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TARTALOMJEGYZÉK

Elkészült „A magyartarka tenyésztése” című könyv, melynek bemutatóját, megjelenését a Kaposvári Állattenyésztési 
Napok második napján, szeptember 27-én, szombaton délután 2 órakor tartjuk a Kaposvári Egyetem Tanügyi épüle-
tének első emeleti dékáni tanácstermében.
A könyv a magyartarka fajta múltját, jelenét mutatja be, és szól az Egyesület fejlesztési elképzeléseiről, a jövőről is. 
Írunk a fajta kialakulásának történetéről, a két hasznosítási típusról, értékmérő tulajdonságairól, versenyképességéről 
és a hegyitarka fajtakörben a világban elfoglalt helyéről is. A könyv szerzői oktatók, kutatók és gyakorlati szakem-
berek. A szerzők: †Dr. Bedő Sándor, Dr. Füller Imre, Dr. Holló Gabriella, Dr. Húth Balázs, Dr. Mészáros Gyula,  
Dr. Polgár J. Péter, Dr. Stefler József és Vágó Barnabás. Az egységes szerkezetbe foglalást professzor Dr. Stefler 
József vállalta. A könyv szakmai lektorai professzor Dr. Szabó Ferenc akadémikus és professzor Dr. Holló István.
Ajánljuk a könyvet minden szakembernek, tenyésztőnek, diáknak, egyetemi hallgatónak, akik a fajta múltjára, jele-
nére és jövőjére kíváncsiak!

Tisztelettel várjuk Önöket a könyvbemutatóra!

	 Dr.	Füller	Imre
	 ügyvezető	igazgató

TISzTElT olVASó!

Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok • 2014. április 24-27. • fotó: Mezősi Attila, Vágó Barnabás

Rácz Károly elnök köszönti a Küldöttközgyűlés résztvevőit
Vágó Barnabás bírálat közben

Dániel László ágazatvezető Antal Gábor vezérigazgatótól 
veszi át a második helyezett vemhes üszőért járó díjat

Major Károly Antal Gábor vezérigazgatótól veszi át az 

első helyezett vemhes üszőért járó díjat
Szocsics Vilmos ágazatvezető Antal 
Gábor vezérigazgatótól veszi át az első helyezett borjas tehénért járó díjat

Galamb Zoltán ágazatvezető különdíjat vesz át  

Dr. Füller Imre ügyvezető igazgatótól

Dániel Zoltán ágazatvezető különdíjat vesz át  Dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezetőtől Urbán Róbert és Mádi Tamás  

a harmadik helyezett borjas tehénnel

Major Károly különdíjat vesz át Gordon Miller  regionális kereskedelmi igazgatótól és  Veres Zoltán ügyvezető igazgatótól 
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A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
2014. június 19-én ünnepelte az Egyesület 
megalakulásának 25. évfordulóját. A Jubi-
leumi Szakmai Napot Bonyhádon rendez-
tük, ahol negyedszázada az alakuló köz-
gyűlés is volt.
Az meghívott vendégeket 9 órától vártuk a 
Vörösmarty Mihály Művelődési Központ 
színháztermébe, ahol közel kétszáz résztve-
vő gyűlt össze. A rendezvény háziasszonya, 
Juhász Józsa, a művelődési központ igazga-
tója köszöntötte a megjelenteket, majd átad-
ta a szót Rácz Károly elnök úrnak, aki kö-
szöntőjében elmondta: az Egyesület elmúlt  
25 évében jó döntésnek bizonyult, hogy a te-
nyészbikák és a termékenyítő anyag tagjaink 
tulajdonába került, hiszen az a tagság vagyo-
na az elmúlt időszakban szépen gyarapodott, 
ezzel gazdálkodása stabillá vált.
Filóné Ferencz Ibolya alpolgármester asz-
szony is köszöntötte a megjelenteket, és gra-
tulált a 25 éves születésnaphoz. Elmondta, 
hogy a magyartarka fajta és a város kapcso-
lata a Perczelek idejére nyúlik vissza, mert 
a tájfajták megjelenésekor Perczel Dezső az 
1892-93-as kiállításon nevezte el a pirostar-
kát bonyhádinak. A kapcsolat ma is töretlen, 
hiszen a Tarka Marhafesztivált, a Völgység 
legnagyobb rendezvényét Bonyhád város és 
a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete kö-
zösen rendezi, idén már XIV. alkalommal. 
Végezetül az Egyesületnek és tagságának jó 
munkát kívánt az elkövetkezendő időkre.
Az állattenyésztéssel kapcsolatos kormány-
zati elképzelések kapcsán Madarász István, 
a Földművelésügyi Minisztérium osztály-
vezetője beszélt általában az állattenyésztés 
helyzetéről, a jelenlegi és várható támoga-
tásokról, majd részletesebben szólt a szar-
vasmarha-tenyésztésről és a magyartarká-
ról. Előadása megtalálható honlapunkon.
50 évvel ezelőtt, 1964-ben kapta meg a 
törzstenyészeti címet a Pannónia- Állatte-
nyésztő Kft. jogelődje, a Petőfi Szövetke-
zet magyartarka tenyészete. A múltról és a 
jelenről Friebert Anikó, a kft. ügyvezetője 
szólt „Fél évszázad a magyartarka-tenyész-
tés szolgálatában” címmel.

