeltolódás a tejtermelő
képesség javára a kettőshasznosításon belül is megfigyelhető.
A tenyészirány meghatározásában szerepe van az üzemméretnek is.
A gyepre alapozott szarvasmarhatartásban a legeltetés folytán az állományok
mérete nem növelhető korlátlanul, hiszen a legelőre való ki-, ill. behajtás, fejés
csak viszonylag kis távolságon belül lehetséges. Az ilyen típusú szarvasmarhatartás elsősorban ott jöhet szóba, ahol a legelő és az istálló között közvetlen kapcsolat van. Jó példát szolgáltatnak erre az alpesi országok családi gazdaságai,
ahol a lakóépület, istálló, legelő egységet képez. 30-50 tehén gondozását a család
alkalmazott nélkül is képes ellátni. Az üzemméret akár 100-200 tehénre is növelhető, ha a fű egy részének betakarítása és tartósítása (széna, szenázs) technikailag lehetséges, és a legeltetés egyes időszakokban elmarad („zéró legeltetés”).
További kombinációkat vet fel az a körülmény, ha a takarmány-kiegészítésre
egyéb takarmányok, pl. kukoricaszilázs, mezőgazdasági és ipari melléktermékek
révén van lehetőség. Ez az alpesi országokban is egyre gyakoribb, mivel a rövid
tenyészidejű silókukorica-fajták a hegyek közötti völgyekben sikerrel termeszthetők. A gyep, silókukorica vagy egyéb melléktermék etetésére a hazai családi
gazdaságokban is gyakran találunk példát. Ez az üzemméret a vázoltak szerint
tehát elsősorban a tej-hús típusú kettőshasznosítású állományokkal üzemeltethető a legelőnyösebben.
Nagy létszámú állományok tartása elsősorban a silókukoricára alapozott takarmányozás mellett jöhet szóba (kukorica-övezet országai). Az előző pontban
leírtak folytán itt a kettőshasznosításon belül a tej-hús változatok, szélsőséges
esetben a specializált tejtermelő állományok térnyerése figyelhető meg.
A kettőshasznosítású szarvasmarha tenyésztésének genetikai, gazdasági
és strukturális összefüggései alapján megállapítható, hogy a helyes tenyészcélok megfogalmazása sokoldalú és alapos elemzést kíván. Ebben nem kerülhetők el az ésszerű kompromisszumok sem. A döntések kihatásaira és következményeire az elmúlt évtizedek populáció-mozgásai, a fajtakörök térnyerése
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és visszaszorulása, a tenyészkörzetek eltolódása tanulságos példákat szolgáltat.
A tanulságok között fontos észrevenni, hogy a genetikai összefüggések alig,
a közgazdasági-piaci viszonyok azonban állandóan változnak. A változások a
globalizációs folyamatok révén egyre markánsabbak, és nehezen prognosztizálhatók. A hegyitarka fajta értékes genetikai adottságainak, rugalmasságának,
alkalmazkodóképességének és nem utolsósorban a tenyésztők szakmai felkészültségének, kitartásának köszönhetően megőrizte „világfajta” szerepét. Nem
illúzió, hanem reális esély, hogy ez a jövőben is így marad.

5. A magyartarka tenyésztésének irányai az egyes
korszakokban
5.1. Tenyésztési koncepció a fajta kialakulásának idején

A magyartarka fajta kialakulásáról a történeti áttekintés során részletesen
irtunk (II. fejezet). A forrásmunkákból kitűnik, hogy a fajta kialakításában és
javításában a tejtermelő képesség fokozása volt a legfontosabb szempont. Ez a
törekvés a gyakorlatban a fedező bikák importjával, ill. a hazai eredetű tenyészbikák köztenyésztésbe állításával valósult meg. A tenyészbikák kiválogatása a
két háború között gyakorlatilag csak a tenyészbikák származása és külleme alapján történt. Utóbbi a szervezeti szilárdság és a húsformák figyelembe vételét
jelentette. Ezeknek a tulajdonságoknak a súlyozása egzakt adatok híján meglehetősen szubjektíven és gyakran ellentmondásosan történt. Érdemi változást
a modern tenyészérték-becslési módszerek, elsősorban a tejtermelésre irányuló
ivadékvizsgálat bevezetése jelentett. Ehelyütt is szólni kell a fajta nemesítésében
meghatározó szerepet játszó személyiségek, mindenekelőtt Csukás Zoltán, Guba
Sándor, Ujhelyi Imre, Wellmann Oszkár és mások elévülhetetlen érdemeiről.
5.2. Tenyésztési koncepció változása a 80-as években

A „változás szelét” a rendszerváltást követően létrejövő fajtaegyesület megjelenése jelentette. Párosult mindez a mesterséges termékenyítés térhódításával és
a tenyésztést szolgáló infrastruktúra (STV állomások, informatika, egyedi megjelölés stb.) nyújtotta előnyökkel.
Az igazi áttörést minden bizonnyal mégis az jelentette, hogy világos érdekeltség jött létre a tenyésztői társadalmon belül, mely szerint a fajtát a versenyképesség és a jövedelmezőség érdekében kell továbbtenyészteni.
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A tenyészbikák rangsorolásához kifejlesztett index (kezdetben TTI, később
KTI) tulajdonképpen Tej Tenyészérték Indexként volt értelmezhető, hiszen az
indexalkotó tulajdonságok kizárólag a tejtermelésben fontos értékmérők tenyészértékeire terjedtek ki. Így, míg az elsődleges értékmérő tulajdonságok közül
a tejtermelő képességre az ivadékvizsgálaton alapuló tenyészérték-eredmények
alapján szelektáltak, addig a hústermelő képesség esetében pusztán fenotípus
alapján, vagyis a tenyészbikák KSTV alatt produkált súlygyarapodására és az
izmoltságra kapott küllemi bírálati pontszámra szorítkozott a tenyészkiválasztás.
A fajta hústermelő képességének javítása szempontjából mérföldkőnek nevezhető a hús tenyészérték index 2004-es bevezetése. Ennek gyakorlati meghatározása a nemzetközi tenyésztési integráció keretein belül valósul meg (Németország, Ausztria, Magyarország, Csehország, Olaszország), kihasználva az
európai hegyitarka-populáció hasonló genetikai összetételének megbízhatóságot
javító hatását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy számos hazai tenyészbika ősei
(apa, nagyapa) vagy oldalági rokonai (féltestvérek) termelnek a hazaitól eltérő
környezetben, amely a számított tenyészérték megbízhatósága szempontjából
döntő jelentőségű. Különösen fontos ez a hús TÉB rendszerében, hiszen tenyészbikánként viszonylag kis létszámú (8-15) hímivarú ivadék vágása során kapott
vágóérték-adatok képezik a tenyészérték-számítás alapját.
A termelési tulajdonságok (tej és hús) javulásával párhuzamosan szinte valamennyi szarvasmarha-fajtában a funkcionális tulajdonságok (termékenység,
hasznos élettartam, ellés módja stb.) romlása figyelhető meg. A fitnesz tulajdonságok az elsődleges termék-előállítás gazdaságosságát nagymértékben befolyásoló értékmérők, amelyek kedvező vagy kedvezőtlen volta jelentősen meghatározza az ágazat eredményességét.
A funkcionális tulajdonságokra irányuló tenyészértékbecslés annak ellenére
indokolt, hogy a tulajdonságcsoport gyenge örökölhetősége miatt a hagyományos tenyésztői módszerekkel történő javítása meglehetősen korlátozott eredményekkel kecsegtet. A fejlesztés eredményeként 2010. január 1-jétől a magyartarka tenyészbikák tenyészérték-becslése kiterjedt a fitnesz tulajdonságokra is
(fertilitás, ellési mód, holtellés, hasznos élettartam, perzisztencia, szomatikus
sejtszám). Miután megbízható tenyészértékkel rendelkezünk erre a tulajdonságcsoportra is, megnyílt a lehetőség a szelekciós index további korszerűsítésére.
Nem lehet azonban eleget hangsúlyozni, hogy a tulajdonságcsoport javításában a
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környezeti tényezők (tartás, takarmányozás, management stb.) optimalizálásával
lényegesen nagyobb és hatékonyabb eszköz van a kezünkben, mint a genetikai
úton történő javítással!
5.3. A napjainkban használatos szelekciós index

A magyartarka fajta tenyészcéljában a fent tárgyalt értékmérők a piaci környezet és a nemzetközi tenyésztési integráció következtében a nyugat-európai
országokhoz hasonló arányban szerepelnek, biztosítva a fajta fennmaradását,
versenyképességének megőrzését a specializált tejelő és húsfajtákkal szemben.
Feladatunk tehát, hogy a szelekciós tulajdonságok optimális súlyozásával tompítsuk az értékmérők között fennálló negatív genetikai hatásokat, így biztosítva
a fajtában elvárt genetikai előrehaladást. A tenyésztők hosszú távú érdeke, hogy
megőrizzük a magyartarka kettőshasznosítását, és következetesen kitartsunk a
kombinált tenyészcél mellett.
A szelekciós index korszerűsítését az indokolta, hogy a kettőshasznú magyartarka tenyésztésében egymással negatív korrelációban álló tulajdonságokat kell
egyidejűleg javítanunk. (47. táblázat) A KTI-ben az indexalkotó tulajdonságok
tenyészértékeinek optimális súlyozásával az egymással antagonista kapcsolatban lévő fontos értékmérők (tej-hús-fitnesz) esetében a genetikai előrehaladást
csökkentő hatások tompíthatók. Így a kiemelt szelekciós tulajdonságok esetében
eltérő mértékben ugyan, de gazdasági-piaci értéküknek megfelelő genetikai előrehaladás realizálható.
A funkcionális értékmérő tulajdonságokat nagy gazdasági, tenyésztői és állategészségügyi jelentőségüknél fogva, valamint az elvárt genetikai előrehaladás
realizálása érdekében indokolt az alkalmazott szelekciós indexben súlyozottan
szerepeltetni. A fitnesz tulajdonságok 30%-os aránya az a szelekciós minimum
érték, amely alatt – a részalkotó tulajdonságok gyenge öröklődhetősége (h2 érték: 0,03-0,1) miatt – gyakorlatilag megszűnne a tulajdonságcsoport tenyésztői
úton történő javításának lehetősége. A tej-hús-fitnesz 40%:30%:30% aránya a
tejtermelés esetében így is közel tizenkétszeres, míg a hústermelés esetében ötszörös genetikai előrehaladást eredményez a funkcionális tulajdonságokhoz képest.
Az új Kettőshasznú Termelési Indexben (KTI) az indexalkotó tulajdonságok köre
tehát a piaci elvárásokhoz és a tenyészcélhoz igazodó súlyozással bővült, így a tej-,
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a hús- és a fitnesz tenyészérték 40%:30%:30% arányban kerül súlyozásra. (20. ábra)
A jelzett arányokkal a tejtermeléssel kapcsolatos mennyiségi tulajdonságok
(tej kg, fehérje kg, zsír kg) tekintetében megőrizhető a genetikai előrehaladás,
ugyanakkor a hús tenyészérték index (nettó súlygyarapodás, színhús-kitermelés,
EUROP izmoltság), valamint a fitnesz tenyészérték index (FTI) résztulajdonságai esetében is realizálható eltérő mértékű javulás.
Azt, hogy a kettőshasznosítású szarvasmarha-tenyésztés nem zsákutca, a
22-24. ábrák kiválóan bizonyítják. A jól megtervezett célpárosításoknak és
szelekciónak köszönhetően az elmúlt évtizedekben úgy javultak a fajta termelési tulajdonságai (tej és hús), hogy mellette a fitnesz tulajdonságok esetében
nem mutatkozott genetikai leromlás. A realizált genetikai előrehaladás (lineáris
trendvonalak meredeksége) igazodik a három fő tulajdonság (tej, hús, fitnesz)
közgazdasági (piaci) súlyához, tehát a legnagyobb mértékű tenyésztői előrehaladás a tejtermelő képességben érhető el.
47. táblázat
A legfontosabb tenyésztési paraméterek közötti genetikai korrelációk a magyartarka fajtában
(Húth – Komlósi, 2012)
Tulajdonság
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Hús Tenyészérték Index (HTI)
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Nettó súlygyarapodás
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Színhús kitermelés
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Hasznos élettartam
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Perzisztencia
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Élve született borjú
Hús Tenyészérték Index (HTI) – Hasznos élettartam
Hús Tenyészérték Index (HTI) – Perzisztencia
Hús Tenyészérték Index (HTI) – Ellés lefolyás
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Ráma
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Tőgyvégpont
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Elülső tőgyfél hossza
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Hátulsó tőgyfél hossza
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Izmoltság
Hús Tenyészérték Index (HTI) – Ráma
Hús Tenyészérték Index (HTI) – Tőgyvégpont
Hús Tenyészérték Index (HTI) – Tőgyfüggesztés
Hús Tenyészérték Index (HTI) – Izmoltság
Hasznos élettartam – Ráma
Hasznos élettartam – Tőgyvégpont
Hasznos élettartam – Tőgyfüggesztés
Hasznos élettartam – Izmoltság

rg
-0,14
-0,13
-0,22
-0,10
+0,11
+0,12
+0,22
-0,27
-0,27
+0,10
+0,15
+0,51
+0,46
-0,35
+0,30
-0,25
-0,33
+0,21
-0,39
+0,46
+0,57
-0,35
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Kettőshasznú termelési index
40% tej tenyészérték index
(TTI)

30% hús tenyészérték index
(HTI)

30% fitnesz tenyészérték
index (FTI)

10% tejmennyiség (kg) TÉ

13,2% nettó súlygyarapodás TÉ

2% perzisztencia TÉ

10% tejzsír mennyiség (kg) TÉ

8,4% színhús kitermelés TÉ

8% szomatikus sejtszám TÉ

20% tejfehérje mennyiség (kg) TÉ

8,4% EUROP izmoltság TÉ

8% hasznos élettartam TÉ

5% fertilitás TÉ

3% ellés lefolyás TÉ

4% élve születés (holtellés) TÉ

20. ábra
A Kettőshasznú Termelési Indexet (KTI) alkotó résztulajdonságok és azok gazdasági súlyozása
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21. ábra
A tulajdonságonként realizálható genetikai előrehaladás eltérő súlyozású szelekciós indexek esetében
(Húth – Komlósi, 2012)
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22. ábra
A magyartarka tenyészbikák Tej Tenyészérték Index (TTI) trendje születési évük alapján
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23. ábra
A magyartarka tenyészbikák Hús Tenyészérték Index (HTI) trendje születési évük alapján
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24. ábra
A magyartarka tenyészbikák Fitnesz Tenyészérték Index (FTI) trendje születési évük alapján
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Továbbra is kiemelt tenyésztői célkitűzés, hogy a tejtermelés és a fitnesz tulajdonságok javítása mellett – kettőshasznosítású fajtaként – ne mondjunk le a
hústermelő képesség javításáról sem, hiszen a specializált tejelő fajtákénál szerényebb tejtermelést kimagasló hús- és koncentráltabb tejtermeléssel kell ellensúlyozni!
A hústermelő képesség javítását célzó tenyésztői stratégia elemzéséhez fontos látni, hogy az állományban jelenleg az izmoltság tekintetében negatív, míg a
hús tenyészérték index (HTI), valamint annak résztulajdonságai esetében pozitív
irányú genetikai trend érvényesül. Ez azzal magyarázható, hogy míg az izmoltságot a nőivaron (termelő teheneken) állapítjuk meg (bíráljuk), addig a hús tenyészérték indexet a tenyészbikák hímivarú ivadékcsoportjainak minősítő vágása során nyert adatokból számítjuk. Ez a tény is bizonyítja, hogy a tehénállomány
méretbeli növekedése pozitív hatást gyakorol a hímivar hústermelő képességére.
Az egyes szelekciós tulajdonságok között fennálló antagonizmus miatt lassuló vagy negatív irányú szelekció nemkívánatos hatását – például a tej zsír- és
fehérje-tartalma és az izmoltság esetében – úgy tompíthatjuk, hogy a célpárosítások során az említett értékmérő tulajdonságok tekintetében ún. szelekciós
minimumot határozunk meg. Így az elsődleges termék-előállításban (tej és/vagy
hús) szintén meghatározó gazdasági értéket képviselő tulajdonságok esetében
megelőzhetjük a genetikai leromlást.
Az újonnan alkalmazott szelekciós index – annak ellenére, hogy a küllemi értékmérők nem tartoznak az indexalkotó tulajdonságok közé – a tőgy küllemben,
valamint a testméretek növelésében is genetikai javulást eredményez.
Ennek elsődleges oka, hogy az egyes értékmérő tulajdonságok közötti genetikai korrelációknak köszönhetően számos termelési (tej, hús) vagy fitnesz tulajdonság javítására irányuló nemesítő munka eredményeként a legtöbb küllemi
tulajdonságot tekintve is pozitív irányú genetikai trend érvényesül. Például a javuló tej-tenyészérték növekvő tőgykapacitást és összességében jobb tőgyalakulást eredményez. Ugyanez igaz a hasznos élettartam tenyészérték és a tőgyvégpont (+0,46), valamint a tőgyfüggesztés (+0,57) közötti összefüggésre is, tehát
az egyed nagy életteljesítményének a jó függesztésű, terjedelmes, mirigyes tőgy
az egyik záloga.
A közvetett szelekció genetikai előrehaladást serkentő hatását a kettőshasznosítású fajták nemesítése során különösképpen ki kell aknáznunk, hiszen a tenyészcél – és ezen keresztül a szelekciós tulajdonságok köre – a specializált
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fajtákénál több tulajdonságcsoport egyidejű javítását fogalmazza meg, amelyek
világos meghatározása egyébként is nagy körültekintést igényel.
A hasznos élettartam javításának másik lehetséges alternatívája a tulajdonságot befolyásoló, a küllemi bírálat biztosította funkcionális küllemre irányuló
szelekció. A fő küllemi tulajdonságok közül a tőgyfüggesztés és a tőgyvégpont
között figyelhető meg szoros pozitív irányú genetikai összefüggés.
Az új szelekciós index kidolgozását megelőző vizsgálatainkban a hús tenyészérték index (HTI) és a tőgyvégpont tenyészérték között -0,25, míg a tőgyfüggesztés tenyészérték között -0,33 összefüggést számítottunk. A tej tenyészérték
index (TTI) és a hús tenyészérték index között -0,14, míg a színhúskitermelés
tenyészérték között -0,22 korrelációs értéket állapítottunk meg.

6. Tenyésztésszervezés és tenyésztértékbecslés
a magyartarka fajtában
Törzskönyvezés

A nemesítő munka előfeltétele, hogy minden fontos értékmérő tulajdonságban ismerjük leendő tenyészállataink egyedi tenyésztési és termelési eredményeit, amelyeket a tenyésztői munka során javítani szeretnénk. Az egyedenként
regisztrált tenyésztési és termelési adatok a tenyészértékbecslés (szelekció) alapját képezik, de nélkülözhetetlenek a nemzetközi együttműködéshez, a tenyészállat- és szaporítóanyag forgalomhoz, valamint a kutatáshoz. Nem utolsósorban
a gazdát is segítik állatainak szakszerű takarmányozásában, csoportosításában.
A fenti célok a törzskönyvezés és teljesítményvizsgálat révén valósulnak meg.
A törzskönyvezés és teljesítményvizsgálat hazánkban az EU, az ICAR (International Committee for Animal Recording) irányelvek, az állattenyésztésről
szóló törvény és a Szarvasmarha Teljesítményvizsgálati Kódex útmutatásai alapján történik.
A törzskönyv tartalmazza az állat egyedi azonosítóját, ivarát, születési adatait, a szülőkre, nagyszülőkre és dédszülőkre vonatkozó információkat, a tenyésztő,
a tulajdonos adatait. A törzskönyvezést a hazánkban tenyésztett fajták államilag
elismert tenyésztőszervezetei végezhetik, a magyartarka esetében a Magyartarka
Tenyésztők Egyesülete.
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Az Egyesület a magyartarka fajta törzskönyvezését a vonatkozó Törzskönyvi
Szabályzattal és a mindenkor érvényes jogszabályokkal összhangban végzi.
A magyartarka fajta törzskönyve nyitott, mely fő - és melléktörzskönyvi
részből áll.
Főtörzskönyvbe (jelölése: „A”) koruktól függetlenül azok az egyedek sorolhatók, melyek szülei és nagyszülei a magyartarka fajta főtörzskönyvébe kerültek
bejegyzésre. Nőivarú állatok esetében a főtörzskönyvi részbe azok az egyedek
is felvehetők, amelyek anyja és anyai nagyanyja melléktörzskönyvi részbe sorolt, de apja és mindkét nagyapja a főtörzskönyvi részbe sorolt. Az „A” főtörzskönyvbe sorolás feltétele legalább két ősi sorig igazolhatóan ismert származás,
valamint legalább 87,5%-os (>=) magyartarka génhányad.
Tenyészbika csak „A” törzskönyves egyed lehet. Kivétel tehető a tenyészcél
elérését szolgáló esetben, egyedi elbírálással.
Az „A” törzskönyvbe sorolt egyedek között célszerűségi okokból jelenleg
megkülönböztetünk nukleusz és fajtafenntartó egyedeket.
A nukleusz besorolás kritériumai a következők:
• tejtermelés ellenőrzés alatt áll,
• tenyészbika-előállító tenyészetben termel,
• a tenyészet részt vesz az ivadékvizsgálati programban,
• teljesül a fajtaazonos apaállat-használat.
A fajtafenntartó besorolás kritériumai a következők:
• termelésellenőrzés alatt áll,
• a tenyészet részt vesz az ivadékvizsgálati programban,
• teljesül a fajtaazonos apaállat-használat.
A magyartarka főtörzskönyve teljesítmény szerint elhatárolt osztályokat tartalmaz.
Az „Elit” törzskönyvbe azok a nőivarú állatok sorolhatók, melyek „A” törzskönyvbe soroltak, és életteljesítményük legalább 60.000 kg tej vagy 2000 kg
választott borjú.
A „Bikanevelők” törzskönyve a teljesítményük szerint a fajta legjobb 2%ába tartozó egyedeket jegyzi (>=75-100% magyartarka génhányad esetén).
Ez az alapja a célpárosítandó tehenek kiválasztásának.
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A melléktörzskönyv nyitása lehetőséget ad a magyartarka szelekciós bázisának növelésére. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ismeretlen származású,
de megfelelő küllemű nőivarú egyedek utódai – az ellenőrzés folytán – több
generáció után akár a főtörzskönyvbe is bekerülhetnek. Ez különösen ismeretlen
származású állatokkal új vállalkozásba kezdő tenyésztők számára kínál esélyt
arra, hogy bekapcsolódjanak a tenyésztőmunkába.
A melléktörzskönyv „B” „C” „D” és „E” részből áll.
A „B” törzskönyvbe sorolás feltétele a (>=) 65,625 – (<) 87,5% közötti magyartarka génhányad, két ősi sorral. „C” törzskönyvbe az az egyed sorolható,
melynek anyja és apja dokumentálhatóan magyartarka. A melléktörzskönyv nem
tartalmaz teljesítmény szerint elhatárolt osztályokat.
Teljesítményvizsgálat

A teljesítményvizsgálatot a tenyészetben, a termelési környezetben végezzük.
Az adatgyűjtés kiterjed a termelési és tenyésztési adatokra (ellés, termékenyítés,
borjúválasztás stb.) attól függően, hogy tej-, illetve hústermelés-ellenőrzés folyik-e a gazdaságban. Részét képezi a folyamatnak a küllemre (küllemi bírálat)
és a funkcionális (fitnesz) tulajdonságokra irányuló adatgyűjtés is. Az összegyűjtött és feldolgozott tenyésztési és termelési információk képezik azt az adatbázist, amelyre a tenyészértékbecslést és a tenyészkiválasztást alapozzuk.
A magyartarka esetében a tejtermelés ellenőrzést az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (ÁT Kft.), míg a hústermelés-ellenőrzést a Magyartarka
Tenyésztők Egyesülete végzi a tenyésztő közreműködésével (adatszolgáltatás).
A teljesítményvizsgálat során összegyűjtött adatok az Országos Szarvasmarha
Adatbázisba (OSZA) kerülnek.
A tejtermelés ellenőrzését a fejt állományokban végezzük. A vizsgálat során
a tehén által termelt tejmennyiséget mérjük meg. A próbafejés részét képezi a
tejminta-vétel, amelyből a tejzsír- és tejfehérje-tartalom, valamint a szomatikus
sejtszám állapítható meg.
A hústermelés-ellenőrzést húshasznosítású magyartarka-állományokban
(teheneken és ivadékaikon) végezzük. A felvett adatok utalnak a tehenek egyedi reprodukciós teljesítményére (vemhesülés, újra vemhesülés, ellések közti idő stb.), az ellések módjára, valamint a borjúnevelő képességre (a borjak
születési és 205 napos életkorra korrigált súlya). Az adatok felvételét és azok
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számítógépes programban történő rögzítését, majd az egyesületi adatbázisba történő továbbítását a tenyésztő végzi. A hústermelés-ellenőrzés hatékonyságának
növelése érdekében továbbfejlesztették az adatok tárolására, rendszerezésére és a
származási igazolások elkészítésére szolgáló számítógépes programot (WTARKA program), amely a végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően telepirányítási
funkciókkal is bővült (csoportosítások, vemhességvizsgálat eredményeinek rögzítése, ellésre váró egyedek listázása, kezelések stb.)
A tej- és hústermelés-ellenőrzéshez szorosan kapcsolódik a küllemi bírálat,
amelyet az Egyesület hivatásos küllemi bírálói végezhetnek. Erre az első laktációs (illetve ellésű) teheneken kerül sor. A magyartarka küllemi bírálatával külön
fejezetben foglalkoztunk.
Tenyészbika-előállítás és tenyészértékbecslés