Az 1973-as laktációs átlag Bonyhádon 280 
nap alatt 3933 kg tej volt 3,87% tejzsír-tar-
talommal, 40 évvel később, 2013-ban a tej-
termelés 6713 kg tej, 4,29% tejzsír, 3,52% 
fehérje volt 834 tehén átlagában. A magas 
termelési mutatók mellett a két ellés közti 
idő 390 nap volt. Ügyvezető asszony szólt 
az elmúlt idők országszerte ismert tenyész-
bikáiról, akiket név szerint is megemlített: 
6907 Hadrián, 7335 Hári, 11594 Hites, 
12845 Lehel, 16113 Vallomás, 19300 Ér-
mes.
Az előadásban örömmel hallhattuk, hogy 
a Pannóniában a növénytermesztés és 
az állattenyésztés aránya (52:48) sokkal 
egészségesebb, mint az országos átlag. Az 
állattenyésztésben az elmúlt néhány évben 
nagyfokú fejlesztéseket hajtottak végre. 
Korszerűsítették az istállókat, és két új, 
modern, 334 férőhelyes termelő istállót 
építettek, matracos pihenő boxokkal, au-
tomata trágyakihúzóval, mozgatható ol-
dalfüggönnyel. Istállónként 36 ventilátor 
került beépítésre a nyári hőstressz elleni 
védelem érdekében. A képződött trágyát a 
biogáz üzem hasznosítja.
Az előadások sorát dr. Húth Balázs te-
nyésztés- és marketingvezető zárta, aki 
az elmúlt 25 év tenyésztési eredményeiről 
szólt. Felsorolta a fontosabb mérföldköve-
ket az Egyesület tenyésztői munkájában:
• 1992 A magyartarka fajtafenntartói 

jogokat az Egyesület gyakorolja. Elfo-
gadják a szabályzatokat.

• 1994 Megkezdődik a küllemi bírálat.
• 1996 Az OMT Rt. Szombathelyi Állo-

másán elkezdődik a KSTV.
• 2003 A tenyészbika-jelölteket az Egye-

sület vásárolja meg a tenyésztőktől.
• 2004 Saját erőből indul a hús 

tenyészértékbecslés.
• 2005 Az Egyesület megvásárolja a ma-

gyartarka szaporítóanyagot és a jelenle-
gi KSTV állomást Jákon.

• 2010 A TÉB kiterjed a fitnesz tulajdon-
ságokra is.

• 2012 Új összetételű KTI alapján rang-
soroljuk a tenyészbikákat. Megkezdő-

dik a küllemi bírálat a húshasznú MT-
állományokban. A WTARKA-program 
kikerül a húshasznú tenyészetekbe.

• 2014 Növekedési erély tenyészérték 
(NET) bevezetése.

Tenyésztésvezető úr elmondta, hogy a te-
nyésztési program következetes betartásá-
val sikerült megtartani az Egyesület meg-
alakulásakor kitűzött célt, vagyis, hogy a 
magyartarkát kettőshasznosítású fajtaként 
kívánjuk továbbtenyészteni.
A nemesítő munka sikere nagyban függ 
a fajta szelekciós rendszerétől, a helyes 
szakmai döntések meghozatalát segítő 
tenyészértékektől. A fajta tejtermelése az 
elmúlt négy évtizedben megduplázódott, 
jelenleg megközelíti a 6000 kg-ot, a leg-
jobb tenyészetek 7000 kg feletti termeléssel 
büszkélkedhetnek! A növekvő tejtermelés 
mellett nagy hangsúlyt fektettünk a húster-
melő képesség javítására is. E tekintetben 
mérföldkőnek nevezhető a hús tenyészérték 
index 2004. évi bevezetése. Ennek gyakor-
lati meghatározása a nemzetközi tenyész-
tési integráció keretein belül valósul meg 
(Németország, Ausztria, Magyarország, 
Csehország, Olaszország), kihasználva az 
európai hegyitarka-populáció hasonló ge-
netikai összetételének megbízhatóság-ja-
vító hatását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy számos hazai tenyészbika ősei (apa, 
nagyapa) vagy oldalági rokonai (féltest-
vérek) termelnek a hazaitól eltérő környe-
zetben, amely a számított tenyészérték 
megbízhatósága szempontjából döntő je-
lentőségű. Különösen fontos ez a hús TÉB 
rendszerében, hiszen tenyészbikánként 
viszonylag kis létszámú (8-15 egyedből 
álló) hímivarú ivadék vágása során kapott 
vágóérték-adatok képezik a tenyészérték-
számítás alapját.
A termelési tulajdonságok (tej és hús) ja-
vulásával párhuzamosan szinte valameny-
nyi szarvasmarha-fajtában a funkcionális 
tulajdonságok (termékenység, hasznos 
élettartam, ellés lefolyás stb.) romlása fi-
gyelhető meg. A fitnesz tulajdonságok az el-
sődleges termék-előállítás gazdaságosságát  