A szarvasmarha-tenyésztésben széles körben elterjedt mesterséges termékenyítés következtében a hímivar sokszorosan több ivadékkal járul hozzá a következő nemzedék létrehozásához, mint a nőivar. Következésképpen a tenyészbikák
hatása az utódnemzedék genotípusára, így értékmérő tulajdonságaik alakulására
is lényegesen nagyobb, mint a teheneké. A gyakorlatban felhasználható biotechnológiai módszerek egyre bővülő köre is növelheti a hímivar ma mintegy 70%-os
súlyát a genetikai előrehaladásban. A bikanevelő tehenek kiválasztásának alapja
fejt állományokban az Országos Szarvasmarha Adatbázis, nem fejt állományokban a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének adatbázisa.
A tenyészbika-előállítás első állomása a bikanevelő tehenek és apaállatok
körének kijelölése a tenyészcélban megfogalmazott irányelvek és genetikai ös�szefüggések szem előtt tartásával (lásd korábban). A célpárosításokat nukleusz
tenyészetekben az Egyesület szakemberei végzik. A bikanevelő tehenek teljesítményszintje a populációátlagot jóval meghaladó (10-15%), a tehénállomány
legjobb 2-3%-a.
A kijelölt nőivarú egyedek célpárosítására a legkiválóbb hazai tenyésztésű
tenyészbikák mellett a fajtakörbe tartozó, import (német, osztrák, ír, kanadai, dán
stb.) tenyészbikákat is felhasználják. A tenyészérték mellett fontos szempont a
genetikai variancia fenntartása, a tenyészbika-vonalak szélesítése, végső soron a
beltenyésztés elkerülése. Így válik lehetővé a hegyitarka fajtakörön belül fellelt
legkiválóbb egyedek genetikai anyagának bevonása a magyartarka-populációba.
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A célpárosításból megszülető bikaborjak (tenyészbika-jelöltek) szigorú állategészségügyi vizsgálatok után (6-8 hónapos korban) az Egyesület jáki központi
sajátteljesítmény vizsgáló (KSTV) telepére kerülnek. A 120 napos teljesítményvizsgálat a tenyészbika-jelöltek előszelekciójaként szolgál, amelynek során ad
libitum takarmányozás mellett egyedi hizodalmasságukról (súlygyarapodás) kívánunk objektív adatokat kapni. A genetikai képességek maradéktalan kihasználása szükségessé teszi az intenzív takarmányozási színvonalat. A KSTV végén a
jelöltek súlygyarapodási (életnapi és KSTV alatti) és küllemi bírálati eredményei
(ráma, izmoltság, lábszerkezet) alapján döntünk hovafordításukról. A minősítés
során három kategóriát különböztetünk meg: mesterséges termékenyítésre, illetve természetes fedeztetésre alkalmas, valamint továbbtenyésztésre alkalmatlan
(kizárólag vágóba értékesíthető).
Itt kell megemlíteni, hogy a fajta Tenyésztési Programja lehetőséget biztosít a bika-előállító tenyészeteknek üzemi sajátteljesítmény vizsgálat (ÜSTV)
szervezésére, amelynek végrehajtása a KSTV esetében leírt irányelveket követi.
Az ÜSTV-ből kikerülő, minősített apaállatok kizárólag természetes fedeztetésre
alkalmas tenyészbikaként értékesíthetők és használhatók a tenyészetekben!
A mesterséges termékenyítésre alkalmas tenyészbikák – szaporítóanyag-termelés után - tenyészértékük megállapítása érdekében ivadék-teljesítményvizsgálatban (ITV) indulnak.
Az évente két alkalommal (tavasz, ősz) indított ITV célja, hogy ivadékaik
fenotípusos teljesítménye alapján következtessünk az apaállatok genetikai értékére. A termeléssel és küllemmel összefüggő értékmérő tulajdonságok egy része
ugyanis kizárólag a nőivarban állapítható meg, így a tejtermelő képesség (tejmennyiség, beltartalom) és küllemi tulajdonságok esetében (pl. tőgyalakulás) a
nőivarú ivadékok teljesítménye alapján becsüljük apáik tenyészértékét.
Az ITV fontos információforrás a vágóértékkel kapcsolatos tulajdonságok
(nettó súlygyarapodás, színhús-kitermelés, EUROP minősítés stb.) tenyészértékének megállapításában is, hiszen ezekre vonatkozó információt a tenyészbika
hímivarú utódainak (8-15 egyed) meghizlalása és minősítő vágása során kapunk.
Az így kapott eredmények képezik a Hús Tenyészérték Index (HTI) alapját.
Az ITV során a termelésellenőrzés alatt álló tenyészetekben (aktív populáció) – a bikanevelő tehenek kivételével – 120 napon keresztül véletlenszerűen
párosítják a tenyészet nőivarú egyedeinek egy részét, beleértve az üszőket is.
A randomizált termékenyítés, valamint az eltérő környezet (üzem) hatása
együttesen érvényesül, és kellő utódszám esetén garantálják a tenyészértékbecslés megbízhatóságát. Az a cél, hogy a tenyészbika-ivadékok minél több
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tenyészetben (környezetben) termeljenek, hiszen így kapunk valós, megfelelő
ismételhetőséggel bíró információt az apaállatok tenyészértékéről.
A tenyészérték meghatározása tehát becslés, amelynek során az állat örökítő
értékét próbáljuk számszerűsíteni. Az örökítő érték kétszerese (mivel a szülők
50-50%-ban alakítják az ivadék genotípusát) adja a tenyészértéket, amelyet a
tenyészbika katalógusban a tenyészbikák mellett feltüntetünk. Szaporítóanyag
kizárólag a mesterséges termékenyítésre alkalmas, tenyészértékkel rendelkező
tenyészbikáktól forgalmazható!
A napjainkban alkalmazott BLUP (Best Linear Unbaised Prediction) Animal
model (Egyed modell) a rokonsági mátrix segítségével az egyedek származási (pedigré) adatait is figyelembe veszi, azaz a felmenő ősök, a testvérek, féltestvérek, valamint az ivadékok teljesítmény-adatait. Egy-egy állat fenotípusos
teljesítménye többféleképpen kerül figyelembevételre, ugyanis ha a nyilvántartás pontos, és több generációra kiterjed, akkor egy állat adatai saját teljesítményként, másik állat szülője, testvére, féltestvére, ivadéka teljesítményeként is
megjelennek. Így pontosabb lehet a tenyészértékbecslés, mintha szűkebb információforráson alapulna. Előfordulhat, hogy olyan nagy létszámú féltestvér teljesítményadat áll rendelkezésre, amely kellő megbízhatósági információt nyújt.
Ez fontos lehet, mert nem kell megvárni, amíg ivadék teljesítmény-adatok is rendelkezésre állnak, így egy-egy állatnak már fiatalabb korában lehet tenyésztértéke.
Ha ugyanis sikerül rövidíteni a generációs intervallumot, vagyis a tenyészbikának fiatalabb korában születik nagyszámú ivadéka, akkor a genetikai előrehaladás nagyobb lehet.
A teljes genom felderítését és ezek variációinak termeléssel való kapcsolatát
újabban a genom tenyészértékkel igyekeznek kifejezni. Ezek a kutatások a hegyitarka fajtakörben is elindultak. Részeredményekről időről időre tájékoztatást
kaphatunk.
A termelésellenőrzés, a törzskönyvezés, a tenyészértékbecslés és az okszerű bikahasználat (spermafelhasználás) folyamatát a 25. ábrán szemléltetjük.
A fajta fentiekben ismertetett többlépcsős szelekciós rendszere biztosítja a legkiválóbb tenyészbikák köztenyésztésbe kerülését, a termelési, küllemi és fitnesz
tulajdonságok eredményes javítását, a tenyészcélban megfogalmazott elvárások
teljesülését.
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25. ábra
A magyartarka tenyészbika-előállítás lépései
(Holló I. és Szabó F., 2011 nyomán)
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19. fotó
Magyartarka tehenek korszerű, kötetlen, pihenőbokszos istállóban a Teveli Zrt. tehenészeti telepén
(fotó: Máté Réka)

20. fotó
Magyartarka tehenek a fejőházban a bonyhádi Pannónia Állattenyésztő Kft. tehenészeti telepén
(fotó: Húth Balázs)
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21. fotó
A Magyartarka Tenyésztők Egyesületének spermatároló központja Jákon (fotó: Húth Balázs)

22. fotó
Magyartarka tenyészbika bemutató az egyesület KSTV telepén Jákon (fotó: Vágó Barnabás)
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23. fotó
16113 Bonyhádi Vallomás Lehel (fotó: Harmat Ákos)

24. fotó
21190 Jáki Guriga Zsonglőr (fotó: Húth Balázs)
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A húsmarhatartás kialakulása Magyarországon a ’70-es évekre tehető.
Az 1025/1972-es Kormányprogram célkitűzései között a tejtermelés fejlesztését
célzó tejelő állományok kialakítása mellett a speciális, húshasznú állományok
kialakításának igénye is markánsan megfogalmazódott. Ezek az állományok
voltak hivatottak a holstein-fríz keresztezések hatására bekövetkezett változásokat – mindenekelőtt a hízóalapanyag minőségbeli romlását - ellensúlyozni.
Ez a törekvés indokolt volt, különösen annak a ténynek a tükrében, hogy a vágómarhaexport változatlanul fontos szerepet töltött be a gazdaságpolitikában.
További jogos érv volt, hogy a gyepterületek ésszerű kihasználása a legeltetéses
állattartás nélkül nem lehetséges. A hazai gyepterületek minősége és termőhelyi
adottságai folytán az extenzív húsmarhatartás vitathatatlanul fontos szerepet tölt
be ebben a folyamatban.
A modern értelemben vett húsmarhatartásnak nem voltak érdemi tradíciói
Magyarországon. A magyar szürke fajta tenyésztése az elmúlt századokban sok
hasonló elemet viselt magán, mint a húsmarháé (mindenekelőtt a legeltetés és
a melléktermékek felhasználásának meghatározó szerepe), a hármashasznosítás
(tej, hús és igaerő) miatt azonban a tenyésztői törekvések és termeléstechnológiai megoldások gyökeresen különböztek. Valamelyest közelebb állnak a húsmarhatartáshoz a génmegőrzési céllal tartott magyar szürke állományok.
A modern húsmarhatenyésztés célja a jó minőségű hízóborjak előállítása.
Az egyedüli termék, a választott borjú folytán a versenyképesség kulcsa a kiváló
reprodukció, a költségtakarékos – gyakorlatilag a legelőre alapozott – takarmányozás és a munkaerő-takarékos tartástechnológia.
Mindezek érdekében a húsmarhatartásban sikeres fajták tenyésztésében a
borjú-előállítást szolgáló ún. „anyai” tulajdonságok és a hízóállatoktól megkívánt ún. „végtermék”-tulajdonságok ésszerű kompromisszumára törekednek.
Ez sem a kettős-, sem a hármashasznosítás keretében nem érhető el.
A klasszikus húsmarhatenyésztés az angolszász országokban (Nagy-Britannia, USA, Kanada) kezdődött a 18. században, majd gyors ütemben terjedt el
az úgynevezett „praire” országokban (Argentína, Ausztrália, Új-Zéland, később
Afrika és Dél-Amerika országai). Az itt kialakult fajták, a longhorn, shorthorn,
hereford, angus stb. a világ számos országába eljutottak. A 19. században Európában – különösen Franciaországban – intenzív törekvés indult a szavannai viszonyoktól eltérő, jobb minőségű legelőkre alkalmas húsmarhafajták (charolais,
limousin, blonde’aquitane stb.) kitenyésztésére. A nemesítéssel párhuzamosan
a szaporítás (szezonális elletés, bikahasználat dominanciája), legeltetési technikák, kerítések, válogatók, karámok, állatkezelési megoldások stb. széles skálája
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alakult ki – a mindenkori helyi adottságokhoz igazodva. A magyarországi húsmarhatenyésztés fejlesztői ezekből a gazdag hagyományokból és összegyűlt tapasztalatokból kiindulva kezdték el a munkát.
Nyilvánvaló, hogy a külföldi példák csak kiindulópontok lehetnek, ezek
adaptációjával és kreatív megoldások kidolgozásával lehetünk sikeresek a vágómarha világpiacon. A hazai természeti és közgazdasági viszonyok tükrében
aligha kétséges, hogy nálunk a minőségi vágómarha-termelésre kell összpontosítani, és ettől még a költségcsökkentésre irányuló – egyébként jogos – igények
kedvéért sem szabad eltérnünk! Ebben az összefüggésben a magyartarka fajta
felhasználása kézenfekvő lehetőség.
Az első próbálkozások között mindenképpen meg kell említeni Harsányi Lehel munkásságát, aki az ún. „Dália” program kidolgozójaként termelési
rendszert hozott létre HSZV, majd később TAURINA néven. A termelőszövetkezeteket integráló vállalkozás magyartarkára alapozott tenyésztési programot,
tartástechnológiai megoldásokat és a legelőgazdálkodás fejlesztését célzó eljárásokat terjesztett a partnergazdaságokban. A vállalkozás a ’70-es évek végére
már több tízezer húsmarha tenyésztését koordinálta hatékony szervezőmunka és
némi állami támogatás eredményeképpen. Sajnos, ez az ígéretes kezdet a ’80-as
évek végére kifulladt, és csak a 2004-ben bekövetkezett európai uniós tagságunk
– és az ebből fakadó anyatehén támogatás – révén kapott új lendületet.

1. A hegyitarka fajta szerepe a világ húsmarha-tenyésztésében
Az 1960-as években a hegyitarka fajta Európából szinte a világ minden részébe eljutott. A gyors elterjedés különösen a nagy szarvasmarha-régiókkal rendelkező és tradicionális húsmarhatartó földrészeken volt látványos (Észak- és
Dél-Amerika, Afrika, Ausztrália). A térhódítás oka a fajta különlegesen értékes
tulajdonságaiban rejlik. Hegyi fajta lévén a kultúrfajták között kiemelkedően szívós, ellenálló, szilárd lábszerkezettel, nagy növekedési eréllyel rendelkezik, termékenysége és legelőkészsége is kiváló. Mindezek révén komoly versenytársává
vált a klasszikus húsfajtáknak és a helyi fajtáknak. Azt sem lehet kizárni, hogy a
kezdeti népszerűségben a nagyszámú német eredetű telepes érzelmi motivációja
is szerepet játszott!
Az extrém szélsőséges viszonyok között (száraz, gyenge termőképességű legelők, nagy forróság, élősködők nagy száma stb.) a fajtát elsősorban nem fajtatisztán, hanem a kistestű húsmarhafajták (hereford, angus, sorthorn) vagy fajok
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(pl. zebu) nemesítő partnereként veszik figyelembe. A fajtatiszta állományok
zöme továbbra is Európában található, de a hegyitarka-gént tartalmazó állományok a tengerentúlon növekednek a legdinamikusabban.
A szavannán folytatott hegyitarka-tenyésztés a küllemi és belső értékmérő
tulajdonságok tekintetében is jól érzékelhető eltolódást mutat az európai változatokhoz képest. Ezek közül legszembetűnőbb a genetikai szarvatlanság, de
további küllemi jegyek is szükségesek ahhoz, hogy a sajátos ökológiai viszonyok
között versenyképesek maradjanak.
A szőrzet rövid, vékony legyen, hogy az állat az élősködőktől könnyebben meg
tudjon szabadulni. Kívánatos a szőrzet pigmentáltsága – különösen a szem körül –,
mert a világos bőrszínű és szőrzetű állatok hajlamosak a szem- és bőrgyulladásra.
A túl sötét bőrszín sem kívánatos, mert az a test túlságos felmelegedéséhez vezet.
Legkedveltebb a világos-élénkpiros, jól fedett bőrszín a szem körüli okulával.
Elengedhetetlen a szilárd ízület, korrekt lábszerkezet, feszes, kemény köröm,
hiszen az állatoknak naponta nagy területet kell bejárniuk a legelés során. Ezenkívül kívánatos a középnagy testtömeg, a hosszú törzs és a szokásosnál nagyobb
marmagasság (148-152 cm).
A legnagyobb létszámú hegyitarka és hegyitarka-gént tartalmazó húsmarha-állományok Brazíliában, Namíbiában találhatók (48. táblázat), de dinamikusan nő a fajta iránti érdeklődés Argentínában és a Dél-afrikai Köztársaságban is.
48. táblázat
A hegyitarka mint húsfajta elterjedtsége az Európán kívüli országokban
(Szimentáli Világszövetség, 1997)
Ország

Hegyitarka
keresztezett húsmarha

Új-Zéland
Dél-afrikai Köztársaság.
Uruguay
USA
Argentína
Ausztrália
Brazília
Kanada
Kolumbia
Namíbia
Összesen

410 000
28 000
30 000
340 000
310 000
100 000
350 000
59 000
47 000
10 000
1 684 000

* zebu-hányad 30-50%
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50%-ot meghaladó
hegyitarka-gént
tartalmaz
5 500
9 000
9 800
110 000
49 000
29 000
165 000
13 000
16 000
2 000
403 000

Arány a teljes
szarvasmarha-állományon
belül (%)
18,2
6,1
0,6
0,1
2,1
0,1
0,7
0,1
0,1
20,0
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A trópusi régiókban a hegyitarka és zebu keresztezésével létrehozott „simbra”
változat ma már gyakorlatilag külön fajtának tekinthető. Saját tenyésztő-szervezettel, törzskönyvvel és tenyésztési programmal rendelkezik. A zebu hatására
az állatok hőtűrő képessége javult, egyidejűleg az ektoparaziták és moszkitók
ellen is toleránsabbak. Más oldalról a növekedés és fejlődés lelassult, az üszőket
2 éves korban veszik tenyésztésbe. A borjakat a második legeltetési szezon végén, 300-350 kg súlyban vágóra értékesítik.
Európában a hegyitarka fajtát húsmarhaként csak korlátozott mértékben tenyésztik. Ennek fő oka, hogy Nagy-Britannián és Franciaországon kívül a többi
európai ország természeti-közgazdasági viszonyai – beleértve az üzemi struktúrát és a településszerkezetet – elsősorban a tejelő és a kettőshasznosítású marha
számára kedveznek, így a húsmarhatenyésztés szerepe távolról sem olyan jelentős, mint a hivatkozott „szavanna”-országokban. Ez a helyzet azonban átalakulóban van. Az Európai Unió agrárpolitikájában különböző megfontolásokból (környezetmegőrzés, vidéki foglalkoztatás, diverzifikáció stb.) a húsmarha jelentős
szubvenciót élvez. Ennek hatására a húsmarha-állományok aránya növekszik, és
az ilyen típusú állományok azokban az országokban is megjelentek, amelyekre
ez korábban nem volt jellemző (pl. a skandináv államok). Az útkeresés jegyében a klasszikus húsmarhafajták mellett a hegyitarka húsmarhaként történő tenyésztése is megfigyelhető. Az esetek többségében azonban nem fajtatiszta tenyésztésről, hanem árutermelő keresztezésekről van szó. Ennek illusztrálására a
49. táblázatban egyes európai országok húsmarha-létszámát és ezen belül a hegyitarka-állományok arányát mutatjuk be.

2. A hegyitarka fajtával a húsmarhatartás fejlesztése
érdekében végzett keresztezések tapasztalatai
A világ egyik legnagyobb és legjobban szervezett húsmarhatenyésztő országa, az USA szakemberei értékelték a tenyésztett világfajtákat (hegyitarka, angus,
limousin, hereford, blonde d’aquitaine, charolais) a legfontosabb értékmérő tulajdonságok alapján. A rangsorolás azért is tekinthető közel objektívnek, mert az
észak-amerikai szakembereket a legnagyobb jóindulattal sem nevezhetjük elfogultnak a szimentáli fajtával szemben.
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A tanulmányban összesen 22, a húsmarha-tenyésztésben fontos értékmérő tulajdonság alapján rangsorolták a fajtákat. A hegyitarka első helyen végzett alkalmazkodó- és borjúnevelő képesség, illetve az ezt befolyásoló tejtermelés, valamint
a választás utáni súlygyarapodás tekintetében. Ez azért is fontos, mert a tehénnek
a megszületett borjút megfelelő súlygyarapodással fel is kell nevelnie, ebben pedig
leginkább az anya tejtermelése és az ezt kiegészítő takarmányozás, esetünkben a
legelő fűhozama a meghatározó.
A húsmarha-tenyésztésben kiemelten fontos szempont, hogy a tehenek rendszeresen termékenyüljenek és elljenek, hiszen az ágazat legfontosabb terméke a
választási borjú, amely a tevékenység jövedelmezőségét nagyban befolyásolja.
Termékenység tekintetében a hegyitarka (szimentáli) a második helyen végzett a
kimagasló reprodukciójáról méltán híres angus mögött, hasznos élettartamban pedig az angus és hereford után a harmadik helyen áll.
49. táblázat
Húsmarha-állományok és ezen belül a hegyitarka vérségű állományok Európában
Ország
Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Észtország
Spanyolország
Franciaország
Németország
Lettország
Litvánia
Magyarország
Nagy-Britannia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Írország
Olaszország
Horvátország
Svédország
Hollandia
Dánia

Húsmarha-létszám *
394 253
16 019
90 300
13 410
1 441 539
3799 866
639 535
19 368
47 232
117 000
1 699 511
375 000
325 581
458 941
150 000
86 384
28 080
1 102 620
621 611
?
155 000
63 236
112 932

* EU által támogatott nemzeti felsőhatár **Becsült adat
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Ebből szimentáli jellegű állományok aránya (%)**
30
18
n.a.
4
6
18
n.a.
n.a.
40
10
22
6
n.a
n.a
51
8
8
6
55
18
16
10
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A hegyitarka a legfontosabb végtermék-tulajdonságokban (izmoltság, márványozottság, ízletesség) a nagytestű francia húsfajták között foglalja el helyét
a fajták versenyében. Megállapították azt is, hogy az anyai (borjúnevelő) tulajdonságokban a legjobb fajta az angus, majd kevéssel lemaradva a hegyitarka
követi, míg a végtermék-tulajdonságokban a hegyitarka a nagytestű francia húsfajtákkal (blonde d’aquitaine, charolais, limousin) azonos teljesítményre képes,
tehát a fajta jó borjúnevelő, ugyanakkor kiváló hizodalmassággal büszkélkedhet.

3. A magyartarka fajtával a húsmarhatartás fejlesztése
érdekében végzett keresztezések tapasztalatai
A magyartarka fajta szerepét és lehetőségeit a magyarországi húsmarha-tenyésztésben mindenekelőtt azok a kísérletek alapozták meg, amelyek a fajta
értékmérő tulajdonságait tisztavérben és keresztezésekben is elemezték. Ezeket
a vizsgálatokat a ’60-as évektől napjainkig nyomon követhetjük a különböző
publikációkban. Bár egy-egy vizsgálat gyakran eltérő célkitűzéssel eltérő üzemi
körülmények között zajlott, a kapott adatokból jól megítélhető a fajta genetikai
adottsága, kombinálódó képessége és az elmúlt évtizedekben a fajtában végbemenő változások iránya is.
Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a fajta a növekedési erély és vágóérték tekintetében többé-kevésbé eléri a nagytestű, „terminál” típusú fajták
(charolais, limousin stb.) teljesítményét, ezért az ilyen típusú fajtákkal végzett
keresztezésektől nem várható érdemi többlet. (Lásd a korábbi fejezetekben, ill.
a 26. táblázatban.)
A húsmarhaként tartott magyartarka-állományok és a klasszikus húsfajták
anyai tulajdonságainak összevetésére a keszthelyi lápi legelőn végzett tartamkísérletek szolgálnak jó alapot (Bene és mtsai, 2007). A kísérletek arra utalnak,
hogy a különböző fajtájú tehenek növekedése az életkor előrehaladtával a fajtákra jellemző kifejlett kori élősúlyok sorrendjét követi, abszolút értékekben az alsó
határokon mozog.
Az eredmények azt jelzik, hogy azonos körülmények között tartva a magyartarka a brit és francia húsmarhafajták közötti teljesítményt ér el. Bár a gyenge
lápi legelő csak közepes, néha gyenge minőségű gyepet terem, a fajta ezen körülmények között is megállja helyét.
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Szabó és mtsai (2006) két hazai húshasznú magyartarka-állományban vizsgálták 113 tenyészbika és 1452 tehén 1981 és 2003 között született 7032 ivadékának (3650 bikaborjú és 3382 üszőborjú) választási eredményeit. A választási
súly 214 ± 3,01 kg, a választás előtti napi súlygyarapodás 980 ± 17,31 g/nap,
205 napra korrigált választási súly 236 ± 3,40 kg; a borjak átlagos választási
kora 181 nap volt.
Az eredmények szerint az anya életkorának emelkedésével 6 éves korig növekedett a borjak választási súlya, és elérte a 226 ± 3,13 kg-ot A nyári születésű borjak statisztikailag igazolhatóan kisebbek voltak (208 ± 3,12 kg, 946 ± 17,84 g/nap
és 230 ± 3,52 kg), mint a más évszakokban születettek.
A borjúnevelő képesség terén a magyartarka fajta – feltehetően a jó anyai tejtermelés okán - ígéretes teljesítményt mutatott. Az anyai tulajdonságok közül a
termékenység, az ellések lefolyása, továbbá a gyenge legelőn tartott állományoknál megkívánt igénytelenség tekintetében a tisztavérű magyartarka hátrányban
van az angolszász fajtákkal (angus, hereford) szemben. Ugyanakkor ezekkel a
fajtákkal folytatott keresztezései sikeresen szerepeltek a hazai gyepeken tartott
húsmarha-állományokban.
Mindezek tükrében a húshasznú magyartarka fajta tenyésztése a szelekcióban
érvényesítendő tulajdonságok alapos átgondolását és a versenyképességet befolyásoló körülmények (gyepadottságok, piaci igények, árak, támogatások) beható
elemzését igényli. Tovább bonyolítja a helyzetet az a körülmény, hogy a húsmarhatartó gazdaságok adottságai is különbözőek, emiatt egyfajta rugalmasságra is
szükség van a nemesítő munkában.
Nem volna szerencsés az sem, ha az országban tenyésztett kettőshasznosítású
magyartarka-állományban rejlő lehetőségeket figyelmen kívül hagynánk. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai igazolják, hogy a kettőshasznosítású állományokon
belül időről időre esély van a húshasznosítás szempontjából kiemelkedően értékes egyedek megjelenésére is!
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4. A húshasznú magyartarka tenyésztésének stratégiája
A húshasznú magyartarka hazánk legnagyobb létszámban tenyésztett húsmarhafajtája. Meghatározó szerepet játszik a természeti környezet megóvásában, a
vidék népességmegtartó képességének erősítésében. Közel négy évtizedes következetes húsirányú tenyésztés során kiválóan alkalmazkodott a hazai szélsőséges
gyepadottságokhoz. A hízóalapanyag (választott borjú), valamint a végtermék
(hízóbika) bel- és külpiacon egyaránt magas áron értékesíthető.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete a magyartarka fajtát egy fajtaként
tartja nyilván, de két hasznosítású típusban tenyészti, nevezetesen kettős- és
húshasznosítás. A fajtát egy törzskönyvben tartja nyilván, amely kettőshasznosítású és húshasznosítású törzskönyvi részre oszlik. A törzskönyvek a kettőshasznosításúból a húshasznosítású felé átjárhatók, de fordítva, a húshasznosításúból a kettőshasznosítású felé zárt a törzskönyv.
Ez a megoldás nagyfokú rugalmasságot biztosít a hústermelő képesség javításában. Jól példázza ezt az a lehetőség, hogy az évente mintegy 25-30 központi
sajátteljesítmény vizsgálatot zárt tenyészbikajelölt között mindig van néhány kiemelkedő súlygyarapodást mutató egyed, amelyeknek növekedési erély javítására való felhasználásáról a húshasznú állományokban vétek lenne lemondani. Jó
példa erre a 2014 évi központi STV vizsgálatban 2167 g/nap teljesitményt elérő,
kettőshasznosítású állományból származó növendék tenyészbika. (Máriakálnoki
tenyészetben született HU 326605395 ENAR számú egyed). Bevett gyakorlat
a tenyészbika-előállítás során a célpárosításoknál a fejt (kettőshasznosítású)
és nem fejt (húshasznosítású) vonalak kombinálása: szerényebb termelésű,
de jó küllemet és húsformákat mutató kettőshasznú tehenek húshasznú tenyészbikákkal történő párosítása, valamint a központi sajátteljesítmény vizsgálatban
kiválóan szereplő kettőshasznosítású tenyészbikák indítása ivadék teljesítményvizsgálatban a húshasznosítású állományokban is.
Az is nyilvánvaló, hogy a húshasznú magyartarka-állományokban az anyai
tulajdonságok, mindenekelőtt a borjúnevelő képesség javítása nem maradhat el. Ennek szakmai hátterét az anyai tulajdonságokra irányuló ivadékvizsgálat megszervezése jelenti. Ez a munka elindult, az ezzel kapcsolatos
vizsgálatok folyamatban vannak. Nehézséget jelent az a körülmény, hogy a
húshasznú állományokban születő üszőborjak jelentős része – a bikaborjakhoz hasonlóan – élőexportra kerül, és így elvész az ivadékvizsgálat számára.
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Erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a tenyész-utánpótlásra meghagyott üszőborjak teljesítménye nyomon követhető legyen. Az ehhez szükséges
informatikai háttér és szoftver az Egyesület rendelkezésére áll.
A húshasznú magyartarka-állomány genetikai képességének fokozásában
számítunk a világban nagy létszámban húsmarhaként tenyésztett hegyitarka-populáció genetikai potenciáljára is. A bikanevelő tehenek célpárosításában az Egyesület a hegyitarka fajtakörbe tartozó, genetikailag szarvatlan import
bikákat is használ (USA, Kanada, Írország, Dánia, Németország). A 2014. május
2-án zárt KSTV-ben két derecskei húshasznosítású tenyészbikajelölt ért el kiváló eredményt: a HU3088130920 ENAR számú – ír (Tyson) apaságú - egyed
2050 g/nap, a HU3088130975 ENAR számú – német (Gormo) apaságú – egyed
1975 g/nap súlygyarapodást teljesített!
Az Egyesület az Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetségével karöltve
2013-ban elkészítette a húshasznosítású egyedekre vonatkozó küllemi bírálati szabályzatát. A küllemi bírálat a húshasznosítású állományokban az új küllemi bírálati szabályzat bevezetése óta folyamatos, melyet a 2012-ben elkészült
húshasznosítású termelésellenőrzési és telepirányítási programban rögzítenek a
termelésellenőrzés alatt álló tenyészetekben.
Az Egyesület jövőbeni feladatának tekinti a húshasznosítású állományokra
vonatkozóan egy új BLUP alapú tenyészérték kidolgozását a szaporasági és
borjúnevelési tulajdonságokra. A számításokhoz szükséges adatokat a megújult
számítógépes rendszer adja. A tenyészérték-számítás próbafuttatásai 2014-ben
megtörténtek.
Összességében úgy gondoljuk, a komplex stratégia már az elmúlt időben is
figyelemreméltó eredményeket hozott. A fajta szereplése a hús ITV vizsgálatokban mind a növekedési erély, mind pedig a SEUROP minősítés terén meggyőző.
Ebben a kettőshasznosítású és húshasznosítású állományok eredményei együtt
jelennek meg.
A magyartarka-állományokban megvalósult genetikai előrehaladást a hús
ivadék teljesítményvizsgálat során, a minősítő vágáson levágott utódok vágóhídon értékelt EUROP minősítésének változása jól szemlélteti (26. ábra).
Az értékelt féltestek 80%-ban U minősítést kapnak. A csökkenő trendvonal – a
skálakiosztás következtében - tehát genetikai javulást mutat.
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EUROP minősítés alakulása
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26. ábra
Hús ITV EUROP minősítési eredmények 2002-2012 (E=1; P=5.)
(Forrás: MTE, 2013)
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25. fotó
Húshasznú magyartarka tehenek a vasvári Csörnöc menti Szövetkezet legelőjén (fotó: Máté Réka)

26. fotó
Tenyésztői Nagydíjas magyartarka tehén borjával • tenyésztő: Húshasznú Bt., Táplánszentkereszt
(fotó: Vágó Barnabás)
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27. fotó
Fiatal húshasznú magyartarka tenyészbika • 24229 Vasvári Konrád Hubertus (fotó: Vágó Barnabás)

28. fotó
Mesterséges termékenyítés az Őrségi Nemzeti Parkban (fotó: Kovács-Mesterházy Zoltán)
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29. fotó
Borjúóvoda a legelőn (fotó: Kovács-Mesterházy Zoltán)

30. fotó
Nyílt víztükrű itató a legelőn (fotó: Kovács-Mesterházy Zoltán)
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A MAGYARTARKA versenyképessége
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A szakirodalom a versenyképesség fogalmának meghatározásával a mai napig adós, hiszen számos, néha egymásnak ellentmondó megfogalmazást olvashatunk. Amerikai felfogás szerint a verseny a fogyasztó jólétének szolgálata.
Európa is ezt vallja, ugyanakkor hangsúlyozza: a verseny hozadéka a termelői,
kínálati oldal számára is fontos, hiszen így képes folyamatosan megújulni és
magasabb szintű igényeket kielégíteni. (Findrik és mtsai, 2000)
„Az agrárgazdaságban versenyképes az a vállalkozás vagy ágazat, amely versenykörnyezetbe kerülve is képes megtartani vagy fokozni a jövedelmezőségét,
miközben eleget tesz az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi előírások betartásának.” (Karácsony, 2009)
Talán ez utóbbi megfogalmazás írja le leginkább, mit jelent számunkra a versenyképesség.
A világos definíció ellenére a versenyképesség mérése rendkívül nehéz egy
olyan állatfaj esetében, amelynél a biológiai folyamatok hosszúak, a termelési
körülmények az időjárástól is függenek, miközben a közgazdasági környezet a
mindenkori agrárpolitika hatására időről időre változik. Ez az oka, hogy a szarvasmarha-tenyésztésben a versenyképesség megítélése ellentmondásos. Még
bonyolultabb a kérdés a magyartarka esetében, amelynek tejtermelése mellett
hústermelése is jelentős árbevételi tényező.

1. A versenyképesség esélyei a tejtermelésben
Magyarországon 1996-ban vezették be a tejkvóta-rendszert, melynek kezelését a bevezetéstől 2004. április 30-ig a Tej Terméktanács végezte. A működtetést
2004. május 1-jétől a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) vette át.
Ettől az időponttól Magyarországon is kötelezően alkalmazandók az Unió által
előírt rendszer alapvető elemei. A Közös Agrárpolitika (KAP) egymást követő
reformjai következtében az Unióban 1984-ben bevezetett kvótarendszert előbb
1992-ben a 2007/2008-as kvótaévig, majd a 2003-as reform következtében a
2014/2015. kvótaévig hosszabbították meg. Az országos kvóta alapja az Európai Unió és a Magyar Köztársaság között megkötött csatlakozási szerződésben
megállapított országos referenciamennyiség, mely a csatlakozás időpontjában
összesen 1.947.280 tonna volt. Ez a mennyiség évenként 1%-ot növekedhet, így
a 2013/2014. kvótaévben 2 133 304 521 kg. Az Európai Unió által Magyarország számára megállapított nemzeti kvóta beszállítási és közvetlen értékesítési
típusokból áll, mely egymáshoz viszonyított aránya változhat, a termelők kérése
180

A magyartarka versenyképessége

alapján végleges és ideiglenes átcsoportosítások révén. A végleges átcsoportosítási kérelmek alapján az Európai Unió Bizottsága minden kvótaévre vonatkozóan rendeletben határozza meg az országos kvóta megoszlását.
A tejkvóta 2015. évi kivezetése után a tejtermelő országok a termelés növelésére készülnek. Magyarország akkor tudja felvenni velük a versenyt, ha olyan
intézkedések születnek, melyek megalapozzák a tejágazat, a termelők és feldolgozók fejlődését.
A magyar tejtermelőket az 1992-ben alakult Tej Terméktanács fogja össze,
mely napjainkban szakmaközi szervezeti funkciót is betölt. A Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács az ágazaton belül a felvásárolt tej vonatkozásában
90%-os lefedettséggel rendelkezik. Tagja 4300 tejtermelő, 60 tejfeldolgozó és
5 kereskedő. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 2012 óta társult tag.
Magyarországon a tejfeldolgozók privatizációja 1991-1995 között befejeződött. A tejfeldolgozó-ipar a hazai fogyasztás ellátására rendezkedett be, és ebből a pozícióból egy-két vállalkozás kivételével nem is lépett tovább. A hazai
és külföldi piacok fele nem tud prémium-termékeket értékesíteni. A megtermelt
tejfelesleget eleinte tejpor és vaj formájában vezette le, majd a folyadék tej exportja nőtt meg nagymértékben, hiszen a piac kereste a jó minőségű, „fehér”
magyar tejet. A legnagyobb felvevőpiacok Olaszország és Németország, újabban
Románia.
A 2011/2012. kvótaévben 184 tejfelvásárlót tartott nyilván az MVH. A kvótaévben 64 EU-számmal ellátott tej- és tejfeldolgozó üzemet tartott nyilván a
Vidékfejlesztési Minisztérium. A derogációs tejfeldolgozók száma 21 volt.
A csökkenő tejmennyiség miatt a tejfeldolgozó üzemek nem tudnak teljes
kapacitással működni. Állandó költségeik a kapacitásuknál kevesebb felvásárolt,
majd feldolgozott tejre osztódnak el, így az egységnyi feldolgozott tejmennyiségre vonatkozó állandó költségeik növekednek. A felvásárlási árak Magyarországon alacsonyabbak, mint néhány európai országban. 2012-ben az Európai
Unióban a nyerstej átlagára 32,6 EUR/100kg, míg Magyarországon ugyanebben
az időszakban 29,8 EUR/100kg volt.
A tehenenkénti tejhozam tekintetében az európai uniós tagállamok közül Magyarország az előkelő 5. helyet foglalja el. Ez természeti adottságainkon kívül a
jól működő tejtermelő gazdaságoknak, a kiváló tenyésztői munkának is köszönhető. A tejfeldolgozó ipar ezzel szemben csak a 17. helyezést kapta. Tejfogyasztásunk az Európai Unió átlaga alatti.
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50. táblázat
Az egy főre jutó évi tej- és tejtermék-fogyasztás változása Magyarországon, folyadék tejben kifejezve
(liter/fő)

Tej

1987

1995

2000

2003

2005

2009

2010

2011

2012

193,3

129,4

156,0

134,3

162,1

151,5

152,5

148,0

151,8

Forrás: KSH

51. táblázat
A tehéntej termelői átlagárának alakulása a 2009-2014 közötti időszakban (Ft/kg)
Év

Hónap
I.

II.

III.

IV.

2009

65,62

63,33

61,98

58,58

2010

66,32

67,81

68,06

2011

82,08

83,89

84,45

2012

92,66

92,47

2013

92,14

92,22

2014

107,7 109,39 109,26

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

57,7 55,61 54,93 55,31 57,89

61,75

64,05

65,25

68,00 67,23 67,08 68,93 71,22 75,34

79,43

79,89

80,46

85,26 84,85 84,28 84,27 84,83 85,85

89,03

91,62

91,49

91,35

87,57 83,41 81,33 79,26 79,28 81,51

86,41

89,47

91,32

92,42

92,31 91,89

92,6 92,95 94,50 98,92 103,18 104,23 105,99

107,7 104,9 102,9

Forrás: AKI

A magyartarka fajta tejtermelési eredménye évről évre növekvő tendenciát
mutat. A feldolgozóipar keresi a jó minőségű, értékes összetételű (magas tejzsírés fehérjetartalmú) magyartarka tejet. A tejfeldolgozó üzemek a felvásárolt
magyartarka- tejet közvetlenül a sajtvonalukra viszik, sajtot készítenek belőle.
A kiváló tejösszetételt a tejüzemek felárral honorálják. A magyartarka-tenyészetek az értékesített tej után a többlet zsír- és fehérjetartalom miatt 2013-ban az
alapár felett éves átlagban 6-7 Ft-ot is elértek tej kilogrammonként.
A legjobb tenyészet, a hajdúböszörményi Béke Agrárszövetkezet termelési
eredményei 2013-ban: 7423 kg tej 3,84% tejzsír- és 3,28% tejfehérje-tartalommal, 294 tejelő nap alatt. A számok egyértelműen bizonyítják, hogy magyartarkával is lehet magas színvonalú tejtermelést folytatni. A hozamok azonban
önmagukban nem adnak egyértelmű választ a jövedelmezőségről. Azt kell szem
előtt tartani, hogy milyen termelési szinten lehet gazdaságos a termelés. A kisés középüzemekben a fajta szerényebb termelési szinten is lehet versenyképes,
hiszen a takarmányozását a kisebb létszám miatt sokszínűvé tehetjük, ez pedig
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tág teret nyit az idényszerű, a helyi adottságokhoz igazodó takarmányozási és
tartási megoldások alkalmazására. A magyartarka jó legelőkészségét is ki kell
használni, a melléktermékekkel (sörtörköly, szeszmoslék, borsószalma, kukoricaszár stb.) pedig kiváltható a drága takarmány egy része.
A laktációs átlagtermelés nagyban függ a környezeti hatásoktól, mindenekelőtt az alkalmazott tartástechnológiától és takarmányozástól. A magyartarkában rejlő genetikai lehetőséget a legjobb tenyészet eredményei mutatják. Ennek realizálása részben a rendelkezésre álló adottságokon, részben azonban a
tenyésztő szándékain is múlik. Azt kell mérlegelni, hogy a nagyobb tejtermeléshez szükséges többletráfordítások (takarmány, eszköz, munkaerő stb.) megtérülnek-e. Van, aki kevesebbet hoz ki egyedeiből, de jóval olcsóbban tarja, takarmányozza őket, mert így versenyképes.
A versenyképesség tekintetében az árbevétel és a termelési költségek mellett az aktuális támogatások is jelentősek. Ezek egy része valamennyi tejtermelő
fajtánál számításba vehető, más részük pedig az agrárpolitika tükrében esetleg
fajta-specifikus (pl. veszélyeztetett fajtát érintő támogatások). A tejtermeléshez
kötődő árbevételeket illető támogatásokat 2014-re vonatkozóan a 35/2014 (IV.
4.) VM rendelet határozza meg. A SAPS – Top up támogatásokat a termeléstől
elválasztva, történelmi bázis alapján állapítják meg. A történelmi bázis fogalmát
a 29/2007 (IV. 20.) FVM-rendeletben határozták meg először. A tejtermelés esetében ez egy vagyonértékű jog, mely után támogatást vehetnek igénybe a termelők. Ennek mértéke 2013-ban legfeljebb 4 Ft/kg.
A különleges tejtámogatást 2010-től kapják a tejtermelő gazdaságok, beszállítói és közvetlen értékesítési tejkvótájuk után. A különleges tejtámogatást 2013ban a 13/2013 (III. 05.) számú VM-rendelet szabályozza, a kifizetés mértékét
pedig a 96/2013. (X. 14.) számú rendelet határozza meg. 2013-ban a különleges
tejtámogatás mértéke 9,27 Ft/kg volt.
A magyartarka részesedése a szarvasmarha-tenyésztést szolgáló támogatásokból a mindenkori létszámmal arányos. A különböző típusú szarvasmarha-állományok létszámának alakulását az 52. táblázat mutatja. Az itt szereplő kettőshasznosítású állomány értelemszerűen a magyartarkával azonos.
A táblázatból látható, hogy a kettőshasznosítású állomány tehénlétszám-csökkenése 2008-ban megállt. 2010-ben a tehénlétszám csökkenésén belül a tejhasznú
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állományok csökkenése még 18 ezer egyed volt, míg a kettőshasznosítású állományok tehénlétszáma már 10 ezerrel növekedett. Ettől az időponttól a növekedés folyamatos. Ez annak is köszönhető, hogy a folyamatosan növekvő tejhozamok és átlagon felüli tejminőség mellett kiváló hústermelést is produkál a fajta.
52. táblázat
Magyarország szarvasmarha-állománya és megoszlása hasznosítási típus szerint
(ezer darab)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

szarvasmarha,
ebből:

770

739

723

708

702

705

701

700

682

698

753

- tehén

362

350

345

334

322

322

324

312

309

328

336

- tejhasznú

280

262

253

237

227

226

226

211

193

197

198

- húshasznú

24

41

42

49

53

57

61

64

69

77

82

- kettőshasznú

58

48

51

48

41

40

38

37

47

54

56

Megjegyzés: Az adatok december elsejére vonatkoznak
Forrás: KSH

2. A versenyképesség esélyei a hústermelésben
A kettőshasznosítású magyartarka-állományok versenyképességének vizsgálatakor mindenképpen számításba kell venni az értékesített vágóállatokból (hízóbikák,
selejtezett tehenek) származó árbevételt. A fajta kiváló hústermelő képessége az aktuális árakban is érvényesül, és a tejtermelő fajtákhoz képest jelentős bevételi többlet
érhető el. Ezt a többletet hosszútávon is kalkulálhatjuk, lévén, hogy tenyészbikáink
hús tenyészértéke az európai hegyitarka fajta változatok élvonalába tartozik.
A tenyésztési módszerek kapcsán már szóltunk arról, hogy a magyartarka
fajta hús tenyészértékét Ausztria, Németország, Csehország, Olaszország és
Magyarország közösen határozza meg, és a számításokat Németországban, a
becslést közösen végző országok kiküldött adatai alapján végzik. Ennélfogva
a fajta teljesítményéről meglehetősen objektív adatokkal rendelkezünk, melyre
alapozva a versenyképességet a többi szarvasmarha-fajtáénál pontosabban becsülhetjük. A vágási % és a színhúskitermelés tekintetében az öt ország átlaga
felett teljesít a magyartarka.
A selejtezésre került tenyészállatok (tehenek) 2-3 hónapos feljavítás után
10-15%-kal az átlagár felett értékesíthetők. A tapasztalatok szerint – ahol erre
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lehetőség, férőhely és kapacitás van –, érdemes a selejt tenyészállatokat 2-3 hónapig intenzívebben takarmányozni (feljavítani), hiszen a befektetett költségek
haszonnal térülnek meg a magyartarka esetében.
A vágóállat-értékesítésből származó árbevételek kapcsán jelentős tételt képeznek a hústermeléshez kötődő támogatások. Ezek között is találunk fajtától
független és a magyartarkához köthető tételeket.
A 2004. május 1-jén aláírt csatlakozási szerződéssel Magyarország az Európai Unió tagjává vált. A hústermelésben az anyatehéntartás-támogatás
117 000 felső határig támogathatóvá vált. Támogatásban részesül a 8 hó feletti nőivarú, húshasznosítású szarvasmarha és a kettőshasznosításúak közül azok
az állományok, melyek tejkvóta-mennyisége nem haladja meg a 120 000 kg-ot.
Olyan húshasznú vagy kettőshasznosítású típusba tartoznak az egyedek, melyet
– legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig – meghatározott fajtakóddal bejelentettek az ENAR nyilvántartásba. A támogatott egyedek a kötelező birtokon
tartás alatt a termelő tenyészetében állnak, olyan állományhoz tartoznak, amelyben jellemzően hústermelés céljából nevelnek borjakat. Szakszerű apaállat-gazdálkodás folyik, mesterséges termékenyítés vagy természetes fedeztetés zajlik
és a tenyészbika központi lajstromszámmal ellátott egyed. A tenyészet igazoltan
gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes, és a mentesség már a kérelem benyújtásakor fennállt az állományban. Ez a követelményrendszer a 20-25 tehénnél
kevesebbet tartó magyartarka-tenyészetek számára teljesíthető és a versenyképességet növelő elem.
A hízottbika-tartás támogatás felső határa 94 620 egyed volt. E támogatást
az Európai Unión belül vágásra vagy más tagállamba, illetve harmadik országba értékesített hímivarú (ivartalanított hímivarú is) szarvasmarhák után lehetett
igényelni, mely egyedek 9 hónapnál idősebbek, és az Európai Unió területén
ilyen támogatásban még nem részesültek, valamint az egyed szerepel az ENAR
nyilvántartásban.
Azok a tenyészetek, amelyek részt vettek az állatalapú támogatások valamelyikében és nemzeti kiegészítő támogatásban nem részesülő tömegtakarmány-termőterületre vetített állatsűrűségük nem érte el az 1,4 nagyállat egység/
hektár értéket, továbbá tömegtakarmány-termőterületük legalább 50 százaléka
gyepterület, extenzifikációs kiegészítő támogatást is igényelhettek. 2012-ben
az állatalapú támogatások mellett 2012-re és 2013-ra vonatkozóan a kérődző
szerkezetátalakítási program is belépett a támogatások sorába. 2014-től az Európai Unió új hétéves költségvetését már elfogadták. Minden ország ismeri a kereteit. Az új rendszer kialakításáig 2014-ben még az előző, a 2013-ra vonatkozó
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támogatási rendszer alkalmazandó. Azt még nem tudjuk pontosan, hogy az eddigi állatalapú támogatásokra mennyi pénz jut a következő hét (hat) évben, de azt
igen, hogy a támogatások alapja 2015-től a gazdaságokban megtalálható állatállomány lesz.
A Magyar Országgyűlés 32/2004 (IV. 19) számú határozatával a magyartarka
fajtát nemzeti kinccsé nyilvánította.
A 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták
és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló
együttes rendelet a magyartarka fajtát az aktív populáció csökkenése miatt a veszélyeztetett fajták közé sorolta. E rendelkezéseknek köszönhetően megjelent a
38/2010. (IV. 15.) számú FVM-rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
A magyartarka és a magyartarka jellegű tehenek száma a KSH adatai szerint mintegy 56 000 egyed. A termelésellenőrzött hús- és kettőshasznosítású
magyartarka-állomány 2014. január 1-jén 8094 tehén, míg az „A” törzskönyves magyartarka-állomány ebben az időpontban csupán 4777 tehén. Az ivadék
teljesítmény-vizsgálatot folytató aktív populáció létszáma 4025. E rendeletnek
köszönhetően az első ötéves program szerint a magyartarka termelésellenőrzött
„A” törzskönyves ITV-t folytató tehénlétszáma 2015-re közel 1000 egyeddel
növekszik. A programban részt vevő – 24 hónapnál idősebb nőivarú – nukleusz minősítésű egyedek évente 200 EUR, míg a fajtafenntartó minősítést kapott
egyedek évente 115 EUR támogatásban részesülnek. A támogatási ciklus utolsó
éve 2014, de már megkezdődtek a 2015-től induló, következő 5 évre szóló új rendelettel kapcsolatos előkészítő tárgyalások, melyben Egyesületünk is részt vesz.
A 2012-től bevezetett kérődző szerkezetátalakítási program (22/2012. (III. 9.)
VM-rendelet) is előnyösen érintette a magyartarka-tenyészeteket. Ezt a támogatást azok az üzemek is kapják, amelyek tejtermelése 120 000 kg feletti, vagyis a
húshasznosítású állományok és az összes kettőshasznosítású tenyészet. A támogatás mértéke megegyezik az anyatehéntartás-támogatás mértékével.
A fajta húshasznosítású változata egyre népszerűbb a tenyésztők körében.
2013-ban a 3746 termelésellenőrzött állományban az induló tehénállományra vonatkoztatott borjúszaporulati mutató 75,7% volt. A legjobb tenyészet, a
Jászkarajenői Mg. Zrt. csak mesterséges termékenyítéssel 146 tehén átlagában
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95,1%-ot ért el. A 205 napra korrigált választási súly az elmúlt évben bikáknál 240 kg, üszőknél 237 kg volt. A Jászkarajenői Mg. Zrt. eredménye bikánál
280 kg, üszőnél 255 kg volt. A 205 napra korrigált választási súlyt a tehenek
tejtermelése mellett nagymértékben befolyásolja, hogy a borjak kapnak-e
abrak-kiegészítést, van-e borjúóvoda a tenyészetben.
A magyartarka versenyképességének növelése érdekében a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete több programot is indított a közelmúltban. Egy jó minőségű terméket nemcsak megtermelni, hanem a lehető legjobb áron és a lehető
legnagyobb hozzáadott érték mellett értékesíteni is kell. 2008-ban az Egyesület
elindította a húsfogyasztást serkentő programját. Termelő, vágóhíd, értékesítést
végző hálózat összefogásával elkezdődött az érlelt magyartarka-hús előállítása,
bevezetése a piacra. Ez a termék hiányzott a magyar piacról. Sikerült fizetőképes
társadalmi réteget megszólítani, akik azóta is folyamatosan vásárolják a most
már több mint 20 féle vákuum-csomagolt, érlelt magyartarka-húst.
Az Egyesület több húsbolttal is szerződést kötött a magyartarka-hús forgalmazására. A szerződésben foglaltak szerint a húsboltnak ki kell írnia a magyartarka terméke mellé az egyed ivarát és korát, amely alapján a vásárló könnyebben
dönthet arról, mit szeretne vásárolni. A húsbolt ezért kiteheti a kirakatába a „KIVÁLÓ MAGYARTARKA HÚS” védjegyet. Az Egyesület a marketing minden
eszközével támogatja a magyartarka-húst értékesítő boltokat.
2010. augusztus 28-án a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete megkapta a Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegy használati jogát a Vidékfejlesztési Minisztériumtól. A magyartarka-hús HÍR-védjeggyel értékesíthető!

3. Összevont versenyképesség
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete a tenyészbika-előállításban folyamatosan arra törekszik, hogy a magyartarka kettős jellegét megőrizze. A tenyésztési
munka során nemcsak a tejtermelés növelése a célunk, hanem az is, hogy a fajta
húsformái, hústermelő képessége ne romoljon nagymértékben. Eddig ez sikerült
is, hiszen ahogy az előzőekben leírt adatok is mutatják, az európai országokhoz
képest a hús tenyészérték nálunk, Magyarországon a legmagasabb. A magyartarka őrizte meg legjobban a hegyitarka fajtaváltozatok közül a kettős jelleget. A teljesség igénye nélkül néhány magyartarka tenyészbika, akik a kiváló tej és hús tenyészértékkel rendelkeznek: 16113 Bonyhádi Vallomás Lehel, Tej Tenyészérték
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Index (TTI): 134, Hús Tenyészérték Index (HTI): 138; 15511 Teveli Takaros
Hexstern, TTI: 123, HTI: 112; 20675 Kocséri Fejlődő Rene, TTI: 127, HTI:
105. A piac változásaihoz így a magyartarka igazodik a legjobban, hiszen ha
a 2012-es évet nézzük, a tej-értékesítés átlagára folyamatosan csökkent, míg
a marhahúspiacon a hízottbika és a választott borjú ára erősen ingadozó volt.
Az elmúlt időszakban a hízottbika és a választott borjú ára csökkent, ugyanakkor
a tej felvásárlási átlagára növekedett.

4. A magyartarka fajta vállalatgazdasági megítélése
A fajta vállalatgazdasági megítélésénél abból indulunk ki, hogy az elmúlt évtizedekben a hegyitarka fajtacsoportot, ezen belül a magyartarkát is a jövedelmező gazdálkodás („profit”) igényével nemesítették. Ennek jegyében a fajta tulajdonságai gyökeresen megváltoztak, és változott az árbevételt-költséget illetően a
különböző tulajdonságok viszonya is. A kettőshasznosítású fajták esetében ez a
körülmény azért különösen fontos, mert a sikeres gazdálkodásban minimum két
termék – tej és hús- árbevételével és az ezekhez kötődő eltérő költségekkel kell
kalkulálni. Az előző fejezetekben részletesen bemutattuk azokat a tenyésztési és
termeléstechnológiai törekvéseket és eredményeket, amelyek megalapozzák a
sikeres gazdálkodás reményét. A következőkben azokat az ökonómiai elemzéseket mutatjuk be, amelyek a fajta jelenlegi teljesítményei, a rövid-középtávon
tapasztalt költségszintek és a piaci lehetőségek tükrében várhatók.
Abból indulunk ki, hogy a magyartarka a hegyitarka fajtacsoport tagjaként kettőshasznú, jó fitnesz tulajdonságokkal, jó tejtermeléssel és egyidejűleg minőségi hústermeléssel rendelkezik. A csoport fajtái szélsőséges környezetben jól honosulnak, a természeti adottságok nyújtotta lehetőségeken belül
színvonalas termelésre alkalmasak. A csúcstermelési időszakban is stabil az
anyagcseréjük. Az elmúlt évtizedekben a hegyitarka fajtaváltozatok fajlagos
tejtermelése emelkedett, ezzel szemben – közvetlen szelekció hiányában – a
fitnesz tulajdonságok (hasznos élettartam, vitalitás, termékenység) körében
kismértékű, de kedvezőtlen változás tapasztalható. Ezt felismerve a fajtakör
tenyésztésében az utóbbi évtizedekben a szelekciós szempontok a fitnesz tulajdonságok javára módosultak. Ennek eredményei ma már jól láthatók, és a
fajta tenyésztői számára megnyugtató, hogy üzleti terveikben az ökonómiailag és biológiailag is kívánatos tulajdonságok megjelenésére (nehéz ellésre,
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holtellésre való hajlam csökkenése, nettó súlygyarapodás, EUROP izmoltság,
színhúskitermelés javulása) a jövőben is számíthatnak.
A gazdasági siker azonban csak akkor remélhető, ha a szelekcióban szereplő
tulajdonságok súlyozása a hazai körülmények között is követi a piaci viszonyokat, és esélyt kínál a termelő számára. A jövedelmezőséget befolyásoló tényezők
figyelembevételével az egyes tulajdonságok gazdasági értéke kiszámítható, alapot teremtve ezzel a súlyozások szükség szerinti megváltoztatásához.
Ebből a megfontolásból kiindulva és a fajta átlagos termelési paramétereit
felhasználva Komlósi és Húth (2013) végeztek számításokat.
A modellszámítás eredményeként a magyartarka tenyészetben a jövedelem
52 040 Ft/tehén/év 537 972 Ft termelési értékkel, ami 45 002 Ft állami támogatást foglalt magában.
Az előzőekben vázolt feltételezés (ellenőrzött magyartarka-populáció átlagparaméterei 2011-ben) alapján a tulajdonságokra számított marginális gazdasági
értékeket a tulajdonságok átlagértékeivel és genetikai szórásával az 53.táblázatban mutatjuk be. A tulajdonságok gazdasági értékének közvetlen és anyai komponenseit, standardizált és relatív értékeit pedig az 54. táblázat tartalmazza.
A szomatikus sejtpontszám, az ellés módja és a borjúelhullás negatív gazdasági értékei azt jelzik, hogy a tulajdonság egy egységnyi növekedése az átlaghoz
képest gazdasági veszteséget okoz. A kifejlettkori súly negatív értékei szintén azt
mutatják, hogy a nagyobb tehénsúlyhoz tartozó nevelési, életfenntartási költség
nem ellensúlyozza a tehenek vágásra való értékesítésből származó árbevételét.
A növendékkori súlygyarapodás pozitív gazdasági értéke viszont azt mutatja,
hogy a nagyobb súlygyarapodásnál az üszők hamarabb elérik a tenyésztésbe vételi életkort, a megállapított vemhes üszővel több jövedelmet lehet elérni.
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53. táblázat
A fontosabb értékmérő tulajdonságok átlaga, genetikai szórása (Sl) és marginális gazdasági súlya (evl)
Ft-ban, magyartarka tehenenként
Tulajdonság (egység)

Átlag

Sl d

evl

305-napos tejmennyiséga (kg)

5 950

350

44,97

305-napos zsírmennyiség (kg)

236

15,0

206,11

305-napos fehérjemennyiség (kg)

205

11,0

Szomatikus sejtszám (pont)

4,38

0,23

-3 383,3

Nehézellés (kódszám)b

1,79

0,08

-12 383,8

Holtellés (%)

6,8

1,0

-177,64

Borjúelhullás itatásos korban (%)

5,4

1,0

-556,24

Tenyészüszők fogamzási aránya (%)

455,38

95

1,5

136,12

Tehenek fogamzási aránya (%)

97,5

5,0

387,23

Hasznos élettartam (év)

2,73

0,49

40

1,6

130,15

700

20,5

-191,30

Borjak születési súlyab (kg)
Kifejlett kori súly (kg)

22 443,6

Súlygyarapodás növendékkorban (g/nap)

700

47

106,14

Vágási %c (%)

56,7

1,14

484,26

b

Tejmennyiség átlagos zsír és fehérje %-kal a laktációk átlagában
Az átlagok a nőivarúakra vonatkoznak, a gazdasági értékek mindkét ivarra.
c
Ezen átlagok üszőkre vonatkoznak, a gazdasági értékek üszőkre és tehenekre
d
A genetikai szórásértékek az osztrák tarka szórásértékei
(Miesenberger et al., 1998)
a
b

A magyartarka fajta értékelt tulajdonságai közül legjelentősebb a tejmennyiség (28,7%), amit a hasznos élettartam (20,1%) követ, a növendék napi súlygyarapodása (11,3%) jelentősebb a tejfehérje-termelésnél (9,2%). A tehenek
kifejlettkori súlya számottevő (7,2%) gazdasági veszteséggel jár. A tejzsírmen�nyiség, a tehén fogamzási arányának jelentősége kisebb (3,5-5,6%), az ellés
lefolyásának jelentősége 2% körüli. A többi tulajdonság jelentőségében nem
érte el a 2%-ot. A három tulajdonságcsoport az alábbi mértékben befolyásolta a
fajta jövedelmezőségét: a tejtermelés 43,5%-ban, a funkcionális tulajdonságok
35,9%-ban, a hústermelés 20,6%-ban.
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54. táblázat
A magyartarka fajta fontosabb tulajdonságai közvetlen és anyai hatásának gazdasági súlya ( ewlj Ft-ban,
tehenenként évente), a standardizált gazdasági súly abszolút értékeb (ewslj Ft-ban) és relatív gazdasági
súlya (ewrlj %-ban)
ewlj

ewslj

ewrlj

305-napos tejtermelés

40,12

14 042,0

28,7

305-napos zsírtermelés

183,91

2 758,6

5,6

406,35

Tulajdonság és összetevői

305-napos fehérjetermelés

4 469,8

9,2

-3 019,0

-694,4

1,4

közvetlen

-13 654,2

-1 092,3

2,2

anyai

Szomatikus sejtpontszám
Nehézellés
Holtellés

-11 050,5

-884,0

1,8

közvetlen

-195,86

-195,9

0,4

anyai

-158,51

-158,5

0,3

-613,31

-613,3

1,3

közvetlen

150,08

225,1

0,5

közvetlen

426,95

2 134,7

4,4

anyai

345,53

1 727,6

3,5

9 813,3

20,1

Borjúelhullás itatásos korban
Tenyészüszők fogamzási aránya
Tehenek fogamzási aránya
Tehenek hasznos élettartama
Borjak születési súlya
Tehenek kifejlett kori súlya

20 027,2
közvetlen

143,51

229,6

0,5

anyai

116,14

185,8

0,4

-170,71

3 499,5

7,2

Növendékborjú napi súlygyarapodása

117,02

5 499,9

11,3

Vágási %

533,94

608,7

1,2

48 833,0

100,0

Összesen

Marginális gazdasági érték szorozva a 25 év alatt kifejeződő tulajdonság gyakoriságával.
b
ewslj × sl ahol sl a tulajdonság genetikai szórása (a közvetlen és anyai kifejeződés genetikai szórása azonos).
a

A számítások áttételesen arra utalnak, hogy a magyartarka fajta az 1970-es
évektől kezdődően elszenvedett gazdasági versenyhátrányát az ezredfordulóra
ledolgozta, és az országban domináns holstein-fríz fajtát megközelítő gazdasági
eredményt produkál. Ez a körülmény a gazdálkodók számára azt üzeni, hogy a
fajtaválasztásban a közvetett szempontok (termelési biztonság, piaci rugalmasság, szakmai felkészültség, személyes motiváció stb.) alapján döntsenek, és a
fajtával kapcsolatos előítéletektől és illúzióktól mentes döntést hozzanak!
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A hazai marhahúsfogyasztás mennyiségét tekintve messze elmarad az európai (22 kg/fő/év) átlagtól, jelenleg nem éri el a 3 kg/fő évi fogyasztást. Sajnos ez
a szerény mennyiség minőségileg is a gyenge kategóriába sorolható, a marhahús
jelentős része töltelékáruként kerül a vásárlókhoz.
A magyarok sohasem tartoztak a marhahúsfogyasztó nemzetek sorába, ami
elsősorban történelmi és életszínvonalbeli okokra vezethető vissza. A középkorban Európa marhahús-ellátói voltunk, majd a 150 éves török hódoltság idején
megszállóink vallási okokból kizárólag marha-, illetve juhhúst fogyaszthattak,
így a megszállt ország lakosságának a sertés és a baromfi jutott. 1920-tól a marhavágás hazánkban állami monopólium volt. Az 1970-es évek végéig a magyartarka növendék bikák exportja jelentős devizabevételt hozott az országnak,
az előállított mennyiségnek csak kis hányada maradt itthon. A háztáji gazdaságokban meghizlalt bikák is elsősorban a családok megélhetését szolgálták, így
azok is értékesítésre kerültek. A holstein-fríz fajta térhódítása következtében a
kiváló minőségű húst előállító magyartarka részaránya jelentősen lecsökkent, az
előállított minőségi marhahús továbbra is export piacokon talált gazdára. A hazai
vásárlóknak gyakorlatilag a termelésből kiselejtezett tejelő tehenek húsa jutott,
amely értelemszerűen nem serkentette a lakossági marhahúsfogyasztás növekedését. A 90-es években további jelentős visszaesést okozott a BSE-krízis hatása,
így a korábbi 7-8 kg körüli fogyasztás gyorsan megfeleződött.
A fogyasztási kultúra is igazodott a kínálathoz: meglehetősen szegényes, egysíkú, alapvetően a hagyományos, hosszú főzési idejű ételekre korlátozódott, és
ez napjainkra sem változott jelentősen. Az igazi marhahúskedvelők nem bíznak
semmit a véletlenre, jobbára csak olyan, korábban már kipróbált vagy mások
által ajánlott étteremben választanak marhasültet az étlapról, ahol garantált a jó
minőség. Kellő tapasztalat nélkül még a jó minőségű marhahúsból sem lehet
kiváló ételt készíteni. Ennek az oka elsősorban az, hogy megfelelő, állandó minőségű marhahús alapanyag nem, vagy csak nagyon korlátozottan lelhető fel a
belföldi piacon. A hazai éttermek egy része is inkább külföldön szerzi be a hozzávalót, ami persze nem feltétlenül külföldi eredetű, hiszen a hazánkban meghizlalt magyartarka növendék bikák jelentős hányada határ menti osztrák vágóhidakon kerül levágásra, majd jut el a nagy- és kiskereskedelembe. Európában
a minőségi marhahús iránti kereslet folyamatos, az árak többé-kevésbé stabilak.
Ez a magyarázata annak, hogy a hazai termelés egy része is külföldön talál vevőre, aminek kis hányada végül magyar éttermekben kerül a vendégek asztalára.
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A marhahús viszonylag magas ára és bizonytalan minősége miatt a magyar
vásárló meggondolja, hogy megvásárolja-e. Meghatározó tényező az is, hogy
konyhatechnikai ismeretei hiányosak a korszerű felhasználási, elkészítési módok
tekintetében. Ebből következően a magyar fogyasztók hagyományosan inkább a
pörköltet és a marhahús levest kedvelik és készítik a marhasültet előnyben részesítő külföldiekkel szemben.
A marhahúst lényegesen nagyobb arányban fogyasztó nemzetek esetében
látható, hogy a fogyasztást motiváló fejlesztések és marketing-kommunikációs
eszközök folyamatosan jelen vannak a technológia és kereskedelem hátterében.
Ennek egyik hazai példája az „Íz és Hagyomány” c. szakácskönyv Buday Péter
tollából, amelyben a fajta által garantált minőségi marhahúsból készült ételeket gyűjtötte csokorba. A receptek kiválasztásánál döntő szempont volt, hogy
a marhahús elkészítésének korszerű konyhatechnikai ismereteit osszuk meg a
vásárlókkal, és kerüljük a magyar konyhában egyébként domináló marhahúsételek (pörkölt, leves) ismertetését. A magyartarka marhahús porhanyósságát és
eredeti zamatát a roston vagy grillen hirtelen sütött hússzeletek (bélszín, hátszín,
rostélyos) esetében élvezhetjük igazán, a párolt marhaszeletek (comb, lapocka)
kiadós, ízletes pecsenyéi pedig szinte minden mártással és körettel ajánlhatók.
A „Márkázott Magyartarka Húsprogram”-ban hangsúlyos a hazai fajta, a hazai tenyésztői tevékenység, termelési környezet, a hazai vágás és feldolgozás, a
hazai piacra történő értékesítés szempontrendszere.
Közismert, hogy a belföldi vágóhidak és feldolgozók túlnyomó többségében
selejt tejhasznú tehenek húsával látják el a magyarországi forgalmazókat. Ezért
fontos a termékfejlesztésben érdekeltté tett, KKV-szektorba tartozó hazai vágóhíd (esetünkben a Lac-Hús Kft.) elkötelezett szerepvállalása.
A „frissen vágott” marhahús gasztronómiai és élvezeti értéke messze elmarad a vákuumban vagy bőrben érleltétől. Az érlelés hatására a vázfehérjék denaturálódnak, javul a hús porhanyóssága, amelyet a gyakorlatban a nyíróerővel
fejezünk ki. A III. fejezetben ismertetett érzékszervi vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy az érlelt marhahús gasztronómiai értéke minden esetben jobb a
kontroll (nem érlelt) húsrészeknél. Az eredmények egybeesnek a műszeres vizsgálatok során kapott megállapításokkal. Tehát nagy élvezeti értékű ételek érlelt
marhahúsból készíthetők. Ez a cél vezérelte a közös termékfejlesztési munkát.
A garantált minőségű marhahústermékek fejlesztése a tenyésztőszervezet
(Magyartarka Tenyésztők Egyesülete), a hazai kutatóhely (Pannon Egyetem
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Georgikon Kar), a vágást, csomagolást végző Lac-Hús Kft. és a belföldi forgalmazást támogató kereskedelmi partner (CORA Magyar Hipermarket Kft.) fejlesztési és innovációs támogatásával valósult meg. A fejlesztés eredményeként
20 különböző, közvetlen konyhai felhasználásra alkalmas, kiválóan porhanyós,
érlelt tőkehústermék jött létre. A gondos bontás és darabolás biztosítja, hogy az
egyes húsrészek egyenletes puhaságúak és ínmentesek. A vákuumozott tálcás
csomagolás további érlelést és hosszú eltarthatóságot biztosít az izomcsoporttól
függően 300 és 1500 gramm közötti fogyasztói kiszerelésben kínált termékek
számára.
A független marketingkutatások és az Egyesület saját vizsgálatai is bizonyítják, hogy a marhahús iránti fogyasztói igények több szinten, különböző mértékig
feldolgozott termékek esetében is megjelennek. Ezek alapján a termékstruktúra
kialakításában törekedtünk az eltérő fogyasztói igényeknek és árszínvonalnak is
megfelelő termékkörök kialakítására. Így a magyartarka fajta húsából előállított
kiváló minőségű alapanyag darabolt, kimért tőkehús, csomagolt tőkehús, félkész
és konyhakész termékek csoportjaiban is piacképes.
A termékfejlesztés tesztelési és forgalmazási szakaszában gyűjtött információink egyértelműen bizonyítják, hogy létezik fizetőképes hazai kereslet a garantált
eredetű és minőségű tőkehús, a csomagolt, érlelt marhahús iránt. Ugyanakkor azt
is érzékeltük, hogy a gyorsuló életritmus következtében a háztartások egy része
a rövid idő alatt elkészíthető, félkész vagy kész termékeket részesíti előnyben.
Ebben a piaci szegmensben a marhahús érzékelhetően lemaradt a többi húsféleséggel szemben (baromfi, sertés).
Az itt mutatkozó piaci rés betöltésével növelhető a hazai marhahúsfogyasztás. Ennek a termékkörnek a kifejlesztésére irányuló csomagolási és pácolási
technológiák kidolgozása, valamint az eltarthatóságot megalapozó mikrobiológiai vizsgálatok lezárultak, de a kereskedelmi bevezetés még várat magára.
Az erőteljesebb piaci megjelenés, információközlés érdekében jobb marketingre lenne szükség. Ide tartoznak a fogyasztók tájékoztatását szolgáló főzőbemutatók, promóciós tevékenységek, a termékről, annak széles körű felhasználhatóságáról készült kiadványok, reklámfilmek, szakácskönyvek.
Nem feledkezhetünk meg a termék-előállítás (termékpálya) társadalompolitikai hatásairól sem, hiszen a nyugat-európai értelemben vett mezőgazdasági
tevékenység már nem pusztán alapanyag-termelő feladatokat kell, hogy ellásson.
Hangsúlyos feladat a falusi lakosság megélhetésének, a vidék népességmegtartó
szerepének biztosítása, a természeti környezet megőrzése, nemzeti gasztronómiai hagyományaink ápolása is.
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A magyartarka húst - meghatározott, a hazai termelési gyakorlathoz igazított követelmények alapján - a családi vagy kisüzemi körülmények között gazdálkodók is sikerrel elő tudják állítani. A speciális igényeket szolgáló termékek
előállítását szolgáló állatok súlya meghaladja a szokványos exportsúlyt, így a
hízómarha tovább marad a termelőknél, jobban kihasználva a munkaerő-kapacitást. A termék-előállítás valamennyi láncszeme, tehát az alapanyag előállítása,
vágása, feldolgozása, válogatása és csomagolása munkahelyet teremt, amely sok
családnak nyújt megélhetést. Ennek megfelelően a vágóhídról kikerült termék is
nagyobb hozzáadott értéket képvisel.
A minőségi élelmiszerek forgalmazása terén elkötelezett, a fejlesztést elősegítő kereskedelmi lánc a fogyasztót folyamatosan kiváló minőségű marhahússal
látja el, amely elősegíti az egyébként meglehetősen alacsony hazai marhahús-fogyasztás növekedését. A belföldi kereslet növekedése a hektikus export-kereslettel ellentétben a tenyésztőknek (termelőknek) egyfajta kiszámíthatóságot és
biztonságot garantál. Az árstabilitás szempontjából döntő jelentőségű a magyarországi kereslet, hiszen az így előállított késztermék iránti fogyasztói igény egyfajta termelői és feldolgozói biztonságot garantál. Az elégedett vásárló keresletet
teremt, munkát adva a hazai az alapanyag-termelőnek, feldolgozónak és kereskedőknek, és bizonyos mértékig a szakoktatásnak, kutatásnak is.
A magyartarka mint hagyományos fajta által előállított minőségi alapanyagot
és a rá épülő innovációs munkát díjazta a Vidékfejlesztési Minisztérium is, amikor a szakmai körökben rangos elismerésnek számító „Hagyományok-Ízek-Régiók” (HÍR) védjegy használatának jogát odaítélte a magyartarka marhahúsnak.
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31. fotó
Magyartarka húsból készült prémium termékek (fotó: Húth Balázs)
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32. fotó
Magyartarka hústermékek gyártása a hajdúnánási Lac-Hús Kft. üzemében (fotó: Húth Balázs)