nagymértékben meghatározó értékmérők, 
amelyek kedvező vagy kedvezőtlen volta 
jelentősen befolyásolja az ágazat eredmé-
nyességét.
A funkcionális tulajdonságokra irányuló 
tenyészértékbecslés annak ellenére indo-
kolt, hogy a tulajdonságcsoport gyenge 
örökölhetősége miatt a hagyományos te-
nyésztői módszerekkel történő javítása 
meglehetősen korlátozott eredményekkel 
kecsegtet. A fejlesztés eredményeként 
2010. január 1-jétől a magyartarka te-
nyészbikák tenyészértékbecslése kiterjedt 
a fitnesz tulajdonságokra is (fertilitás, el-
lés lefolyás, holtellés, hasznos élettartam, 
perzisztencia, szomatikus sejtszám). Miu-
tán objektív tenyészértékkel rendelkezünk 
erre a tulajdonságcsoportra is, megnyílt a 
lehetőség a szelekciós index további kor-
szerűsítésére. Nem lehet azonban eleget 
hangsúlyozni, hogy a tulajdonságcsoport 
javításában a környezeti tényezők (tartás, 
takarmányozás, management stb.) optima-
lizálásával lényegesen nagyobb és haté-
konyabb eszköz van a kezünkben, mint a 
genetikai úton történő javítással!
Az előadás után dr. Füller Imre ügyvezető 
igazgató köszönte meg az Egyesület meg-
alakulásától, 1989-től napjainkig megvá-
lasztott tisztségviselők kitartó munkáját. 
Arra kérte a megjelenteket, hogy felállással 
ünnepeljék az elődöket, majd bemutatta az 
egyesületi iroda munkatársait is.
Ezek után az elismerések átadása követke-
zett. A „Magyartarka fajtáért emlékérem” 
kitüntetést Egriné Bereczki Edit kapta, aki 
az Egyesület megalakulásától 2002-ig volt 
tenyésztésvezető, valamint Schweitzer Jó-
zsef, a Teveli Zrt. állattenyésztési vezetője, 
akit eddig 5 cikluson keresztül választott 
meg a közgyűlés, majd küldöttközgyűlés 
elnökségi tagnak. Juhász Józsa igazgatónő 
ismertette a kitüntetettek munkásságát. Ez 
úton is gratulálunk a kitüntetéshez!
 Az Elit törzskönyvek átadása következett. 
Az Elit törzskönyvet olyan egyedek kap-
ják meg, akik életteljesítménye tejtermelés 
vagy hústermelés vonatkozásában kima-
gasló (60 000kg feletti tejtermelés vagy 
2000 kg feletti választott borjú súly.
Ebéd következett, majd a Pannónia- Ál-
lattenyésztő Kft. telepére mentünk, ahol 
Bertalan Barna 16 tenyészállaton ke-
resztül mutatta be elért eredményeinket.  
Az apákról dr. Húth Balázs szólt. Láthattuk 

néhány magyartarka tenyészbika egy-egy 
termelő lányát. Bemutatásra került a 32008 
9746 3 Gyomros, apja a 17337 Kocséri 
Aréna Lotarry, a 3. laktációjában 10 015 
kg tejet, 5,17% tejzsírt és 3,61% fehérjét 
termelt. Megcsodálhattuk a 32008 9896 1 
számú Lolát, apja a 20063 Bonyhádi Füller 
Romlet, 2. laktációjában 9569 kg tejet ter-
melt 4,76% tejzsír és 3,54% fehérje mellett. 
Láthattuk a 33157 1133 1 Mariskát, apja 
a 21191 Teveli Gerjen Vallomás, ahogy a 
33157 1078 7 Szidi apja is. Mindketten a 
2. laktációjukban közel 9 ezer liter tejet 
termeltek. A bemutatott 4 21941 Bonyhádi 
Hüvelyk Ego lányainak részlaktációi is ki-
váló eredményeket sejtetnek nagyon jó kül-
lemmel. A bemutatót 3 bikanevelő és két 
elit törzskönyves tehén bemutatásával zár-
tuk. Az elit törzskönyves, bikanevelő tehén, 
32008 6208 1 számú Dinár a 9. laktációját 
teljesíti, apja a 17044 Bonyhádi Apostol 
Horst. A legmagasabb termelést a 6. lak-
tációban produkálta: 11972 kg tej 4,62 % 
tejzsír- és 3,73% tejfehérje-tartalommal.  
A szintén megtekintett két bikanevelő te-
hén, akiknek a csúcslaktációja szintén 
tízezer liter feletti: a 32008 8946 0 Maris, 
csúcslaktációjában 13154 kg tejet, 4,04% 
tejzsírt és 3,38% tejfehérjét termelt, vala-
mint a 32008 6386 8 ENAR számú Rosine, 
akinek az életteljesítménye 64900 kg tej, 
2666,7 kg tejzsír és 2322 kg tejfehérje. A 9. 
laktációját gyűri, vemhes, és ebben a laktá-
cióban a napi legnagyobb tejtermelése 44,2 
kg volt. Bertalan Barna állattenyésztési ve-
zető szerint ők az igazi munkás tehenek!
A rendezvény délután fejeződött be, a be-
mutató után még sokan maradtak egy kis 
beszélgetésre, gyönyörködtek a kiállított 
tenyészállatokban.
Igazán jól sikerült szakmai nap volt!

A kerek évfordulók jó alkalmat kínálnak, 
nemcsak az ünneplésre, hanem az emlé-
kezésre is. Arra, hogy felelevenítsük és 
értékeljük a sikereket, de a nem teljesült el-
képzeléseket is. Ünneplés, emlékezés, tisz-
teletadás – e három szóval lehet jellemezni 
a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének 

Bonyhádon tartott jubileumi szakmai ta-
nácskozását.
Ünnep, mert 25 éve alakult meg az Egye-
sület, emlékezés a magyartarka fajta másfél 
évszázados múltjára, tiszteletadás a fajta és 
tenyésztői előtt. Jó volt hallani a tenyész-
tés sikereit, ünnepelni és emlékezni azokra, 
akik a siker elérésében közreműködtek. Jó 
volt látni a régi és az új arcokat, a magyar-
tarka-tenyésztők egyre bővülő családjának 
tagjait.
Két és fél évtized nem nagy idő egy 150-
200 éves múltra visszatekintő fajta éle-
tében, mégis meghatározó időszak a ma-
gyartarka fennmaradása szempontjából. 
Jelentős létszámcsökkenéssel ugyan, de 
túlélt két világháborút, úgy tűnt azonban, 
hogy az 1972-es szarvasmarha-tenyésztési 
kormányprogram megpecsételi a fajta sor-
sát. A szakosodási program, a fajtaváltás 
hatására létszáma fokozatosan csökkent, s 
valóban, – ahogy a kormányprogram fogal-
mazott –, a kisüzemek, háztáji gazdaságok 
szarvasmarha fajtájává lett. Szerencsére 
voltak olyan, a fajta mellett elkötelezett 
tenyésztők, akik a politikai nyomás elle-
nére gazdaságuk magyartarka állományá-
nak legalább egy részét nem keresztezték 
holstein-frízzel, hanem kisebb létszámban 
ugyan, de tisztavérben tenyésztették tovább. 
Túlnyomórészt ők voltak azok, akik 1989-
ben létrehozták a Magyartarka Tenyésztők 
Egyesületét. Nekik és az Egyesület szak-
embereinek köszönhető, hogy a rendszer-
váltást követően a fajta „talpra állt”, meg-
találta helyét, létszáma stabilizálódott, a 
hazai húsmarha-tenyésztésben meghatáro-
zó fajtává vált, de a fejt, kettőshasznosítá-
sú állomány is megkerülhetetlen tényezője 
a magyar szarvasmarha-tenyésztésnek.  
Az elért eredményeken alapuló, tudatosan 
felépített, az európai hegyitarka-tenyésztési 
integrációra is támaszkodó tenyésztési stra-
tégia pedig számomra azt vizionálja, hogy 
újabb évtizedekre, negyedszázadokra biz-
tosított a magyartarka fajta versenyképes 
tenyésztése.
Az emlékezés természetesen egy kicsit 
mindig szubjektív, magam is személyes, 
családi vonatkozású történetekkel foly-
tatom a magyartarka fajtával kapcsolatos 
gondolataimat. Mi jogosít fel erre? Az a 
tény, hogy 2001-ben apósom, Csapláros 
Rudolf, 2013-ban pedig jómagam kap-
ta meg az Egyesülettől a „Magyartarka  