33. fotó
Érlelt magyartarka hústermékek kereskedelmi forgalomban (fotó: Vadász Sándor)
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34. fotó
HÍR-védjegy a magyartarka marhahúsra
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1. Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 2014-ben ünnepli megalapításának
25 éves évfordulóját. A következőkben megkíséreljük címszavakban összefoglalni az elmúlt negyedszázad történéseit.
Az egyesülési törvény létrejötte előtt, 1987 tavaszán 14 mezőgazdasági
nagyüzem társulási szerződést kötött, és a szükséges jóváhagyások után megalakította a Magyartarka Tenyésztők Egyesületét. 1987. augusztus 18-án a MÉM
Mezőgazdasági Főosztály 46.253/3/1987 szám alatt megadta az előzetes hozzájárulást, majd a Belügyminisztérium Titkársága 18/28/1987 számmal kiadta a
végleges működési engedélyt. Elnöknek Tóth Rózát választották meg. Az 1987.
november 25-i Közgyűlés elfogadta a „Húshasznú magyartarka tenyésztési programját”, melyet dr. Balika Sándor készített el. Dr. Bíró István a Közgyűlésen
bejelentette: az ÁTMI a jogosítványokat átadja az Egyesületnek, hogy a tenyésztés-szervezési munka 1988. január 1-jén megindulhasson.
Elfogadták az 1988. évi költségvetést, mely 340 000 Ft bevétellel és kiadással
számolt. A tagdíj mértékét tehenenként 34 Ft-ban határozták meg. A bölcsőnél
szorgoskodók:
dr. Bíró István, dr. Csányi László, dr. Szmodits Tibor és dr. Munkácsy László.
Az 1988. november 23-i Közgyűlésen Tóth Róza elnök előterjesztette, hogy
tárgyalni kívánnak a márkázott magyartarka hússal kapcsolatban a szekszárdi és
a gyöngyösi vágóhíddal. (Ár: 69,50 + 3,50 + 10%) Elfogadták, hogy csak minősített bika kerülhet a húshasznosítású állományokban köztenyésztésbe. Dr. Bíró
István MMI igazgató üdvözölte az elképzelést. „A magyartarka bikák előbbutóbb külföldön is megállják a helyüket. Védelmet kell adni saját tenyésztőinknek, a mi genetikánk sem rosszabb, mint a külföldi”- mondta.
Az 1989. évi II. Egyesülésről szóló törvény alapján a Pest Megyei Bíróság Pk. 60020/1989 szám alatt 1989. augusztus 17-én nyilvántartásba vette a
MAGYARTARKA TENYÉSZTŐK EGYESÜLETÉT, amely 21 jogi személy
és 17 magánszemély részvételével (1. számú melléklet) immár a húshasznú és kettőshasznú magyartarka tenyésztésének jogosultságát is megszerezte. 5 éves időtartamra megválasztották az elnökséget és az ellenőrző bizottságot.Az elnökség tagjai:
Tóth Róza elnök, Csörgő István alelnök, Fitos István, dr. Hamza László,
Schweitzer József, Fábián Ferenc és Mikulán Pál elnökségi tagok. Az Ellenőrző
Bizottság tagjai: Kasler Antal elnök, Gulyás Lajos és Keresztúri Csaba bizottsági
tagok. Ügyvezető igazgató: Drágossy Zsolt. Elfogadták az alapszabályt.
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A borodpusztai KSTV-állomáson az Egyesület szervezésében még ebben
az évben megindult a spermatermelés a húshasznosítású magyartarka tenyészbikákkal. Elkészült a húshasznosítású termelésellenőrzési program (Ruzsányi
Tamás és Egriné Bereczki Edit), és 4 gazdaságban elindult a termelésellenőrzés. Elkezdődött a 71. OMÉK szervezése. A termelésellenőrzést év végére már
11 taggazdaság végezte.
1990-ben a szaktárca (MÉM) átadta az Egyesületnek a képviseleti jogot a
Világszövetségben és az Európai Szövetségben. A május 3-án Olaszországban
megrendezett Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetségének Kongresszusa alelnöknek választotta Tóth Róza egyesületi elnököt. A Keszthelyi Agrártudományi
Egyetemen június 26-án dr. Szabó Ferenc professzor kezdeményezésére és szervezésével rendezték az I. Húsmarha-tenyésztési Tanácskozást, melyen bemutatkozó előadással szerepeltünk.
1991-ben a mesterséges termékenyítést vállaló húshasznosítású tenyészetekben is elindítottuk az ivadék teljesítmény vizsgálatot. Ez 9 tenyészetben 4 bikával, bikánként 180 spermaadaggal valósult meg.
Megszűntek az Állattenyésztő Vállalatok. Az MMI a fajtafenntartói és törzskönyvezési jogot átadta Egyesületünknek. Végre volt devizaszámlánk, eleget
tudtunk tenni nemzetközi tagdíj-kötelezettségünknek (Európai és Világszövetség), és megvásárolhattuk az importból behozott termékenyítő anyagot! Az eseményekhez hozzátartozik, hogy megalakult a Tej- és Hús Terméktanács.
1992-ben az FM az Egyesületet bízta meg a fajtafenntartással, törzskönyvezéssel és a teljesítményvizsgálattal. A tenyésztési program, valamint a küllemi
bírálati és törzskönyvezési szabályzat elkészítésére 12 tagú szerkesztőbizottság
alakult, melynek elnöke dr. Stefler József professzor úr volt. Megalakult az Országos Mesterséges Termékenyítő Vállalat (vezérigazgató: dr. Szász Ferenc), és
az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Vállalat (igazgató: Lejtényi György).
A Szombathelyi Mesterséges Vállalat spermadepót hozott létre dr. Mészáros
József igazgató úr segítségével, és a magyartarka tenyészbikák tartási helye is
Szombathelyre került. Az MMI-ből a küllemi bírálók a Holstein-fríz Tenyésztők
Egyesületéhez kerültek, külön megállapodást kellett kötnünk a küllemi bírálatra.
Új származási lapot alakított ki a szakbizottság, melyet az elnökség is jóváhagyott. Az új származási lapokat kezdetben még az ÁTV állította ki az adatbázis
alapján.
1993-tól bevezetésre került az Állattenyésztési Alap, melyből a tenyésztőszervezetek munkájukhoz pályázhattak (1/1993 és 6/1993 FM-rendeletek). Ebben az
évben készült el Tenyésztési programunk és szabályzataink. Újraindult a küllemi
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bírálat, a kettőshasznosításúakat dr. Sitányi Lajos, a húshasznosításúakat
dr. Balika Sándor és dr. Korchma Csaba bírálta. Megkötöttük az első szerződésünket az OMTV-vel.
Június 16-17. között Magyarország rendezte az Európai Hegyitarka Tenyésztők elnökségi ülését. Október 29-én a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete, a
Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete, a Magyar Charolais
Tenyésztők Egyesülete, a Limousin Tenyésztők Egyesülete és a Magyartarka
Tenyésztők Egyesülete megalapította a Magyar Szarvasmarha-tenyésztők
Szövetségét (MSZSZ), melyben Egyesületünket 4 küldött képviselte. Megszületett az Állattenyésztésről szóló törvény.
Az 1994. június 29-ei Közgyűlésen Dr. Mészáros Gyula, az ÁTV igazgatóhelyettese örömmel közölte: megállt a tehénlétszám csökkenése! Két montbeliard
bikát vásároltunk Franciaországból (Ibis, Iceberg). Csáki Krisztina és Harmat
Ákos személyében két új küllemi bírálóval folytatódott a küllemi bírálat. Először
jelent meg az Egyesület a Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Szakkiállításon.
1995. január 1-jétől szerződést kötöttünk az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.-vel (ÁT Kft.) és az Országos Mesterséges Termékenyítő Rt.-vel
(OMT Rt). Ennek folyományaként Szombathelyen elindítottuk a központi sajátteljesítmény vizsgálatot (KSTV). Elkezdődött a 72. OMÉK szervezése, sok-sok
problémával, bonyodalommal. Aláírtuk az OMT Rt. és két osztrák mesterséges
(Gleisdorf és Wieselburg) közötti együttműködési szerződést, melyben az Egyesület is tevékenyen részt vett. Július 28-án megalakult a Magyar Állattenyésztők Szövetsége (MÁSZ), melyben Egyesületünket 6 küldött képviselte. Együttműködési szerződést kötöttünk a Bos-Genetik Kft.-vel.
1996. január 1-jétől az adatfeldolgozás a SZÜV-től az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézethez (OMMI) került. Viharfelhők gyülekeztek, hazánkat
is elérte a BSE-krízis, melynek hatására a szarvasmarhaárak nagymértékben
csökkentek. Kiéleződött a tejtermelők és -feldolgozók közötti vita. Ugyanakkor
sikerről is érkezett hír: a Jánoska Streif és Léha Streif nevű tenyészbikák a korábban igen népszerű apjukat meghaladó tenyészértéket mutattak.
1997-től a normatív támogatást tenyésztőszervezeti tagsághoz, nyilvántartáshoz kötötték, ennek hatására a tenyésztők tömegesen léptek be az Egyesületbe. Ebben az évben indult az Európai Hegyitarka Szövetség közös küllemi
bírálati rendszere. A tagországok szakemberei közös szemegyeztető bírálatokat tartottak, és az együtt kialakított szempontok alapján módosítottuk küllemi
bírálati szabályzatunkat. Az új tenyésztők befogadása érdekében a tenyésztési
programot melléktörzskönyvek („C”, „D”, „E”, „F”) megnyitásával segítettük.
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1997. október 20-tól kötelezővé vált az ENAR jelölés. Kiadták az első tenyészbika teljesítmény-összesítőt, immáron nyomtatott formában. Ez a kiadványunk
azóta rendszeresen megtalálható a honlapunkon.
1998-ban került bevezetésre a regisztrációs szám. A húshasznosítású állományok termelésellenőrzésével az Egyesület az FVM-mel egyetértésben az ÁT
Kft.-t bízta meg. Közgyűlési határozat születetett arról, hogy az aktív populáció
zsugorodásának ellensúlyozására a termelésellenőrzött állományok a tehénlétszám 70%-ának megfelelő ITV spermát kötelesek fogadni.
1999 Az ÁT Kft. elindította a kistermelői termelésellenőrzést („B” módszer).
Ez azért is volt örömteli, mert az ellenőrzött kisgazdaságok zöme magyartarka
fajtát tenyésztett. Sajnos, ennek ellenére az aktív populáció tovább csökkent!
Ez évben a tenyészérték-meghatározás során áttértünk az ANIMAL modellre.
A biztonság növelése érdekében új, víznyomatos papírra nyomtattuk a származási igazolásokat. Szakbizottságunk megalkotta a KTI-t, a kettős termelési indexet,
mely egyelőre csak a tej tenyészérték indexet tartalmazta.
2000 Egyesületi Iroda nyílt Bonyhádon, főállású ügyvezetővel és könyvelővel, így immár 3 főállású alkalmazottja volt az Egyesületnek. A tenyésztésvezető
Harmat Ákos lett. Új tej minőségi szabvány került bevezetése a kistermelőknél.
Az ÁT Kft. segítségével elindult a fejhetőség-vizsgálat (adatgyűjtés a fejési sebesség számításához). Bővítettük a tenyészbika-előállító tenyészetek körét. Ez
év decemberében „A magyartarka” címmel kiadtuk információs lapunkat, melyet évi két alkalommal jelentettünk meg.
2001 A szombathelyi spermadepót továbbműködtettük, rendszeresek voltak
a találkozók a két osztrák mesterséges, az MTE és a Szombathelyi Mesterséges
Állomás között. Ultrahangos tőgymorfológiai vizsgálatok indultak a magyartarkánál, melyhez 8 Lacto Cordert vásároltunk. Megjelentünk a regionális kiállításokon: Pápa, Hódmezővásárhely, Szentlőrinc, Debrecen, Kaposvár. Immár
4 főre növekedett az Egyesület főállású alkalmazottainak száma. Az elnökség
megalapította „A magyartarka fajtáért emlékérem” kitüntetést, melyet minden
évben két, arra érdemes személynek ítél oda. (2. számú melléklet)
2002 Megkezdődtek a hús tenyészérték-becsléshez szükséges első minősítő
vágások a Zalahús Rt. Vágóhídján. A taglétszám növekedése okán módosítottuk az alapszabályt, megalkottuk a küldöttközgyűlés intézményét. Az országot
7 régióra osztottuk fel. Minden évben február végén, március elején regionális közgyűléseket szerveztünk, ahol beszámoltunk az Egyesület előző évi tevékenységéről, következő évi terveiről, valamint az aktuális témákból előadásokat hallgathattak meg tagjaink. A régiók ötévente küldötteket választottak,
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a küldöttek képviselték a régiót a Küldöttközgyűlésen. Elkészült honlapunk, a
www.magyartarka.hu. Felvételt nyertünk az Országos Érdekképviseleti és Társadalmi Szervezetek jegyzékébe (SZ 8-11/74/2002.). Egy fővel növekedett az
Egyesület főállású alkalmazottainak száma, új munkatársunk Vágó Barnabás.
2003 Az Egyesület maga vásárolta fel a tenyészbika-jelölteket, a tartásért és
takarmányozásért bérleti díjat fizetett a tartó OMT Rt.-nek. Ez év végére 12 tenyészbika került az Egyesület tulajdonában. Újságunk évente már 4 alkalommal
jelent meg. A taglétszám tovább növekedett. Az 1994 óta működő spermadepó
Gleisdorf és Wieselburg (Ausztria) mellett Grub és Neustadt Aisch (Németország) állomásaival bővült.
2004 Ez évtől már 26 tenyészbikánk rendelkezett utódai alapján hús tenyészértékkel, melyet kezdetben Ausztria, Németország és Magyarország – ma már
Olaszországgal és Csehországgal – közös populáción becsülünk. Folytatódott a
hús ITV szervezése (363 vágás) és a fejési sebességre irányuló adatgyűjtés. Szerződést kötöttünk az OMT Rt.-vel a magyartarka spermakészlet megvásárlásáról,
hogy ezzel magunk rendelkezzünk.
2005 Az Egyesület vállalta az anyatehéntartás-támogatási igazolás kiadását
az egész ország területén. Több mint 35 közreműködő segítségével közel 10 000
igazolást adtunk ki néhány hónap alatt, határidőben és pontosan. Megalakult a
Hazai Tenyésztés Kft., melynek Egyesületünk is tagja lett. A távlati cél: az OMT
Rt. privatizációjában való részvétel. Ennek előkészítésére hosszú távú szerződést kötöttünk az OMT Rt.-vel és a Génbank Kft.-vel (bikatartás, spermatermelés, spermaértékesítés). Egy fővel gyarapodott az Egyesület főállású alkalmazottainak köre, hatodik munkatársunk dr. Húth Balázs.
2006 Taglétszámunk 1568-ra növekedett, a hozzá tartozó tehénlétszám
29 603. Bevezetésre került a fitnesz tenyészérték, az érintett résztulajdonságok
(fejési sebesség, ellés lefolyása, fertilitás, hasznos élettartam, perzisztencia) értékelése alapján. Komoly szakmai siker, hogy 16113 Bonyhádi Vallomás Lehel
nevű bikánk az Interbull ranglistán az első 30 bika között szerepelt (KTI: 136,
HT: 136)!
2007 A gazdálkodás hatékonysága érdekben közgyűlési határozattal megalapítottuk a Magyartarka Tenyésztés Kft.-t, így a non-profit és üzleti érdekeltségű
tevékenységek különváltak. Elkészült a „kiváló magyartarka hús” védjegy, bemutatására gasztronómiai napot rendeztünk Békéscsabán. Megalakult a Fiatal Magyartarka-tenyésztők Klubja, melynek első találkozóját Keszthelyen szerveztük.
Felmerült egy közös ITV-indítás terve közös mesterséges állomáson (Burgenland, Stájerország, Szlovénia, Magyarország). Telepet vásároltunk Jákon, ahol
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a várományos bikák tartását kívántuk megoldani. Egyesületünk főállású alkalmazottainak száma 7-re növekedett, új munkatársunk Mezősi Attila. A HFTE
segítségével számítógépeket vásároltunk a küllemi bírálatok megkönnyítéséhez
(Psion Workabaut).
2008 Elindult az „érlelt magyartarka hús” program a Lac-Hús Kft. és a Cora
áruházlánc bevonásával. A kutatások a Pannon Egyetem Keszthely vezetésével a
Húsipari Kutatóintézetben folytak. Megkezdődtek a fitnesz tenyészértékbecslés
próbafuttatásai. Létrejött a spermatároló központ Jákon, megalakult a Genetik
Plusz Kft. Marosvásárhelyen. Az átalakulás további jeleként az ÁT Kft kivásárlásával a többi tenyésztőszervezettel közösen megalapítottuk a HOMAKO-ÁT
Kft-t. Súlyos problémák jelentkeztek, melyek következtében évközben felbontottuk az OMT Zrt.-vel kötött korábbi szerződésünket, egyidejűleg pert indítottunk a Zrt. ellen, mivel nem fizette ki a spermaforgalom után járó tenyésztési
hozzájárulást. A per azóta lezárult, az OMT Zrt. az utolsó fizetési kötelezettségét
2014. február 12-én teljesítette.
Harmat Ákos kilépésével 6 főre csökkent az Egyesület főállású alkalmazottainak száma.
2009 Spermatároló központ épült Marosvásárhelyen, megindult a magyartarka termékenyítő anyag értékesítése Erdélyben.
Nagy érdeklődés mellett Siófokon sikeresen megrendeztük az Európai
Hegyitarka Tenyésztők Szövetségének 28. kongresszusát.
2010 Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyet kapott a magyartarka-hús.
Fontos évfordulót ünnepeltünk: 100 éves Magyarországon a tejtermelés-ellenőrzés.
2011 A magyartarkának immáron volt összevont tenyészértéke, a kettős termelési index (KTI), melyben 40%-kal szerepelt a tej tenyészérték index (TTI),
30%-kal a hús tenyészérték index (HTI) és 30%-kal a fitnesz tenyészérték index
(FTI). Újra megrendezték az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást
(OMÉK), melyen Egyesületünk hagyományainak megfelelően sikerrel szerepelt.
2012 Az év legfontosabb szakmai eseménye: új termelésellenőrzési és telepirányítási program került a húshasznosítású tenyészetekbe, és használatának
tapasztalatai is kedvezőek voltak. Elkészült a húshasznosítású állományok küllemi bírálati rendszere. Ünnepelni is volt okunk: 50 éves lett az Európai Hegyitarka Tenyésztő Szövetség!
2013 Új szakmai elemként elkészült a húshasznosítású tenyészeteink számára kifejlesztett BLUP alapú tenyészértékbecslés, melynek első lépcsője a növekedési erély sikeres tesztfuttatása volt.
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Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az Egyesület az elmúlt 25 éve alatt
folyamatosan fejlődött, szakmai profilja bővült, és lépést tudott tartani a tudomány és technika fejlődésével. Sikeresen alkalmazkodott a társadalmi-gazdasági
változásokhoz, és megőrizte karakterét.
Munkánk valódi eredményességét mégis a fajta tenyésztői létszámának bővülése (27. ábra) és a teljesítmények folyamatos javulása jelzi. (55. táblázat)
További fejlesztéseinkről az egyes fejezetekben már szóltunk. Itt csupán hivatkozunk arra, hogy terveink között szerepel a magyartarka genom tenyészértékének meghatározása, melyet az Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetsége
Farm 2 programja keretében kívánunk megvalósítani. A tárgyalások folyamatosak Ausztriával és Németországgal.
Készülőben van a húshasznosítású magyartarka küllemi bírálati szabályzata.
Fontosnak tartjuk a marketing-tevékenységet is, melyet bemutatók, filmek segítségével végzünk, valamint Budai Péter „Íz és hagyomány” c. szakácskönyvével,
melyben külön fejezetet szentelt a magyartarka húsból készült ételeknek.
Nem tétlenkedünk tehát, szembenézünk a jövő kihívásaival!
55. táblázat
Az ellenőrzött magyartarka tehenek átlagos laktációs eredményei
(Forrás: országos zárási adatok)

Év

Standard laktációs
átlag termelés

Átlag
laktáció

Tejzsír
kg

1976

3015

3,06

116,7

404

202 171

1986

4003

3,45

150,1

404

16 681

1989

4241

3,20

160,9

-

402

11 547

1990

4323

3,20

163,9

145,8

395

9 227

1996

4497

2,98

176,9

149,4

408

7 459

2001

4997

2,91

201,2

171,4

411

5 968

2011

5949

2,75

236,0

205,0

412

4 381

2012

5889

2,70

238,6

204,9

412

3 795

2013

5852

2,70

236,5

202,8

416

3 897
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Tejfehérje
Két ellés
Laktációt zárt
kg
közti idő,nap tehenek száma

tehénlétszám

9866

9530

6837

5849

4421

8910

19779

29023

28722

26470

29501

27875

29603

19205

16943

16943

19253

19074

16539

8910

565

618

747

780

1309

1642

1568

1451

1467

1383

1373

1385

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1369

495

2001

159

1997

2000

103

1996

489

113

1995

1999

66

1994

474

29

1993

1998

36

32

1992

38

1990

1991

38

1989

5000

4421

6837

5849

9866

10000

9530

15000

15252

20000

14744

25000

19522

25844

30000

28254

35000

29020

A magyartarka a világban

taglétszám

2013

0

tehénlétszám

27. ábra
Az Egyesület taglétszámának és tehénlétszámának alakulása 1989-2013-ig

Legfontosabbnak a tagjainkkal való kapcsolattartást tartjuk, úgy gondoljuk,
olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Nálunk tag az 1 tehénnel rendelkező gazda és a 900 tehénnel rendelkező gazdaság egyaránt. A kapcsolatunk közvetlen, ezt
bizonyítják a hangulatos regionális résztaggyűlések, a személyes beszélgetések, a
szakmai napok. Remélem, ezt tagjaink is így érzik, nem csak mi. A visszajelzésekből, telefonokból, köszönőlevelekből ezt a következtetést vonhatjuk le.

2. Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetsége
Dr. Jean Pointaire francia és prof. dr. Ludwig Dürrwächter német tudósok egy, a
hegyitarka fajtáról folytatott beszélgetésük során arra jutottak, hogy ezt az eszmecserét szélesebb körben kellene folytatni, több országot is be kellene vonni a
fajtát érintő kérdések megbeszélésébe. Így 1961. március 11-re Párizsba hívták
Franciaország, Németország, Svájc, Ausztria, Olaszország, Jugoszlávia, Magyarország, Románia, Bulgária, Lengyelország és Csehszlovákia hegyitarka-tenyésztéssel foglalkozó szervezeteit azzal a céllal, hogy előkészítsék a Hegyitarka
Tenyésztők Európai Szövetségének megalakítását. Ezekben az országokban ekkor mintegy 8 millió tehén volt a tenyészetekben. A meghívást Magyarország,
Románia, Bulgária, Lengyelország, Csehszlovákia (egymillió tarka marha a tenyészetekben) nem szakmai, hanem politikai okok miatt nem tudta elfogadni,
nem vettek részt a megbeszélésen. A részt vevő hat ország 1962. május 22-én
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Münchenben megalapította a Hegyitarka Tenyésztők Európai Szövetségét. Elnököt és alelnököket választottak (elnök: Pointair, Franciaország; alelnökök: Dürrwächter, Németország és Wenger, Svájc; a szövetség két titkára: dr. Karl Sieblitz,
Németország és Francois Spindler, Franciaország).
Meghatározták a szövetség fő célkitűzéseit, ami abból állt, hogy definiálják és
egységesítsék a típust, a tenyésztési irányt és a szelekciós módszereket, valamint,
hogy közös marketing-tevékenységet folytassanak Európában és a világban.
Elfogadták az Alapszabályt, melynek 2.§-a kimondja, hogy a Szövetség egy
laza együttműködés a tagországok hegyitarka fajtákat tenyésztő szervezeti között, 3.§-a pedig rögzíti, hogy a tagországok rendszeresen cseréljenek információt tevékenységükkel kapcsolatban, főként tenyésztési kérdésekben, és ebbe a
munkába vonják be a helyi egyetemeket, találjanak partnert a tudósok között,
és legyenek közös publikációik a fajtát érintő kérdésekben. (Az Alapszabályt az
1970-ben Prágában, 1983-ban Besancanban és 1993-ban Besancanban megrendezett kongresszusokon módosították.)
A következő években a szövetség folyamatosan növekedett: 1963-ban Bulgária
jelentette be belépési szándékát (kilépett 1988-ban), majd 1964-ben Magyarország is csatlakozott a Szövetséghez. 1967-ben Csehszlovákia (1993-ban kilépett, kettészakadt), 1972-ben az Egyesült Királyság, 1974-ben Románia, 1977ben Dánia, 1979-ben Svédország, 1981-ben Spanyolország (1997-ben kilépett),
1993-ban Csehország és Szlovénia, 1995-ben Szlovákia, 1997-ben Lengyelország, 1999-ben Horvátország, 2001-ben Szerbia, 2003-ban Norvégia (2010-ben
kilépett) csatlakozott a szövetséghez.
Magyarország képviseletét az Európai Szövetségben 1989-ig dr. Németh Lajos,
az állattenyésztési hatóság főigazgatója és a tudomány képviseletében dr. Guba
Sándor a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola főigazgatója látta el. E két kiváló ember szakértelmével, remek kapcsolatteremtő képességével és emberi
kvalitásával nagy tekintélyt vívott ki a magyarországi szarvasmarha-tenyésztés számára. Sokat tettek azért is, hogy az európai tenyésztők megismerjék és
becsüljék a gazdaságokban folyó munkát. Ezt a presztízst azután a megalakult
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete tisztségviselői megőrizték, ápolták és továbbfejlesztették.
A szövetségnek jelenleg 17 ország a tagja. Kapcsolatban állunk Bulgáriával,
Norvégiával, Hollandiával, Spanyolországgal, Albániával, Ukrajnával, Oroszországgal, Törökországgal, Macedóniával és Bosznia-Hercegovinával. Ezek az országok megfigyelői státuszban vesznek rész a szövetség működésében, szavazati
joguk nincs.
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Az elmúlt időszak alatt 30 kongresszus került megrendezésre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1962. május
1963. május
1964. június
1965. április
1966. június
1967. május
1968. május
1969. október
1970. június
1972. október
1974. szeptember
1977. szeptember
1979. április
1981. május
1983. június
1985. augusztus
1987. május
1989. június
1991. május
1993. május
1995. március
1997. május
1999. április
2001. október
2003. szeptember
2005. szeptember
2007. október
2009. szeptember
2011. május
2013. szeptember

München
Belgrad
Lausanne
Budapest
Padua
Dijon
Bécs
Szófia
Prága
München
Zágráb
Dublin
Bern
Budapest
Besancan
Bécs
Zaragoza
Prága
Grado
Besancan
Bussolengo
Ulm
Bern
Brassó
Belgrád
Baden b.W.
Zágráb
Siófok
Udine
Ptuj

D
Y
CH
H
I
F
A
BG
CSSR
D
Y
IRL
CH
H
F
A
E
CSSR
I
F
I
D
CH
RO
SRB
A
HR
H
I
SLO

Az elmúlt ötvenegy év alatt Olaszország négy alkalommal, Ausztria, Svájc, Németország, Franciaország és Magyarország három alkalommal, Csehszlovákia
és Jugoszlávia kettő alkalommal, míg Bulgária, Spanyolország, Horvátország,
Írország, Románia és Szerbia egy-egy alkalommal rendezett kongresszust.
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Az Alapszabály 9.§-a az elnökségről szól. Kimondja, hogy egy ország egy taggal
képviselteti magát az elnökségben. A tagország javaslatot tesz elnökségi tagra,
melyet négyévente a kongresszus fogad el. Szintén négyévente választ elnököt,
két elnökhelyettest és két titkárt.
A legutóbbi, 52. elnökségi ülés 2013-ban a szlovéniai Ptujban volt. Az elnökség a mai napig több munkacsoportot is működtet, köztük a legrégibb a Küllem
munkacsoport, melyet 1987-ben Zaragozában alapított a kongresszus. A munkacsoport első vezetője, Dr. Alfons Gottschalk által összeállított küllemi bírálati
szabályzat alapjaiban azóta is működik, a szükséges aktualizálásokat a Bizottság
időről időre elvégzi, és a tagországok e leírás alapján végzik küllemi bírálataikat.
Napjainkban a bizottságot Johan Tanzler (Ausztria) vezeti.
A szövetség 2009-ben Siófokon alapította meg a húshasznosítású állománnyal
foglalkozó munkacsoportot, melynek első vezetője dr. Polgár J. Péter, a szövetség titkára lett. Első feladatként a hústípusú állományok közös küllemi bírálati
rendszerének kidolgozását tűzte ki célul a munkacsoport, melyben Magyarország is fontos szerepet vállalt. Több száz egyeden végeztük el a méret felvételezéssel egybekötött küllemi bírálatot.
1962-től 2014-ig a következő tisztségviselők vezették a szövetséget:
Év			
1962 – 1965
1965 – 1968
1968 – 1972
1972 – 1977
1977 – 1981
1981 – 1985
1985 – 1989
1989 – 1993
1993 – 1997
1997 – 2003
2003 – 2005
2005 – 2007
2007 – 2009
2009 – 2013
2013 – napjainkig
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Elnök
Pointaire, F
Wenger, CH
Belic, YU
Senckenberg, D
Föger, A
Föger, A
Valentin, I
Reeb, F
Häckel, D
Germann, CH
Pichler, A
Pichler, A
Kucera, CZ
Kucera, CZ
Kucera, CZ

1. elnökhelyettes
Dürrwächter, D
Belic, YU
Németh, H
Grinzato, I
Puksìc, YU
Németh, H
Németh, H
Naglmeier, D
Tóth, H
Tóth, H
Hreben, CZ
Stürzer, D
Stürzer, D
Füller, H
Füller, H

2. elnökhelyettes
Wenger, CH
Németh, H
Föger, A
Smaus, CSSR
Reeb, F
Valentin, I
Naglmeier, D
Machek, CSSR
Germann, CH
Pichler, A
Stürzer, D
Spur, SLO
Spur, SLO
Vacelet, F
Auering, A
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Az alábbiakban látható, hány éven keresztül adtak elnököt, elnökhelyettest és
második elnökhelyettest a tagországok.
Elnök: Ausztria 12, Svájc 9, Németország 9, Franciaország 7, Csehország 5,
Írország 4, Jugoszlávia 4
Első elnökhelyettes: Magyarország 19, Németország 11, Csehország 4,
Jugoszlávia 7, Olaszország 5
Második elnökhelyettes: Ausztria 10, Csehszlovákia 9, Svájc 7, Franciaország
7, Németország 6, Olaszország 4, Szlovénia 4, Magyarország 3
A szövetség titkárai:
Titkár
Karl Sieblitz – D 1961-1981
Ernst Jenni – CH 1981-1987
Joseph Crettenand – CH 1987-1999
Georg Röhrmoser – D 1999-napjainkig

Második titkár
Francois Spindler – F 1961-1981
Ludek Sereda – CSSR 1981-1993
Josef Stefler – H 1993-2007
Peter Polgar – H 2007- napjainkig

Az elmúlt ötvenkét év alatt számos munka- és baráti kapcsolat jött létre az országok, a szövetségben dolgozók között, mely a hegyitarka fajtacsoportba sorolt
fajták jobbá tételét szolgálta. Új, közös projektek születtek, a tudományos munka
területén is szoros kapcsolat alakult ki a tagországok között, mindez jól szolgálta
a fajta fejlődését.
Néhány adat Európa legnépesebb kettőshasznosítású fajtájáról:
A létszáma 9 millió tehén, amelynek mintegy 10%-át tenyésztik húshasznosítású irányba. Az átlagos termelés 7200 kg tej 550 kg hasznosanyag-tartalommal.
A legtöbb tejet termelő tehenek 15 000 kg-nál is többet termelnek, mintegy
1360 kg zsír- és fehérje-tartalommal. A legnagyobb életteljesítmény meghaladja a 150 000 kg-ot 11 200 kg hasznosanyag-tartalommal. A két ellés közti idő
380 nap, a fejési sebesség 2 kg/perc.
Hústermelésben is imponálóak az adatok. 2010-ben átlagosan 19 hónapos
korban minősítő vágáson levágott 226 642 hízóbika átlag 405 kg carcass súllyal
704 g/nap nettó súlygyarapodást és 57,8% vágási százalékot ért el U és R minőségben.
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56. táblázat
Ellenőrzött hegyitarka-állományok tejtermelése az Európai Szövetség tagállamaiban (2011. évi adatok)
Tejelő napok

Tej kg

314

Németország
Franciaország (Montbeliard)

Zsír %

Zsír kg

Fehérje % Fehérje kg

7.315

4,11

300

3,49

255

6.922

3,90

270

3,45

239

Franciaország (Simentali)

304

6.082

4,04

246

3,56

217

Olaszország

305

6.589

3,88

256

3,44

227

Horvátország

305

5.001

4,00

200

3,30

164

Ausztria

305

6.840

4,13

284

3,41

233

Lengyelország

305

5.450

4,11

224

3,36

183

Svájc

300

5.796

3,92

227

3,31

192

Szerbia

305

4.665

3,95

184

3,23

151

Szlovákia

295

5.396

4,04

218

3,39

183

Szlovénia

305

5.079

4,03

204,8

3,37

171,3

Csehország

295

6.598

4,00

264

3,48

230

Magyarország

294

5.949

3,96

236

3,45

205,3

3. Szimentáli Világszövetség
Az Európai Hegyitarka Tenyésztõk Szövetségének rendezvényein a tengerentúli országok /USA, Kanada, Ausztrália, Afrika/ szakemberei gyakran vettek
részt vendégként is, megfigyelőként is. Érdeklődésüknek az volt az oka, hogy
a hegyitarka – a múlt század elejétől mindinkább - a fajtatiszta tenyésztésben,
de még inkább keresztezési partnerként teret nyert a tengerentúli országokban.
A mutatott eredmények ismeretében a fajta felhasználása az amerikai, az afrikai
és az óceániai kontinenseken szinte robbanásszerű volt, amit az európai tenyésztő országok (Németország, Svájc, Ausztria) évről évre növekvő tenyészállat-exportja is jelzett. A helyi fajták keresztezési partnereként, a húsminőség javítása
érdekében használták a hegyitarka (szimentáli) fajtát, és alkották meg a simbra-t,
amelyet ma már önálló törzskönyvben törzskönyveznek az országok (Mexikó,
Namíbia, Dél-afrikai Köztársaság).
A tengerentúli országok tenyésztőinek nagy többsége húshasznosítás növelése céljából vásárolt szelektált tenyészállatokat, bár kétségtelen, kitűnő honosulásuk miatt létrejöttek kettőshasznosítású tenyészetek is. A kereslet növekedése fokozta a szakmai érdeklődést, egyben a kereskedelmi tevékenységet is.
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Főleg az utóbbi szempontból vetődött fel egy interkontinentális tenyésztőszervezet létrehozásának gondolata.
Az európai, jól működő szakmai szervezeten belül azonban az ezzel kapcsolatos vélemények megoszlottak: támogatói az exportáló, ellenzői a kereskedelmi
tevékenységben nem, vagy csak alig érdekelt országok voltak. A megalakulás
tervezett időpontja előtt Senckenberg (NSZK) európai elnök, illetve dr. O. Föger
(Ausztria) megkeresték Magyarországot, hogy támogatásunkat, egyben az ellenzők élén álló dr. J. Belic (Jugoszlávia) megnyerését kérjék. Végül Magyarország
megkapta a minisztérium engedélyét, és Jugoszláviát is sikerült meggyőzni a
szervezet fontosságáról.
Ezt követően az Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetsége 11. kongresszusa
Zágrábban 1974. szeptember 24-én egyhangúlag elfogadta J. Moore (USA) javaslatát, és ezzel megalakult a Szimentáli Világszövetség. Ugyanitt E. Sencken
berget (NSZK) a Világszervezet elnökévé is megválasztották, a két elnökhelyettes J. Moore (USA) és J. Vicent (Ausztrália) lett. A szervezet főtitkárává
dr. E. Jennit választották, aki nyugdíjba vonulásáig kitűnően ellátta feladatát.
A vezetőségben az európai tagországok közül hat fő - köztük hazánk képviseletében
dr. Szmodits Tibor, később Csányi László és dr. Mészáros Gyula - kapott helyet,
a tengerentúli országokat pedig öt szakember képviselte.
Az alapító tagországok Európából: Anglia, Ausztria, Bulgária, Csehszlovákia, Franciaország, Írország, Jugoszlávia, Magyarország, Német Szövetségi
Köztársaság, Olaszország és Svájc. A tengerentúlról Argentína, Ausztrália, Brazília, Dél-afrikai Köztársaság, Irak, Kanada, Új-Zéland, Uruguay és az USA.
Az első, 1975 januárjában, Bernben tartott vezetőségi ülésen véglegesített
alapszabály 2. §-a szerint a Világszervezet célja a fajtának a tenyésztőmunka
követelményeihez igazodó javítása, illetve terjesztése - a tenyésztőszervekkel
együttműködve -, közös „tenyésztői szabályozás”, információcsere, származási
igazolások egységes elismertetése, versenyfeltételek kidolgozása. A szervezet logója a ma is érvényes tarka tehén lett, melynek foltjai a föld térképét ábrázolják.
Az alakuló vezetőségi ülésen Kanada vállalta az első Világkongresszus szervezését Calgaryban, majd következőnek a Dél-afrikai Köztársaság jelentkezett.
Ma a Világszervezetben is a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete képviseli
Magyarországot. Beigazolódtak Konkoly Thege Sándor szavai: „… minél fejlettebb valamely ország, vagy vidék állattenyésztése, annál inkább előtérbe nyomul
a társadalmi munka és háttérbe lép az állami gondoskodás.”
2011-ig a két szövetség teljesen külön működött. Egyik évben az Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetsége tartja kongresszusát, míg ugyanabban az évben
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a Szimentáli Világszövetség elnökségi ülést tart, a következő évben pedig a Világszövetség tart kongresszust és az Európai elnökségi ülést. 2009-ben Siófokon
úgy döntött a két elnökség, hogy költség- és időtakarékosságból összevonja az
évi két rendezvényt, így csak egyszer kell a küldötteknek utazniuk. 2011 májusában Olaszországban, Udinében ez már így történt. A szervezetek vezetői megállapodtak, hogy még szorosabbra fűzik a két szövetség kapcsolatát, és lehetőség
szerint egyesítik a két szövetséget. A végső döntés várhatóan 2014 júliusában,
Kolumbiában megrendezésre kerülő Szimentáli Világszövetség kongresszusán
születik meg.
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A IX. fejezet fotóanyaga

35. fotó
Az MTE 25 éves Jubileumi Szakmai Napja Bonyhádon (fotó: Kordik Ferenc)

36. fotó
Elit Törzskönyvek átadása (fotó: Kordik Ferenc)
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37. fotó
Tenyészállat bemutató a bonyhádi Pannónia Állattenyésztő Kft. telepén (fotó: Vágó Barnabás)

38. fotó
Regionális közgyűlés Mezőhegyesen (fotó: Vágó Barnabás)
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39. fotó
Kettőshasznú magyartarka show-bírálat a z OMÉK-on (fotó: Kovács-Mesterházy Zoltán)

40. fotó
Húshasznú magyartarka show-bírálat a hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon
(fotó: Vágó Barnabás)
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41. fotó
A magyar delegáció a Szimmentáli Világszövetség alakuló ülésén (fotó: archív)

42. fotó
Az Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetségének Kongresszusa hazánkban 2009-ben
(fotó: Máté Réka)
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Utószó

Az előző fejezetekben áttekintettük a magyartarka fajta kialakulásának és
fejlődésének legfontosabb állomásait, sikeres és kritikus pillanatait. Hangsúlyt
fektettünk arra, hogy bemutassuk azt a tudatos tenyésztői munkát, amely révén
– az állatnemesítés legújabb eredményeire és technikáira támaszkodva – sikerült
a fajta versenyképességét a változó társadalmi-gazdasági körülmények között is
megőrizni. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy mindez csak a fajtát tenyésztő gazdák szorgalma, kitartása és állatszeretete segítségével vált lehetővé.
A tradíciók ápolása és ezzel egyidejűleg a megújulásra való készség szép példája volt ez. Az is nyilvánvaló, hogy nem ülhetünk ölbe tett kézzel ezután sem.
A világ gyorsan változik, új kihívásokkal és konfliktusokkal kell számolnunk a
jövőben is. „A Ma sokban különbözik a Tegnaptól, de a Holnap egészen más
lesz!” – olvasható egy ismert jövőkutató írásában.
A múlt és jelen áttekintése után joggal foglalkoztat minden magyartarka-tenyésztőt a kérdés: milyen jövőre számíthatunk?
A jövőkép vázolásánál két hibát lehet elkövetni. Ha az ember vágyait és érzéseit vetíti előre, könnyen megkapja a jelzőt: „Álmodozó!”. Ha a száraz adatokat
és csak a biztos folyamatokat veszi sorra, akkor a „fantáziátlan” jelzőre számíthat. E könyv szerzői a tények és a tudomány által bizonyított összefüggésekre,
valamint saját tapasztalataikra támaszkodnak, de hisznek a tenyésztői kreativitás,
eltökéltség és a következetes munka erejében is. Nem idegen tőlünk a távlatban
gondolkodás sem, hiszen „tenyészteni annyi, mint generációkban gondolkodni”.
Ezen szempontokra figyelve igyekszünk sorra venni a jövő kihívásait, a lehetséges válaszokat és mindezek tükrében a magyartarka fajta jövőbeli esélyeit.
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- A globális folyamatok legfontosabb eleme, hogy az élelmiszerek iránti
igény a jövőben dinamikusan növekedni fog. Ennek mozgatórugója nemcsak a
népesség gyarapodása, hanem az életszínvonal növekedése is a fejlődő régiókban (Kína, India). Az is tudott, hogy ezen belül az állati termékek (hús, tej,
tojás) iránti igény erőteljesebben nő. A szarvasmarha termékei közül a tej számára nyílik jobb esély, mivel ennek az előállítása nagy hozamú tehenekkel viszonylag a legkisebb területlekötéssel, vízfelhasználással és „kisebb környezeti
lábnyommal” lehetséges. Ez a tény áll a holstein-fríz fajta világméretű térnyerésének hátterében. A marhahústermelés ugyanakkor jelentős versenyhátrányban
van a monogasztrikus állatfajokkal (sertés, baromfi) szemben, mivel utóbbiak
egy hektár takarmánytermő területre vetítve lényegesen több húst képesek előállítani. Emiatt az egyhasznú húsfajták csak a feltétlen, más célra nem használható
legelőterületeken kaphatnak esélyt a jövőben, hiszen a szántóföldért éles verseny
folyik az egyes növényi kultúrák között.
- A kettőshasznosítású fajták versenyképessége az általuk előállított tej és
hús együttes transzformációjával mérhető. E téren viszonylag kevés tudományos
adattal rendelkezünk, de mértékadó vélemények szerint az intenzív növénytermesztésre kevéssé alkalmas régiókban, így Európa középső területein (Alpesi
régió, Közép-Európa jelentős része) ez a típus megőrizheti versenyképességét
az intenzív tejtermelő és egyhasznú húsfajtákkal való összevetésben. Ezt erősíti
az a körülmény is, hogy az Európai Unió agrárpolitikájában a helyi erőforrásokra, helyi munkaerőre támaszkodó és népességmegőrző funkciókat is ellátó,
ugyanakkor lehetőség szerint nagy termelési értéket képviselő agrártevékenység
– valamilyen formában – támogatást élvez. Érvényes ez a megállapítás hazánkra
is, különösen azóta, hogy a támogatási rendszerben az európai uniós forrásokat
kiegészítő nemzeti támogatások is ezt a filozófiát képviselik. Nem illúzió tehát
azt vélelmezni, hogy ebben az összefüggésben a magyartarka fajta jövőjét nem
fenyegeti komoly veszély.
- A reális jövőképhez szükséges áttekinteni a veszélyforrásokat is. Ezek
között elsőként említhetjük a klíma (időjárás?) -változás várható következményeit. Itt mindenekelőtt a gyakori nyári aszály és szélsőséges időjárás okozta
veszteségekre gondolunk. Ez esetünkben a silókukorica-hozamok csökkenését,
a minőségi problémák (fusarium-, aflatoxin-fertőzés stb.) megjelenését jelenti.
Jól látható, hogy az érintett területen dolgozó növénynemesítő és takarmányos
szakemberek hatalmas erőfeszítéseket tesznek ennek kivédésére. Részsikerekről tudunk. Szárazságtűrő silókukoricafajták, cirokfélék, gabonaalapú szilázsok,
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egyes országokban a GMO-technológia bevetése jelzik a megoldáskeresés útjait,
de átütő sikerről ez ideig nem beszélhetünk. Emiatt is növekszik a szarvasmarha
takarmányozásában az abrakfelhasználás, annak minden következményével. Ettől függetlenül a tömegtakarmány-termesztés nehézségei elsődlegesen az intenzív, nagy hozamú, főként holstein-fríz állományokat sújtják, a magyartarka-állományok mozgástere ezen a területen némileg nagyobb.
- A tejtermelés komplex folyamatát szabályozó minőségi előírások és élelmiszerbiztonságot szolgáló szabályok folyamatosan szigorodnak. Ebben engedményekre a jövőben sem számíthatunk. A követelmények teljesítése érdekében
folyamatos műszaki fejlesztésre van szükség, ez a gyakorlatban a legkorszerűbb
fejő-, tejhűtő-, tejtároló berendezések, a takarmány-betakarítás, -tárolás, -kiosztás teljes folyamatában korszerű erő- és munkagépek használatát feltételezi.
Ezek ugyanakkor egyre drágulnak, és ennek ellensúlyozására a tej-hozamok fokozása és a telepméretek növelése a lehetséges válasz. Ezen a téren a magyartarka-tenyésztők lehetőségei korlátozottak. Bizonyos mértékű kompenzációra a
családi gazdaságok körülményei között azért adódik lehetőség. Az eredményben
közvetlenül érintett ember szakszerű, gondos munkája részben kiválthatja a drága technológiát.
- A marhahús Európában sem most, sem a jövőben nem lesz tömegtermék,
az igényesebb, magasabb árú élelmiszerek kategóriájába tartozik. A prognózisok
szerint a fogyasztás ebben a termékkategóriában tovább növekszik. Ez ugyan
nem jelent korlátlan piacot, de a magyartarka fajta genetikai képességei jó alapot szolgáltatnak egy ilyen termék piaci sikereihez. Érvényes ez a versenyelőny
a kettőshasznosítású és a húshasznú magyartarkára egyaránt. Utóbbi esetben a
„prémiumtermék” minősítés elérése sem lehetetlen. Ennek érvényesítése azonban a termékpálya jelenleginél átfogóbb, a hízóalapanyag-előállítástól a hizlaláson és vágáson át a feldolgozásig terjedő szabályozására –esetleg integrációjára
– volna szükség. Kívánatos lenne a magyartarka hízóalapanyagot befogadó nagyobb hízómarha-telepek létesítése. A nagyobb létszám egységesebb termékkínálatot, jobb alkupozíciót és hatékonyabb termeléstechnológiát tenne lehetővé.
Célszerű volna ezeket a telepeket esetleg az agráripari melléktermékek képződésének (szesz-, sör-, konzerv-, etanolgyártás) közelébe telepíteni.
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- A szarvasmarha-ágazat költségelemzésére irányuló vizsgálatok azt jelzik,
hogy a gazdasági eredményt befolyásoló tényezők között egyre nagyobb a „fittnes”
tulajdonságok súlya. A rövidülő hasznos élettartam a tenyészutánpótlás költségeit növeli, az esetleges borjúveszteségek és az egyéb betegségek kapcsán felmerülő állatorvosi szolgáltatások tetemes költségnövekedéssel járnak. Jól kimutatható a reprodukciós zavarokra visszavezethető költségnövekedés is. Bár vannak
ellentétes folyamatok is (pl. a rövidülő hasznos élettartam a generációváltást
gyorsítja, bizonyos körülmények között a szexált sperma használatával lehet a
tenyészüsző-nevelés hatékonyságát javítani), összességében a magyartarka fajta fölénye a holstein-fríz fajtával szemben ebben a tulajdonságcsoportban vitathatatlan, és a gazdasági előnye sem vonható kétségbe. Ez az előny megfelelő
tenyésztési stratégiával megőrizhető. Annál is inkább, mivel a konkurens fajta
érdemi javulására ebben a tekintetben nem lehet számítani.
- A magyartarka fajta elmúlt két évtizedben mutatott teljesítményjavulásának
hátterében fontos szerepe volt a nemzetközi integrációnak. A hegyitarka fajtakör
tenyésztése jól szervezett, és kihasználja az egyes tagországok kooperációjában
rejlő lehetőségeket. Ez megfelelő garancia arra, hogy a magyartarka fajta nem
szűkül be nemzeti keretek közé, és amennyiben a nemzetközi kapcsolatrendszer
a magyarlakta szomszédos országokkal ezt támogatja, akár jelentős növekedési
tartalékot is jelenthet.
Összességében a jövőt formáló és ez ideig megismert folyamatok tükrében a
magyartarka fajta jövője ígéretesnek tűnik. Megnyugtató, hogy a fajta nemesítését alakító és folyamatosan korszerűsített szelekciós rendszer nemcsak genetikai, hanem gazdasági-társadalmi változásokkal (árak, támogatások) is számol,
ezáltal is segítve az alkalmazkodást. Erre nagy szükség lesz a jövőben is, hiszen
a faji sajátosságok miatt a populáció változtatása csak lassan és fokozatosan lehetséges. Improvizációnak nincs helye. Bölcs előrelátás, a folyamatok alapos és
minden szubjektivitástól mentes elemzése és megfontolt döntések szükségesek.
Nagy a felelősség, másfélezer gazdának és családjának egzisztenciája, de a nagyobb család, a nemzet iránti elkötelezettség is ezt várja el!
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Dr. Bedő Sándor
Dr. Bedő Sándor professzor, egyetemi tanár 1935ben született Törökszentmiklóson. Középiskolai tanulmányait Abonyban végezte. Agrármérnöki diplomát
1962-ben szerzett Keszthelyen. Szakmai pályafutása
szorosan kötődik a hazai agrár-felsőoktatáshoz és kutatáshoz. Több munkahelyen dolgozott: Keszthelyen,
Kaposváron, Herceghalomban, Gödöllőn, többnyire
vezető beosztásban. Meghatározó egyénisége volt a
magyar állattenyésztésnek. Igazi iskolateremtő munkát
végzett, mély szakmai ismeretekre alapozott szemléletet
adó előadásokat tartott, amelyet a hallgatók nagy odafigyeléssel és élvezettel hallgattak. Számos diplomamunka, tudományos diákköri dolgozat, egyetemi doktori és
tudományos értekezés elkészítését segítette, irányította.
A tudományos továbbképzésben, szaktanácsadásban is
aktívan részt vett. Oktató munkája mellett hazai és nemzetközi szinten egyaránt fontos kutatási eredményeket ért el több témában: a különböző tömegtakarmányok tartósítása; a táplálóanyagok és a rostalkotók emészthetőségének meghatározása; a mesterséges borjú- és báránynevelési technológiák kidolgozása; a hozamfokozók hatása a borjak és a hízóbárányok takarmány- és táplálóanyag-értékesítésére;
felnevelési technológiák kidolgozása a borjúnevelésben; a szomatikus sejtszám és a tejtermelő képesség
kapcsolata tejelő szarvasmarha fajtákban.
Kutatási eredményeit rendszeresen publikálta, kimagasló és a fiatalabb generáció előtt példaként szolgáló publikációs tevékenységét a következők jellemzik: 148 tudományos közlemény,
55 előadás és poszter, 66 gyakorlati közlemény, 11 könyv és 5 jegyzet. Eredményes szakmai munkáját több kitüntetés fémjelzi: MÉM Miniszteri Dicsérő Oklevél (1965), Rektori Dicsérő Oklevél
(1987), Kiváló Oktatási Tevékenységért Nívódíj – Tankönyv (1995), Újhelyi Imre-díj (1999), Szent
István Egyetem Babérkoszorú Arany fokozat (2001), Szarvasi Mezőgazdasági Főiskola, Mezőtúri
Főiskolai Kar, Tiszteletbeli Polgár (2002).
A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen töltött 22 év alatt igazgatóhelyettesként, később igazgatóként egyaránt fontosnak tartotta az utánpótlás nevelését. Működésének lényeges eredménye, hogy
az Állattenyésztési Intézetben a Szarvasmarha-és Juhtenyésztési Tanszék meghatározóvá vált.
Munkássága során - többek között- a magyartarka fajta megtartásáért, kettős hasznosításának és
tejtermelő képességének elismeréséért tett sokat. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Tiszteletbeli
Tagjává fogadta.
2013-ban bekövetkezett halála mindannyiunkat szomorúsággal töltött el.
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Dr. Füller Imre
Dr. Füller Imre 1957-ben született Bonyhádon.
Agrármérnök (Agrártudományi Egyetem, Keszthely,
Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar, Általános
Agrármérnöki Szak), agrárközgazdász (JPTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs). A Kaposvári Egyetemen
Állattenyésztési Tudományok tudományágban „Hústermelőképesség-javítására irányuló szelekció továbbfejlesztése a magyartarka fajtában” címmel summa
cum-laude minősítéssel védte PhD-értekezését. Nős,
felesége fog- és szájbetegségek szakorvosa, két felnőtt
lányuk van.
Tevékenysége középpontjában első munkahelyétől (1980) máig a magyartarka-tenyésztés áll.
Először a kisvejkei Szabadság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 800 tehenes húshasznosítású állományának, majd a bonyhádi Pannónia Mg. Rt. 900 tehenes kettőshasznosítású állományának tenyésztését vezette. 2000-től a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete ügyvezető igazgatójaként
irányítja az Egyesület tenyésztési, gazdasági tevékenységét. Vezeti a Magyartarka Tenyésztés Kft.
és - erdélyi kollégái segítségével - a marosvásárhelyi székhelyű Genetik Plusz Kft. munkáját.
Nemzetközti vonatkozásban a Szimentáli Világszövetség és az Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetsége elnökségi tagjaként is dolgozik, az utóbbi első alelnökévé 2009-ben választotta a
kongresszus, mely tisztséget azóta is betölti. Sok hegyitarka-tenyésztőt ismer a világban, hiszen
tanulmányútjai során az Antarktisz kivételével az összes földrészen járt már. A Pannon Egyetem
Keszthely és a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi docensévé fogadta. A Magyar Állattenyésztők Szövetsége és a Magyar Szarvasmarha-tenyésztők Szövetsége munkáját elnökségi tagként segíti. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alapította Tejszív alapítvány kuratóriumának
elnöke. Az Állattenyésztési Teljesítmény Vizsgáló Kft. Ellenőrző Bizottságának elnökhelyettese.
„A magyartarka” című információs lap főszerkesztője. Szakmai munkáját Ujhelyi Imre-díjjal és
Guba Sándor-emlékéremmel ismerték el.
„Érdemes volt az elmúlt 34 évet másokkal együtt a már eltemetett fajta nemesítésének és
felfuttatásának szentelni, mely most már újra a régi fényében ragyog.”
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Dr. Holló Gabriella
Dr. Holló Gabriella a Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen szerzett okleveles agrármérnök diplomát.
PhD-értekezését „A szarvasmarha vágóértékének és
testösszetételének becslése digitális képalkotó eszközök
(CT, MR) alkalmazásával” címmel „summa cum laude” minősítéssel védte meg a Szent István Egyetemen.
2000 szeptembere óta a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetében dolgozik, jelenleg
egyetemi docens beosztásban.
A mezőgazdaság, ezen belül az állattenyésztés iránti érdeklődése elsősorban a családi környezet hatására
korán kialakult. Általános iskolai tanulóként a Magyar
Mezőgazdasági Múzeum által kiírt pályázaton a dédszülei és nagyszülei magyartarka fajtához kötődő tenyésztői tevékenységét bemutató (8 Lencsi tehéncsalád,
a Lajos bika és tenyésztőinek története) dolgozatával első helyezést ért el. Egyetemi hallgatóként tudományos diákköri tevékenysége elismeréseként megkapta a Pro Scientia Aranyérmet. Tudományos
kutatóként elnyerte a Békésy György Posztdoktori és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat. 2008-tól
az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Agrártudományok Szakbizottságának titkára. A PhD-képzésben
2 hallgató témavezetője. A magyartarka fajtához kapcsolódó kutatási tevékenysége: a vágóérték és a
húsminőség keresztmetszeti képalkotó eszközökkel történő előrejelzése, az egészséges zsírsav-ös�szetételű és magas táplálkozásbiológiai marhahús előállítása, molekuláris genetikai és képalkotó
eljárások együttes alkalmazása a vágóérték és a húsminőség javítására. Kutatási eredményeit magyar, angol és német nyelven publikálja. Tudományos közleményeinek száma 139, magyar nyelvű
91, idegen nyelvű 48. Rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi konferenciákon, 70 közleménye
teljes terjedelemben, 101 közleménye pedig abstractként jelent meg konferencia-kiadványokban.
Független hivatkozások száma: 93.
„A szél kihívásaira a fa a gyökérzetével válaszol.” (Illyés Gyula)
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Dr. Húth Balázs
Dr. Húth Balázs a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karán, majd a Szent István
Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán
szerezett okleveles agrármérnöki, illetve okleveles agrármérnök-tanári diplomát. „A gépi fejhetőség javítására
irányuló szelekció lehetőségei a magyartarka fajtában”
című doktori (PhD) disszertációját summa cum laude
minősítéssel védte meg. Német nyelvből tárgyalóképes,
angolból alapfokú nyelvtudással rendelkezik. Munkáját
a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karának Szarvasmarhatenyésztési Tanszékén kezdte, majd ezt követően
a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének fejlesztési- és
marketingvezetője, jelenleg pedig tenyésztés- és marketingvezetője. A Pannon Egyetem Georgikon Kar és a
Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar címzetes egyetemi docense. A tenyésztésszervezési munka mellett tanszékvezető egyetemi docensként irányítja
a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar Állattenyésztés-technológia és Menedzsment Tanszékének munkáját.
Fő szakmai tevékenysége a magyartarka szelekciós rendszerének korszerűsítése: a gépi fejhetőségre irányuló szelekció módszertani kidolgozása, a fajta tenyészértékbecslési és küllemi bírálati
rendszerének fejlesztése. Egyik elindítója és közreműködője volt a „márkázott magyartarka húsprogram” kidolgozásának, amelynek keretében - hazánkban elsőként - érlelt magyartarka hústermékek
fejlesztésére és kereskedelmi bevezetésére került sor.
Egyetemi oktatóként szarvasmarha-tenyésztést tanít a graduális és a posztgraduális képzésben
részt vevő hallgatóknak.
Nős, egy leánygyermek édesapja.
„Kiváló érzés a magyartarka tenyésztők egyre népesebb családjához tartozni és tevékeny részese
lenni a fajta modernkori sikereinek.”
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Dr. Mészáros Gyula
Dr. Mészáros Gyula 1943. június 25-én született
Zalában, Nemessándorházán. Az általános iskolát szülőfalujában és Búcsúszentlászlón végezte. Szombathelyen
érettségizett 1961-ben, a Mezőgazdasági Technikumban. A Körmendi Állami Tangazdaságban technikusként dolgozott 1961-62-ben.
A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1966-ban
agrármérnöki diplomát, 1969-ben egyetemi doktori fokozatot, 1970-ben szarvasmarha-tenyésztő szakmérnöki
diplomát szerzett. A GATE Állattenyésztési Tanszékén
kutatóként dolgozott 1967. január 1-jétől 1972. január
15-ig. 1984 óta a mezőgazdasági tudomány kandidátusa.
1972-ben
Olaszország
szarvasmarhatenyésztés-szervezését tanulmányozta. Azóta további 32 országban (Angliától Kanadáig és az USA-ig, Finnországtól Új-Zélandig, Skóciától Koszovóig) volt lehetősége
tanulmányúton, konferencián részt venni vagy munkát végezni. Negyvenkét évet dolgozott a szarvasmarha termelés-ellenőrzésben. 1979-től 1985-ig a Szimentáli Világszövetség tevékenységében
is tapasztalatokat szerzett. 1998-tól 2014-ig kapcsolattartóként az ICAR kongresszusain és egyéb
rendezvényein, munkacsoportjaiban képviselte hazánkat. 1986 és 1988 között szaktanácsadóként
dolgozott Új-Zélandon, a törzskönyvi ellenőrzési eszközöket fejlesztő és gyártó Tru-Test társaságnál.
1988 augusztusában hazajött, és megnyitotta az Új-Zéland vezető cégei által alapított Genovation
NZ Agricultural Consortium Budapesti Képviseletét, ahol ügyvezetőként, területi igazgatóként és
szaktanácsadóként tevékenykedett. 1992-ben „visszatért” szűkebb szakmájába. 1994-től az ÁT Kft.
igazgatóhelyettese és fejlesztési igazgatója. 2003. szeptember 1. óta nyugdíjas, de 2014. január 31-ig
részmunkaidős szakmai tanácsadóként és tudományos munkatársként dolgozott.
A Gödöllői Egyetemen 1994 óta, Keszthelyen 2002 óta címzetes egyetemi tanár. Számos diákköri, kandidátusi, diploma- és PhD-dolgozat készítésénél volt konzulens, lektor vagy opponens.
A tejtermelés-ellenőrzés oktatásában elméleti és gyakorlati szinten nagy lelkesedéssel vett részt, nem
csak „középiskolás fokon”.
1972 és 1985 között a szarvasmarha törzskönyvezés és tenyésztés-szervezés évkönyveit szerkesztette. 1998-tól tagja a Magyar Állattenyésztők Lapja szerkesztő bizottságának, és 2013 végéig „Számadás” című rovatában havonta publikálta a tejtermelés-ellenőrzés eredményeit. A magyar
tejtermelés-ellenőrzés első, havonta megjelenő, független „számadó” lapja, a Partner-Tájékoztató
Hírlevél szerkesztését megalapításától összesen 156 hónapon át végezte. Ezenkívül eddig kilencven
magyar és angol nyelvű publikációt, egyetemi jegyzetet, szabványt, könyvrészletet, tanulmányt írt
vagy szerkesztett szakmai területén, részben társszerzőkkel, és közel negyven hazai és külföldi konferencián vagy workshop-on tartott magyar vagy angol nyelvű előadást.
A szakmában eltöltött ötvenhárom (a magyar tejtermelés-ellenőrzésben eltöltött negyvenkét) év
után –„főhivatású” nyugdíjas. Felesége és két fia is agrármérnök. Három unoka nagyapja.
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Dr. Polgár J. Péter
Dr. Polgár J. Péter tanszékvezető egyetemi docens,
dékán, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa 1964.
május 25-én született Berettyóújfaluban. Tanulmányait
a komádi Általános Iskolában, a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban, majd 1982-től 1987-ig a Debreceni
Agrártudományi Egyetem agrármérnöki szakán, állattenyésztési szakirányban folytatta. Okleveles agrármérnökként első munkahelye a Zalaegerszegi Zalavölgye
MGTSZ tehenészeti telepe volt, ahol telepvezető-helyettesként dolgozott. 1989. szeptember 1-jén pályázata
alapján áthelyezéssel került a Pannon Agrártudományi
Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karának
Állattenyésztéstani Tanszékére, Keszthelyre. 2001 óta
egyetemi docens beosztásban dolgozik. Nős, felesége
magyar-történelem szakos tanár. Két leánya van.
A Pannon Egyetem Georgikon Karán BSc és MSc szakokon állattenyésztés, szarvasmarha- és
juhtenyésztés tantárgyak oktatásában vesz részt. Az Állattenyésztési Doktori Iskola törzstagja.
Kutatási tevékenysége: szarvasmarha-tenyésztés, -tartás, -hizlalás, kérődzők hústermelő képessége, a funkcionális küllem és a hústermelés kapcsolata. 1990-91-ben 10 hónapot töltött a Bajor
Állattenyésztési Intézetben ösztöndíjasként. Közel 20 országban volt rövidebb tanulmányúton.
1999-től az MTA köztestületének tagja. Az MTA Pécsi Területi Bizottság Állattenyésztési és Takarmányozási Munkabizottságának Elnöke, az MTA Állatnemesítési, -tenyésztési, Takarmányozási
és Gyepgazdálkodási Tudományos Bizottság tagja. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete szakbizottságának elnöke. 2007 óta az Európai Szimentáli Tenyésztők Szövetségének titkára.
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Dr. Stefler József
Dr. Stefler József egyetemi tanár 1944-ben született
Kaposvárott. 1966-ban szerzett agrármérnöki diplomát a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. 1969 óta
dolgozik a Kaposvári Egyetemen, ill. korábban ennek
jogelődeinél. „Magyartarka állományok hústermelésének fokozása üszőelőhasználattal” c. kandidátusi értekezését 1980-ban védte meg. 1988-ban egyetemi tanárrá
nevezték ki. 14 éven át Guba Sándor közvetlen munkatársa volt, akinek halálát követően 25 éven át vezette az
intézményben a Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Intézetet, ill. a Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszéket. 2011 óta professor emeritusként tevékenykedik ugyanitt.
Tudományos munkásságának középpontjában a
szarvasmarha-tenyésztés és legeltetéses állattartás áll.
Vandégkutatóként dolgozott Németországban (Grub, Lipcse, Halle), hosszabb-rövidebb tanulmányúton vett részt a legtöbb európai országban, továbbá az USA-ban, Kanadában, Dél-Amerikában,
Dél-Afrikában, Új-Zélandon. Mintegy 300 cikk, 16 szakkönyv szerzője, társszerzője, szerkesztője.
Irányításával eddig 6 hallgató szerzett PhD-fokozatot, jelenleg 2 magyar és 1 német doktorandusz
témavezetője. 1994-2007 között az Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetsége titkára. Német és
angol nyelven ír, olvas és tart előadásokat. Főbb elismerések: Wellmann Oszkár-emlékérem 1989,
Magyartarka Fajtáért Emlékérem 2008, Szent-Györgyi Albert-díj 2009, Ujhelyi Imre-díj 2013.
„Az alpesi országok embereinek barátsága, a szavanna országok állattenyésztőinek szakértelme és
romantikája életem meghatározó része.”-írja egy helyen.
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Vágó Barnabás
Vágó Barnabás 1976. november 6-án született Nyíregyházán. 1999-ben a Debreceni Agrártudományi Egyetem
Hódmezővásárhelyi Főiskolai Karán végzett agrármérnökként állattenyésztési szakirányon. Még ebben az évben inszeminátori szakképesítést is szerzett. Környezetgazdálkodási-környezetvédelmi mérnöki végzettségét
2001-ben szerezte a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumán.
Első munkahelye egy 500 tehenes tejelő állomány volt,
ahol inszeminátorként kezdett dolgozni. Két év múlva
műszakvezetőként irányította a telep napi munkáját.
Ezen időszak alatt alkalma nyílt a küllemi bírálat elsajátítására is. 2002-ben a Magyartarka Tenyésztők
Egyesülete álláshirdetését megpályázva került küllemi
bírálói munkakörbe. 2005-2007 között rövid kitérőt tett
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal nyíregyházi kirendeltségénél, ahol vezető helyszíni ellenőrként dolgozott. Az íróasztal mellől visszavágyott az istállóba, ezért 2007-ben visszatért a Magyartarka Tenyésztők Egyesületéhez. Azóta is küllemi bírálóként dolgozik, valamint irányítja és felügyeli
a magyartarka fajta húshasznú változatának termelés-ellenőrzését.
Nős, jogász feleségével első gyermeküket várják.
„Magyar földön, magyar asztalra, magyar fajtából, magyaros ételeket, magyar menyecske fazékjából,…- ezért magyartarka!”