JuBIlEuMI SzAkMAI NAp BoNyhÁdoN

Dr.	Füller	Imre  
ügyvezető igazgató, MTE

éves az egyesület 

Prof. dr. Holló István,  
Kaposvári Egyetem 

Gondolatok  
a 25 éves jubileum kapcsán
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Fajtáért” emlékérmet. Apósom életútját, 
maga és családja tenyésztői munkáját és an-
nak eredményeit ma már csak kevesen isme-
rik. Nevével és az általa tenyésztett magyar-
tarka fajtájú tenyészállatok eredményeivel 
elsősorban az 1950-60-as évek törzsköny-
vezési, utódellenőrzési évkönyveiben talál-
kozhatunk. Családjának kötődése a „piros-
tarka bonyhádi” szarvasmarha fajtához az 
1930-as évekre nyúlik vissza. 1937-ben a 
család által tenyésztett 8 Lencsi tehén kap-
ta meg a „Legértékesebb kisgazda tehén” 
kitüntető címet. A tehéncsalád legkiválóbb  
egyede az 1950-ben született 99/0 Lajos 
(TA 95) nevű tenyészbika, amely a II. vi-
lágháborút követő első ivadékvizsgálat-
ban Mezőhegyesen első helyezést ért el.  
A tejtermelést 749 literrel javítva, megelőz-
te a külföldi szimentáli bikákat. Példája 
nyomán került előtérbe a telivér szimen-
táli bikákkal szemben a hazai tenyészté-
sű magyartarka tenyészbikák használata.  
Az Országos Mezőgazdasági Kiállításokon 
– amelyeken a kollektivizálásig rendszere-
sen részt vett – számos díj és elismerés jelzi 
Csapláros Rudolf tenyésztői munkájának 
eredményességét.
Ezeket a kiváló, magyartarka fajtájú te-
nyészállatokat én már nem láthattam, de a 
családi beszélgetések során gyakran szóba 
kerültek. Apósom nem titkolt büszkeség-
gel, ugyanakkor tisztelettel beszélt róluk. 
Szavaiból olyan, a hagyományokra épülő 
állattenyésztési kultúra körvonalazódott, 
amely akkor, az 1970-es években már nem 
létezett Magyarországon.
Az 1970-es évek második felétől lehetősé-
gem nyílt részt venni az Európai Hegyitarka 
Tenyésztők Szövetségének kongresszusain. 
Itt találkoztam azzal az állattenyésztési kul-
túrával, amelyről az előzőekben szóltam.  
A családi háttérből származó gyakorlati ta-
pasztalat mellett a kongresszusokról hozott 
szakmai ismeretek adtak egyfajta magabiz-
tosságot az egyetemi katedrán is. Egyetemi 
oktatóként büszke vagyok rá, hogy sok Ka-
posváron végzett egykori hallgató dolgozik 
az Egyesület tangazdaságaiban, sőt, van-
nak, akik több évtizede irányítják gazda-
ságuk magyartarka tenyésztését (pl. a jubi-
leumi rendezvényen kitüntetett Schweitzer 
József Tevelen), és az Egyesület vezetésé-
ben is akad tanítvány, Húth Balázs szemé-
lyében. Elsőéves hallgató korában keresett 
meg, hogy TDK munkát akar végezni.  

Az ajánlott, elméleti jellegű témákat azzal 
utasította el, hogy ő „állat közelben” akar 
lenni. Ekkor ajánlottam neki a gépi fejhető-
ség vizsgálatát TDK-témaként, majd Füller 
Imre segítségével elkezdhette a vizsgálato-
kat Kakasdon, miután a Műszaki Tanszék 
„lerobbant” Elfa Impulsa tőgynegyed fe-
jőgépét a telep dolgozói működőképessé 
tették. Sikeres szereplés, első helyezés az 
OTDK-n és doktori értekezés lett a munka 
eredménye, s nem utolsósorban az Egyesü-
let bevezette a fejhetőség vizsgálatokat, ma 
pedig Húth Balázs az Egyesület tenyésztés-
vezetője!
Folytathatnám még a visszaemlékezést 
azokkal a kutatási témáimmal, amelyek a 
magyartarka fajtához kötődnek, de úgy ér-
zem, akkor már tényleg nagyon szubjektív 
lenne ez az írás.
Mivel zárhatnám a 25 éves jubileummal 
kapcsolatos gondolataimat?
Gratulálni az elért eredményekhez, köszö-
netet mondani az Egyesület vezetőinek, 
tagjainak áldozatos munkájukért, s még 
sikeresebb jövőt kívánni. Ennek kulcsa 
a rendelkezésünkre álló kiváló genetikai 
alapanyag, a magyartarka fajta és a szak-
mailag felkészült, e fajta iránt elkötelezett 
tenyésztőink.
A magyartarka fajta fenntartása és ver-
senyképességének megőrzése ma már több 
mint pusztán szakmai feladat. A fajta az or-
szággyűlés határozata értelmében „nemzeti 
kincs”, ebből következően nemzeti identi-
tásunk része is.  Ezt a legszebben Bocsor 
Géza 1960-ban megjelent könyvében fo-
galmazta meg:
„A magyartarka épp olyan sajátos terméke 
a magyar földnek és a magyar népnek, mint 
kultúrája.”

Az elsők közé tartozom Magyarországon, 
aki még a rendszerváltás előtt (1986-ban) 
állattenyésztéssel, fajtafenntartással foglal-
kozó egyesületek alapítását kezdeményez-
te. A sors úgy hozta, hogy ezen a területen 
egyre többet kellett vállalnom vagy vállal-
tam, s jelenleg egy faji szövetség átmene-
ti elnökeként és a MÁSZ társelnökeként 

rendkívül foglalkoztat a tenyésztőszerveze-
tek tevékenysége. Különösen foglalkoztat 
a jelentős gazdasági tényezőként felfog-
ható szarvasmarha-tenyésztő egyesületek 
munkája, már csak azért is, mert úgy íté-
lem meg, hogy Magyarországon a legtöbb 
szellemi kapacitás ebben az ágazatban 
koncentrálódik, a tenyésztőszervezetek ak-
tivitása világszerte rendkívül figyelemre 
méltó, a kutatási eredmények innovatív al-
kalmazása talán körükben a legjelentősebb. 
Elég, ha csak a legutóbbi idők genomalapú 
tenyészérték-becslésére utalok. A tavasz, 
illetve a nyár folyamán a Holstein-fríz Te-
nyésztők Egyesülete jubileumi közgyűlésé-
re és a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
ünnepi ülésére is elmentem. A személyes 
érdeklődésen túl motivált az is, hogy az 
őszi akadémiai állattenyésztési tudomá-
nyos nap a tenyésztőszervezeteket érintő 
nagyrendezvényként hogyan is állhat ösz-
sze. Fontos volt az információszerzés, mert 
a rendezvény eme témáját én erőltettem 
az MTA Állattenyésztési Tudományos Bi-
zottsága programjába, és nemcsak el kell 
hitetnünk a külső szemlélőkkel a magas 
szintű tenyésztőszervezeti munkát, hanem 
az eredményeken keresztül dokumentálni 
is kell azt.
Az ünnepi ülést végigelemezve, az udvari-
asság legkisebb jelenléte nélkül is meg kell 
állapítanom azt a hatalmas munkát, leg-
főképpen eredményt, amit a Magyartarka 
Tenyésztők Egyesülete elért. Az eredmény 
következett az Egyesület ars poétikájából, 
mely szerint céljuk tenyésztőik anyagi bol-
dogulása, megélhetésének megteremtése a 
fajta genetikai képességének fejlesztésén 
keresztül, versenyképességének a megőr-
zésével. Fontos, sőt valamennyi tenyésztő-
szervezet figyelmébe ajánlható az egyesü-
leti törekvés, nevezetesen: úgy kell a fajtát 
tenyészteni, saját lábra állítani, hogy gaz-
daságilag akkor is eredményesen tenyészt-
hető legyen, ha az állami támogatásra nem 
lesz szándék vagy forrás!
Ezen túl is sok minden imponált nekem, 
többek között elnök úr bejelentése, mi-
szerint a szaporítóanyagban felhalmozott 
egyesületi vagyon 200 millió forint, az 
apaállatok egyesületi tulajdonban koncent-
rálódnak, vagy amit talán ennél is jobban 
értékelek, hogy az Egyesület teljes gazdál-
kodásában csak kis hányadot tesz ki az ál-
lami támogatás!