233

mellékletek

A magyartarka tenyésztése

I. számú melléklet
A Magyartarka Tenyésztők Egyesületének alapító tagjai az 1989. június 16-án
megtartott Közgyűlés jegyzőkönyve alapján:
Jogi személyek:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

József Attila Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Abony
Pannónia Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Bonyhád
TAURINA A.K.V., Budaörs
Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Csapod
Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Császár
Berzsenyi Dániel Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Egyházashetye
Új Élet Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Egyházasrádóc
Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Fadd
Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Gyermely
Mátra Egyesült Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Gyöngyöspata
Egyetértés Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Gyúró
Szabadság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Kisvejke
Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Kocsér
Mezőgazdasági Kombinát, Mezőhegyes
Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Mindszent
Arany János Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Nagykőrös
Hegyhát Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Nyőgér
Győzelem Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Szil
Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Tevel
Tiszatáj Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Törökszentmiklós
Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Városföld

Magánszemélyek:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fábián Ferenc, Bonyhád
dr. Hamza László, Budapest
Takács Gusztáv, Császár
Keresztúri Csaba, Egyházashetye
Kalcsó Benedek, Gyöngyös
Major Zoltán, Héreg
Mátyás Gyula, Kakasd
Mátyás János, Kakasd
Járvás József, Kocsér

236

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mikulán Pál, Mezőhegyes
Szabari István, Nagykőrös
dr. Baán Zoltán, Nyőgér
Papp Imre, Nyőgér
Fitos István, Sárvár
Balikó Lászlóné, Szombathely
Schweitzer József, Tevel
Sebestyén Gáspár, Tevel

mellékletek

II. számú melléklet
A „Magyartarka Fajtáért” Emlékéremmel kitüntetett szakemberek:
2001. – Csapláros Rudolf
2002. – Felszegi László, Ments Sándor
2003. – Papp Imre, dr. Szmodits Tibor
2004. – Fábián Ferenc, Ettig László, Fitos István
2005. – Fodor Balázs, Filep József
2006. – dr. Kecskés Sándor, Tóth Róza
2007. – dr. Mészéros Gyula, Hajba Nándor
2008. – prof. dr. Stefler József, Bóné Mihály
2009. – dr. Mészéros József, Balikó Lászlóné
2010. – dr. Korchma Csaba, Kerekes György
2011. – Horváth Géza, dr. Zándoki Béla
2012. – dr. Bíró István, dr. Markovics Tibor
2013. – prof. dr. Holló István, dr. Hamza László
2014. – Egriné Bereczki Edit, Schweitzer József

237

felhasznált irodalom

A magyartarka tenyésztése

Anton I.–Zsolnai A.–Holló I.–Repa I.–Holló G. (2014): Association of the
polymorfisms of the Thyroglobulin gen with intramuscular fat level measured by
PCR-RFLP X-ray computed tomography (CT) and Soxhlet method in different
cattle genotypes. Archiv für Tierzucht megjelenés alatt
Battha P. (1932): Magyarország elit tehenei az 1927-1931 években, Pátria, Budapest
Battha P. (1936): Szarvasmarha-tenyésztésünk újabb eredményei az elit törzskönyvben
Baumung, R.–Sölkner, J. (1999): Ökologischer Gesamtzuchtwert – was müßte
anders sein? Seminarunterlagen EVF Sitzung, Genetischer Ausschuß, 38–46.
Bárczy G.–Boda I.–Balika S. (1966): Magyartarka növendékbikák hizlalása különböző súlyhatárokig. Állattenyésztés 15. 2. 115-132.
Bene Sz. (2007): Magyar tarka eredmények a keszthelyi kísérleti húsmarha telepen.
A magyartarka, 7.4.14–15.
Bene Sz.–Füller I.–Lengyel Z.–Nagy B.–Fördős A.–Szabó F. (2006): Húshasznú
magyar tarka borjak választási eredménye. 2. Közlemény: Genetikai paraméterek, tenyészértékek. Állattenyésztés és Takarmányozás, 55.6.505–519.
Berke P. (1940): Takarmányadagok fejős tehenek részére, Keszthely, Fővárosi
Nyomda RT
Bocsor G. (1960): A magyar tarka marha, Akadémiai Kiadó, Budapest, 329–
331.p.
Bozó S. (1993): A hazai szarvasmarhafajták hústermelési értéke. Állattenyésztés és
Takarmányozás, 42. 1. 3–14.
Bozó S., Klosz T., Sárdi J., Rada K:, Tímár L. (1995): Vágómarhák csontos húsának kereskedelmi bontás szerinti összetétele. ÁTK Kiadvány, Herseghalom.
Cselkó I. (1921): Szarvasmarha-tenyésztés, Pátria, Budapest
Cselkó I.–Kosutány T. (1894): Takarmányozástan, „Hazánk” Részvény Társaság
Nyomdája
Csiky L. (1931): Magyarország takarmánysilói, Budapest
Csukás Z. (1940): A magyartarka marha eredete. Magyar Állattenyésztés, Budapest, 22., 23. sz.
Ender B.–Nürnberg G.–Ender K.–Szűcs E. (2001): Hegyitarka és holstein-fríz
növendék hízóbikák minőségének összehasonlítása növekedésük során. Állattenyésztés és Takarmányozás, 50. 4., 317–332
Ettig L. (1999): A magyartarka szarvasmarha bonyhádi tájfajtája, Mezőgazdasági
Szaktudás Kiadó. 99 pp.

240

felhasznált irodalom

Éber E. (1961): A magyar állattenyésztés fejlődése, Közgazdasági és Jogi Kiadó,
Budapest
Farkas V. (2012): Tejtermelést és húsminőséget befolyásoló DGAT1 K232A, leptin
C528T, TG 5’UTR polimorfizmusok vizsgálata hazai szarvasmarha populációkban. PhD-értekezés, Keszthely.
Findrik, M.–Szilárd, I. (2000): Nemzetközi versenyképesség- képességek versenye
Budapest, Kossuth Kiadó
Füller I. (2009): Hústermelő-képesség javítására irányuló szelekció továbbfejlesztése a magyar tarka fajtában, PhD-dolgozat, Kaposvár
Füller I.–Stefler J.–Bene Sz.–Kiss B.–Fördős A.–Szabó F.–Polgár J. P. (2009):
Hizlalási és vágási paraméterek öröklődhetősége és tenyészértéke a mai kettőshasznosítású magyar tarka fajtában, Állattenyésztés és Takarmányozás, 58. 4. 315–325
Fürst, C. (2001): Zucht auf Fitness und Gesundheit beim Fleckvieh – Nutzungsdauer und Langlebigkeit. 24. Kongress der Europäischen Vereinigung der Fleckviehzüchter. 10–14. 10. 2001. Románia, Brasov
Gaál L. (1966): A magyar állattenyésztés múltja, Akadémia Kiadó, Budapest
Galgóczi K. (1877): Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monográfiája,
III. k. Budapest, Weiszmann
Gerendás E. (1934): Az esztergomi Főkáptalan garamszentbenedeki birtok területe,
Budapest, Buschmann
Golze M. u. Mitarb. (1997): Extensive Rinderhaltung Verlags Union Agrar, München-Wien. 159.pp.
Gratz O. (1925): A tej és tejtermékek, Budapest, Eggenberger Könyvkereskedés
Groen, A.f. (1990): Influences of production circumstances in situations with output limitations. Livest. Prod. Sci., 22. 1–16.
Guba S. (szerk.) (1985): A szarvasmarha tenyésztése, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 69–111.p.
Guba S.–Stefler J. (1983): A hegyitarka fajta nemesitésének irányai és tapasztalatai Európában. Állattenyésztés és Takarmányozás, No.5., 385–400.p.
Guba S–Wolf Gy.–Stefler J. (1977): A hegyi tarka fajta mint húsmarha. Állattenyésztés és Takarmányozás, No.4., 289–298.p.
Hankó M. (1940): Ősi magyar háziállataink, Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara,
Debrecen
Harangi S. (2013): Ultrahangos mérési technika alkalmazása szarvasmarhák hústermelőképességének és vágóértékének vizsgálatára. PhD-értekezés. Debrecen

241

A magyartarka tenyésztése

Harmat Á. (1999): A kettőshasznosítású magyartarka küllemi bírálati eredményeinek statisztikai feldolgozása. Diplomadolgozat. Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar. 13–15.
Holló G.–Somogyi T.–Anton I.–Holló I. (2010): Különböző fajtájú növendékbikák
hízékonyságának és vágóértékének összehasonlítása. 2. Csontozási eredmények.
Állattenyésztés és Takarmányozás. 59.: 109–119.
Holló G. (2001): A szarvasmarha testösszetételének és vágóértékének becslése
digitális képalkotó eszközök (CT, MR) alkalmazásával. Doktori (Ph.D.) értekezés,
Gödöllő
Holló G.–Somogyi T.–Repa I.–Holló I.–Anton I. (2012): Evaluation of carcass
composition of cattle genotypes by use of Computed Tomography (CT) data of
rib joints. In: Proceedings of the 58th International Congress of Meat Science
and Technology, Montreal, Kanada 12–17th August 2012, Paper number 97.
Holló I.–Szabó F. (2011): Szarvasmarhatenyésztés. Elektronikus tananyag,
Tankönyvtár.hu
Holló I.–Tőzsér J.–Holló G.–Zándoki R.–Repa I. (2005): A képalkotó eljárások
felhasználása a szarvasmarha húsirányú szelekciójában. Képalkotó eljárások
jelentősége a XXI. század állattenyésztésében c. tudományos konferencia. 2005.
november 8. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Székháza Állattenyésztés
és Takarmányozás, 5. 480–493.
Horn A. (1942): Újabb irányelvek a szarvasmarha-tenyésztésben, Pátria, Budapest
Horn A. (szerk.) (1973): Szarvasmarha-tenyésztés, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
Horn P. (szerk.) (1995): Állattenyésztés 1. Mezőgazda Kiadó, Bp. 592 pp.
Húth B.–Füller I.–Vadász S. (2008): Magyartarka: az értékes marhahús. Magyar
Állattenyésztők Lapja. 36:7. 12.
Húth B.–Komlósi I. (2011): Régi-új csúcstenyészérték a magyartarka fajtában.
Magyar Állattenyésztők Lapja. 39:12. 10.
Húth B.–Holló I.–Füller I.–Polgár J. P.–Komlósi I. (2013): Tenyésztési stratégia
a magyartarka nemesítésében. Állattenyésztés és Takarmányozás. 62:4. 384–397.
Húth B.–Vadász S. (2009): Garantált minőség itthonról. Magyar Állattenyésztők
Lapja. 37:2. 5.
Húth B.–Vadász S.–Polgár J. P. (2010): Magyartarka a HÍRességek között. Magyar Állattenyésztők Lapja. 38:8. 10
Húth B. (2004): A gépi fejhetőség javítására irányuló szelekció lehetőségei a magyar tarka fajtában, PhD-dolgozat, Kaposvár

242

felhasznált irodalom

Incze M. (1903): Új tenyészirány, Erdélyi Gazda, Kolozsvár
Kauten J. (1915): A károlyházi szarvasmarha-ellenőrző egyesület három évi üzemének eredményeiről. Állattenyésztési és Tejgazdasági lapok, 55. sz. Budapest
Kecskés S. (1938): Fejér vármegye népies szarvasmarha-tenyésztése, Székesfehérvár
Kiss B.–Polgár J. P.–Bene S.–Rádli A.–Füller I. (2009): Magyartarka növendék
marhák csomagolt, érlelt húsának néhány paramétere XV. Ifjúsági Tudományos
Fórum, CD Kiadvány, 1/6. 1-5p. ISBN 978-963-9639-33-1
Kiss, B.–Bene, Sz.–Füller, I.–Polgár J. P.–Stefler J.–Szabó F. (2012): Performance test results of Hungarian Simmental Bulls, Acta Agraria Kaposvariensis,
Vol 16. 2: 1–9.p.
Koefer J. (1912): Tejszövetkezeteink bajairól, Állattenyésztési és Tejgazdasági
lapok, 19. sz.
Komlósi I.–Húth B. (2010): A magyartarka fajta tejtermelési perzisztenciájának
értékelése, Állattenyésztés és Takarmányozás, 59.: 1. 1–10.p.
Komlósi I.–Húth B. (2010): A magyartarka tehenek és üszők termékenységének
értékelése, Állattenyésztés és Takarmányozás, 59: 5-6. 423–440.p.
Komlósi I.–Húth B. (2010): A magyartarka elléslefolyását befolyásoló tényezők és
genetikai paraméterek, Állattenyésztés és Takarmányozás, 59: 2-3. 139–155.p.
Komlósi I.–Húth B. (2010): A magyartarka holtellése, Állattenyésztés és Takarmányozás, 59: 5-6. 395–408.p.
Komlósi I.–Húth B. (2013): Economic Evaluation of performance and Functional
Traits in Dual-Purpose Hungarian Fleckvieh Cattle. p. 175-188. In: Liu, G. ed.
Cattle: Domestication, Diseases and theEnvironment. nova Publischers. ISBN:
978-1-62417-820-7
Konkoly Thege S. (1948): Állattenyésztési politika, Pátria, Budapest
Konkoly Thege S. (1948): Állattenyésztésünk fejlődésének irányai, eszközei és
eredményei, Budapest
Korizmics L.–Benkő D.–Mórocz J. (1855-1868): Mezei gazdaság könyv (Stephans
Henry nyomán), I–VII. k. Herz. Pest
Kovácsy B. (1893): Takarmányozástan, Bernovits Kiadó
Kögel, J.–Reinsch, N.–Kustermann, W.–Eichinger, H.–Thaller, G.–Pirchner, F.
(1997) Fleischleistung der gefährdeten bayerischen Rinderrassen. 1. Mitteilung:
Mastleistung, Schlachtertrag und Schlachtkörperqualität. Züchtungskunde, 69:
244–253.

243

A magyartarka tenyésztése

Laborde, F. L.–Mandell, I. B.–Tosh, J. J.–Wilton, J. W.–Buchanan-Smith J. G.
(2001): Breed effects on growth performance, carcass characteristics, fatty acid
composition, and palatability attributes in finishing steers J. Anim Sci., 79. 355–
365.
Mahecha, L.–Nuernberg, K.–Nuernberg, G.–Ender, K.–Hagemann, E.–Dannenberger D. (2009): Effects of diet and storage on fatty acid profile, micronutrients
and quality of muscle from German Simmental bulls. Meat Sci., 82.. 3.. 365–371.
Magyar Mezőgazdaság (1934): Magyar Nemzetgazdasági enciklopédia, Budapest, MNE
Magyarország Földművelésügye (1913): 1893–1931
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete (1999): A magyartarka fajta küllemi bírálati
szabályzata
Matocsy M. (1940): Takarmánymérleg, a Magyar Gazdaság Kutató Intézet 17.sz.
kiadványában, Budapest
Misenberger, J.–Fürst, C. (2006): Experiences in selecting total merit index in the
Austrian Fleckvieh breed. Biotechnology in Animal Husbandry. 22.1–2. 17–27.
Mindenes Gyűjtemény (1789, 1792): Rév-Komárom, Wéber
MNOSZ 6802 (1962): A szarvasmarha törzskönyvi küllemi bírálata, Magyar Szabványügyi Hivatal, Budapest
Monostori K. (1897): Külföldi Vélemény Magyarország szarvasmarha-tenyésztéséről, Köztelek, 1510. p. Budapest
MTE (2009): A magyartarka fajta tenyésztési programja (Készítette: Békési Imre,
Bertalan Barna, Fábián József, Dr. Holló István, Dr. Polgár J. Péter, Dr. Sebestyén Sándor, Dr. Korchma Csaba, Füller Imre, Dr. Húth Balázs)
N. Nagyváthy J. (1821, 1822): Magyar praktikus tenyésztő, Petrozai Trattner,
Pesten
Nagy L. (1936): Vizsgálatok a szarvasmarha tejelékenységének és testalkatának
átörökléséről, Állatorvos-doktori értekezés, Budapest
Nuernberg, K.–Dannenberger, D.–Nuernberg G.–Ender K.–Voigt J.–Scollan
ND.–Wood JD.–Nute GR.–Richardson RI. (2005): Effect of a grassbased and a
concentrate feeding system on meat quality characteristics and fatty acid composition of longissimus muscle in different cattle breeds. Livestock Prod Sci 94:
137–147.
Péczely Gy. (1986): A föld éghajlata, Tankönyvkiadó, Bp. 598 p.
Pirkner J. (1896): Szarvasmarha-tenyésztés és tejgazdaság, Magyarország Földművelése, Szerk.. Bedő A.,Budapest, Hornyánszky

244

felhasznált irodalom

Polgár J. P. (1997): Magyar tarka és holstein-fríz tenyészbikajelöltek STV eredményeinek értékelése származási és ivadékvizsgálati adatokkal összefüggésben,
Kandidátusi értekezés, Keszthely
Polgár, J. P.–Bene, Sz.–Szabó, F. (2008): Fajtaösszehasonlító vizsgálatok eredményei Keszthelyen. 7. Csontozási és húsminőségi eredmények. Magyar Állattenyésztők Lapja XIII. évf. 7. 12–13.
Polgár, J.P. (2007): Magyar tarka növendékbikák hizlalási és vágási teljesítménye.
A magyartarka VII. évf. 3. 16–18.
Polgár J. P.–Húth B.–Vadász S.–Bene Sz. (2009): Quality characteristics of
vacuum packaged, ripened beef of young Hungarian Simmental beef cattle. 28th
Congress of the European Simmental Federation, Siófok, Hungary, 22–27 Sept.
ISBN 978-963-06-7433-1. 57.p
Polgár J. P.–Kiss B.–Húth B.–Bene Sz. (2010): Einige Qualitätsmerkmalen des
gereiften Fleisches von Ungarisches Fleckvieh Jungbullen. 19th International
Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals, 11–12. Nov. 2010, Radenci,
Slovenia. ISBN: 978-961-90951-6-4. 28-33.
Sami, A.S.–Augustini, C.–Schwarz, F.J. (2004): Effect of feeding intensity and time
on feed on intramuscular fatty acid composition of Simmental bulls. J. Anim.
Physiol. Anim. Nutr. 88. (5-6): 179–187.
Schandl J. (1912): Szarvasmarha-tenyésztés, Pátria, Budapest
Schandl J. (1947): Állattenyésztéstan II. kötet: A szarvasmarha tenyésztése, Budapest
Scollan, N.–Hocquette, J-F.–Nuernberg, K.–Dannenberger, D.–Richardson
I.–Moloney A. (2006): Innovations in beef production systems that enhance the
nutritional and health value of beef lipids and their relationship with meat quality Meat Science, 74, 1, 2006, 17–33.
Sitányi L. (1991): A szarvasmarhák küllemi bírálata. Egyetemi jegyzet, Kaposvár,
90 p.
Skita M. (1913): A károlyházai szarvasmarha-ellenőrző egyesület első két üzletévének eredményeiről, Állattenyésztési és Tejgazdasági lapok, 44. p. Bp.
Somogyi T.–Holló G.–Anton I.–Holló I.: Különböző fajtájú növendékbikák hízékonyságának és vágóértékének összehasonlítása. 1. Hizlalási és vágási eredmények. Állattenyésztés és Takarmányozás. 2010. 59(2–3): 97–108.
Somogyi T.–Holló G.–Anton I.–Holló I.: Különböző fajtájú növendékbikák hízékonyságának és vágóértékének összehasonlítása. 4. A hús ásványianyag-összetétele. Állattenyésztés és Takarmányozás. 2010. 59(5–6): 409–422.
Stefler J. (2001): Szimentáli a világban. Magyartarka,1. sz.

245

A magyartarka tenyésztése

Stefler J. (1999): Zuchtziele a’ la Westeuropa, Fleckvieh, No.3, 48–49.p.
Stefler J. (2003): A hegyitarka fajta helye és szerepe a világ szarvasmarhatenyésztésében. A Magyartarka, 1.sz.
Stefler J. (1974): Szoptatva nevelt, majd intenzíven hizlalt magyartarka és keresztezett szarvasmarha csoportok összehasonlitó vizsgálata. Kaposvári Mg. Főiskola Tudományos Közleményei, 3.sz. 22–43.p.
Stefler J. (1980): Magyartarka állományok hustermelésének fokozása üszőelőhasználattal. Kandidátusi értekezés, MTA Bp.
Stefler J.–Holló I.–Makray S. (2003): A Red Angus fajtával szerzett tapasztalatok dél-Dunántúli legelőkön. Az állattenyésztés szolgálatában. Debrecen, 57–62
p.
Szabó F.–Füller I.–Fördős A.–Keller K.–Nagy B.–Nagy L.–Bene Sz. (2006):
Húshasznú magyar tarka borjak választási eredménye. 1. Közlemény: Környezeti
hatások. Állattenyésztés és Takarmányozás, 55.4.333–342.
Szabó F.–Füller I.–Polgár J. P.–Keller K.–Lengyel Z. (2006): Néhány tényező
hatása a húshasznú magyar tarka borjak választási eredményére, Állattenyésztés
és takarmányozás,55. 4. 109–116.
Szabó F.–Fekete Zs.–Fürdős A.–Zsuppán Zs.–Kanyar R.–Török M.–Polgár J.
P.– Bene Sz. (2008): Azonos körülmények között hizlalt, különböző genotípusú
növendék bikák hizlalási és vágási eredménye. Állattenyésztés és Takarmányozás,
57. 6. 523–536
Szabó F. (szerk.) (2004): Általános állattenyésztés, Mezőgazda Kiadó, 2004
Szajkó L. (1959): Mosonmagyaróvár térségében utódellenőrzésbe vont tehénállomány genetikai értékelése, Doktori értekezés, Mosonmagyaróvár
Szajkó L. (1984): Szakosított tejtermelés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 286 p.
Szücs, E.–Ender, B.–Papstein, H.-J.–Nürnberg, G.–Ender, K. (2001a): Vergleich
des Schlacht- und Nährwertes sowie der Fleischbeschaffenheit von Jungbullen
der Rassen Deutsches Fleckvieh und Deutsche Holsteins (Schwarzbunte) im
Verlauf des Wachstums. 1. Mitteilung: Wachstum und Schlachtkörperzusammensetzung. Züchtungskunde, 73: 33–44.
Szücs, E.–Ender, B.–Papstein, H.-J.–Nürnberg, G.–Ender, K. (2001b): Vergleich
des Schlacht- und Nährwertes sowie der Fleischbeschaffenheit von Jungbullen
der Rassen Deutsches Fleckvieh und Deutsche Holsteins (Schwarzbunte) im Verlauf des Wachstums. 2. Mitteilung: Nährwert und Fleischbeschaffenheit. Züchtungskunde, 73:45-53.
Szűcs, E.–Votisky, L.–Csiba, A.–Ács, I. (1985): Data on the amino acid composition
and the biological value of the meat of young bulls. Húsipar, 24. (1985) 156–159.

246

felhasznált irodalom

Tischler, J. (2002): Fleckviehzucht im Wettbewerb mit speziellen Milchrassen.
4. Fleckviehseminar der AGÖF, 2002. április 5. Strass/Zillertal, Tirol.
Tormay B. (1890): A szarvasmarha és tenyésztése, Az Országos Magyar Gazdasági
Egyesület felügyelete alatt álló könyvkiadó –Vállalat, Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság, Budapest
Tóth T. (1977): Nagybirtoktól a nagyüzemig, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest
Török, M.–Polgár, J. P.–Kocsi, Gy.–Farkas, V.–Szabó, F. (2009): Correlation of
ultrasonic measured ribeye area and faat thickness to the certain traits measured
on slaughtered bulls, Archiv für Tierzucht, 52. 1. 23–27.p.
Török M. (2009): In vivo ultrahangtechnikai vizsgálatok a húsmarhatenyésztésben
a tenyészértékbecslési módszerek fejlesztése érdekében. PhD-értekezés, Keszthely
Tőzsér J.–Füller I.–Bedő S. (2003): Magyartarka fajta. Történelmi állatfajtáink
enciklopédiája, Szerk.: Tőzsér J., Bedő S., Mezőgazda Kiadó, Budapest
Tőzsér J.–Holló G.–Holló I.–Seregi J.–Szentléleki A.–Repa I.–Zándoki R.–Minorics R. (2005): Magyartarka fajtájú bikák real-time ultrahangkészülékkel
mért rostélyos területének és fartájéki bőr alatti faggyúvastagságának változása
hizlalás alatt. Agrártudományi Közlemények. 18. 11–15. p.
Tőzsér J.–Szentléleki A.–Zándoki R.–Sipos M.–Holló G.–Holló I.–Gábrielné
Tőzsér Gy.–Zsigmond K. (2006): A fartájék bőr alatti faggyúvastagság (P8)
mérésének megbízhatósága real-time ultrahang-készülékkel. Állattenyésztés és
Takarmányozás. 55. 5. 451–457. p.
Újhelyi I. (1898): Tenyészállatok megválasztása a köztenyésztésben, Köztelek,
1665. p. Budapest
Újhelyi I. (1903): Jelentés a Magyarországi szarvasmarha-tenyésztés egylet
1902/1903 hetedik üzletéve működéséről, Kistelek, 1934. p.
Újhelyi I. (1905): Hasznos tenyésztés küllemi javítással, Köztelek, Budapest
Újhelyi I. (1907): Hasznosításra tenyésztés, Köztelek, 690. p. Budapest
Weiser I.–Zaitschek A. (1924): Takarmányozástan, Légrady, Budapest
Wellmann O. (1924): Észrevételek a „szimmentáli tenyésztésünk színvonala a
svájci import szempontjából” c. közleményhez, Állattenyésztők lapja, 356. p.
Budapest
Wellmann O. (1926): Szarvasmarha-tenyésztés (Magyarország állattenyésztése,
szerk.: Konkoly Thege S.) Pátria, Budapest
Wellmann O. (1940): A szarvasmarhák bírálata és törzskönyvezése, Pátria, Budapest

247

A magyartarka tenyésztése

Wenger H. (1947): Die Beurteilung des Simmentaler Fleckviehs, Verlag K.J.Wyss
Erben Aktiengesellschaft, Bern
Wuchetich Gy. (1934): A felsődunántúli szarvasmarha-tenyésztő egyesületek működése 1932/33 üzemi évben, Állattenyésztők lapja, 97. p. Budapest
Zaitschek A. (1926): Adatok a teheneink tejeléséről és takarmányozásáról, Állattenyésztők lapja, 249. p.
Zapletal D.–Chládek G.–Šubrt J. (2009): Breed variation in the chemical and
fatty acid compositions of the Longissimus dorsi muscle in Czech Fleckvieh and
Montbeliarde cattle. Livest. Sci., 123. 28–33.
Zsarnóczay G.–Polgár J. P.–Húth B. (2009): Garantáltan porhanyós, érlelt marhahús, AWETH Vol 5. 4. 37–43.p.
Zsuppán Zs.–Fördős A.–Bene Sz.–Füller I.–Szabó F. (2010): A húsmarha állományok néhány reprodukciós élettartam és növekedési tulajdonságának értékelése;
4. közlemény: Magyartarka tehenek első ellési életkorának és hasznos élettartamának vizsgálata, Állattenyésztés és Takarmányozás, 59: 33–43.p.

248