Két és fél évtized roppant hatékony egyesü-
leti vezetésre vall, hiszen a gazdasági érde-
ket segítő tenyésztői döntéseket a piac jóval 
később visszaigazolta.
Számomra nem kétséges, hogy itthon a 
szarvasmarha-tenyésztő egyesületek képe-
sek és hajlandók az állattenyésztés-tudo-
mány újabb és újabb kutatási eredményeit a 
gyakorlatba átültetni, miközben a megszü-
letett gyakorlati eredmények visszahatnak 
a tudomány fejlődésére. Ezt láttam június 
19-én, amikor a tenyésztésvezető úr kive-
títette a fajtafenntartói jog megszerzését 
követő intézkedések sorát, vagy a 2010-től 
viharos gyorsasággal megindult legkülön-
bözőbb értékmérő tulajdonságokra végzett 
tenyészértékbecslést, a fajta nemesítésében 
központi szerepet betöltő indexszelekció 
alkalmazását.
Örömmel nyugtáztam, hogy a genetikai 
előrehaladás mellett mennyire kiemelkedő 
fontosságúnak tartja az Egyesület a hazai 
tenyésztésű apaállatok felállítását. Meg-
nyugtató volt érzékelni, hogy a korábbi 
tenyészállat immigrációkat ténylegesen a 
hazai, kiemelkedő tenyésztés megalapozá-
sára használta fel.
A mai napig sokkhatása alatt vagyok annak 
a ténynek, hogy egy másik állatfaj egyik te-
nyésztőszervezeti rendezvényén az újonnan 
tenyésztésbe állítandó fiatal apaállat-jelöl-
tek 9/10-e közvetlen import volt, és mind-
össze egy apaállatjelölt akadt, amelyiknek 
a szüleit is Magyarországon tenyésztették. 
Ez az egyesület is 2014-ben ünnepli 25 éves 
fennállását, szakmai tevékenységét!
Mint írtam már, elég jó rálátásom van a 
hazai tenyésztőszervezeti munkára. Alig 
tapasztaltam még, hogy az elnök, az ügy-
vezető és a tenyésztésvezető munkája eny-
nyire kiegészítette volna egymást, eltérő 
feladataik ellenére ennyire monolitikus 
egységet alkotna. Ezt lehet irigyelni, de eh-
hez gratulálni is kell. Miként az egész 25 
éves tenyésztőmunkához, beleértve a tagok, 
a tenyésztők munkáját is. A tagság mindig 
meghatározza az egyesületi vezetők munká-
jának hatékonyságát, olykor a minőségét is.
Abban a pár órában, amit Bonyhádon töl-
töttem, úgy tűnt, a vezetés és a tagság is 
egymásra talált ebben a tenyésztőszervezet-
ben. Ezt bizonyította a tagság, az egykori és 
jelenlegi alkalmazottak felé megnyilvánuló 
elismerések kiosztása!

Ösztöndíjasként a 90-es évek elején a Bajor 
Állattenyésztési Kutatóintézet (BLT Grub) 
kísérleti vágóhídján dolgoztam, ahol ku-
tatások folytak a bajor tarka fajta francia 
húshasznú fajtákkal történő kombinálódó-
képességének értékelésére. A magyartarka 
fajtával kapcsolatos hazai munkát és ku-
tatást az STV folyamatot zárt bikák kap-
csán, kandidátusi disszertációm anyagai-
nak összeállításakor kezdtem el 1995-ben. 
Ezen előzmények után kaptam a felkérést 
a Magyartarka Tenyésztők Egyesületétől, 
hogy az induló ITV vizsgálatok vágási és 
csontozási munkáiban részt vegyek.  Meg-
lepett az a céltudatos és jövőbe mutató te-
nyésztői hozzáállás, amivel az Egyesület 
munkatársai részéről találkoztam, hiszen 
a civil szféra ilyen jellegű közreműködé-
se ezekben a feladatokban csak pár éves 
múltra tekintett vissza. Azóta eltelt néhány 
év, amelyek mindegyikében érdemi munka 
és közös fejlesztési feladatok kötöttek az 
Egyesülethez. Ezekhez az évek haladtával 
a kiváló szakmai és emberi kapcsolatokat 
is hozzásorolhattam. A publikációs listám-
ban 33 olyan cikk vagy dolgozat szerepel, 
amelynek tárgya a magyartarka fajtához 
kötődik. Ezek több mint felében az Egye-
sület munkatársai is szerzőtársaim.
Az ITV vizsgálatok kapcsán az Egyesület 
szakembereivel, kollégáimmal, közremű-
ködő PhD hallgatóimmal számos hazai 
és két külföldi vágóhídon gyűjtöttük az 
adatokat, hogy az apai ivadékcsopor-
tok adatai rendelkezésre álljanak a hús 
tenyészértékbecslés beindításához és mű-
ködtetéséhez. A magyartarka húsának ha-
zai piacra történő juttatása kapcsán beindí-
tott projektekben kiváló együttműködőkre 
találtunk a vágóhidak, a forgalmazók és a 
gasztronómia jeles szakemberei között is. 
A küllemi bírálatok fejt állományokban 
történő fejlesztése mellett osztrák és német 
szakemberekkel együttműködve kidol-
goztuk a húshasznú magyartarka küllemi 
bírálati rendszerét, amit ez ideig egyedül 
hazánk vezetett be a gyakorlatba.
A nagy tapasztalattal bíró, tenyészeteket  

vezető szakemberek mellett elkötelezett fi-
atal kollégák hihetetlen munkabírása tette 
lehetővé azt, hogy tevékenységük országos 
szinten lefedje a működés teljes feladatkörét.  
A gyors információátadás, a fajta marke-
tingje, az újságban közreadott szakmai in-
formációk, a kiállításokon való részvétel 
is kiemelten kezelt terület. Úgy vélem, az 
egyik legfontosabb dolog az, hogy a kö-
telező feladatok mellett a fejlesztést célzó 
kezdeményezések mindig megkapták az 
elnökség, a szakbizottság támogatását. En-
nek köszönhető, hogy a fajta megtartása, 
fejlesztése sikeres és eredményes tevékeny-
séggé vált annak ellenére, hogy a gazdasá-
gi környezet nem volt minden esetben tá-
mogató. A tenyésztők sikerei, boldogulása 
nélkül a tenyésztőszervezet működése sem 
lehetne indokolt. Fontosnak tartom, hogy 
az elméleti fejlesztői munka és a gyakorlati 
tevékenység teljes szinkronban legyen. Így 
nem történnek hozadék, eredmény nélküli 
átalakítások, és nem maradnak el a tenyé-
szetek érdekeinek megfelelő, adott helyzet-
ben szükséges fejlesztések sem.
Az Egyesület nem csak hazai keretek kö-
zött képviseli a magyartarka-tenyésztés 
ügyét. Az Európai és a Világszövetség 
keretében folyó tevékenységben mindig 
voltak és jelenleg is vannak aktív képvi-
selők, funkciókat vállaló magyar tagok. 
Ez a kapcsolatrendszer rendkívül sokat 
segít a fajta fejlesztési, nemesítési prog-
ramjának gyakorlati kivitelezésében, a 
különböző tej- és húszhasznú bikavonalak 
eredményes kiválasztásában és cseréjében, 
a tenyészértékbecslési folyamatok kivite-
lezésében. Nekem személyesen is számos 
olyan szakmai kapcsolatot adott ez a közeg, 
amelynek nyomán mint egyetemi oktató is 
számos új dolgot tanultam, s adhattam to-
vább kollégáimnak, hallgatóimnak az egye-
temen. 

Dr. Mihók Sándor  

Benyomásaim a 
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 

jubileumi tanácskozásáról

Dr. Polgár J. Péter 
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MAGyARTARkA FAJTÁÉRT EMlÉkÉREM

Egriné Bereczki Edit 1947. július 10-én született Ártán-
don, pedagógus családban. Gyöngyösön, a Vak Bottyán 
Gimnáziumban érettségizett. Állattenyésztő mérnöki okle-
velét Hódmezővásárhelyen, üzemszervező agrármérnöki 

diplomáját és mezőgazdasági szakon mérlegképes könyvelői oklevelét Gödöllőn 
szerezte meg.
A Pest Megyei Állattenyésztési Felügyelőségről került a Kocséri Petőfi Szö-
vetkezetbe, ahol 1972-től 2004-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Feladata a 
szarvasmarha-, a sertés- és a juhágazat tenyésztésének irányítása volt a törzs-
tenyészeti kritériumoknak való megfelelés szem előtt tartásával. Megszervezte 
az ivadékvizsgálatokban való részvételt, amely része volt a stabil genetikai ala-
pok megteremtésének. Munkája kezdetén a kettőshasznú magyartarka-állomány 
laktációs termelése nem érte el a háromezer kilogrammot. A legeredményesebb 
években ez hatezer kilogramm fölé emelkedett. A két helyi szövetkezet egyesü-
lése után a holstein-fríz, valamint a magyartarka húshasznú állomány tenyésztői 
munkáit is ellátta.
A termékenyítő-anyag választék bővülésével az egyedi párosítási tervek elkészíté-
se, a bikanevelő jelöltek szemlékre történő kiválogatása az állományok teljes körű 
ismeretét igényelte tőle. Nagy megmérettetés volt a különböző szakkiállításokon, 
pl. az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon vagy a Hódmezővá-
sárhelyi Állattenyésztési Napokon való részvétel, amelyeken a kocséri tenyészálla-
tok számtalan díjat kaptak. A magyartarka kettős- és húshasznú fajtában minősített 
tenyészbikák a köztenyésztésben jelentős szerepet játszottak, hogy csak néhányat 
említsünk közülük: húshasznosítású magyartarka vonatkozásában a 12928 Lejtős, 
a 14284 Passzív, a 14588 Rába, a 16528 Zsenge. Kettőshasznosítású vonatkozásá-
ban a 12417 Jánoska, a 12433 Jobb, a 12847 Lenge, a 17336 Aréna, vagy a 17722 
Bennfentes. 1991-ben részt vett a sertés törzstenyészetek részére készített számí-
tógépes program elkészítésében, amelyet az Országos Mezőgazdasági Minősítő 
Intézet koordinált. A szoftver alkalmazása lehetőséget adott a tenyésztői munka 
részleteinek finomítására. 1992-1996 között a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete 
tenyésztési szakbizottságának tagja volt.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesületének munkájában a kezdetektől részt vett 
mindaddig, amíg annak Kocséron volt a központja. Eleinte „önkéntesként” 
dolgozott, 1996-tól mellékállásban, 1999-től 2001-ig pedig főállásban látta el 
a tenyésztésvezetői feladatokat. Az Egyesület megalakulásakor szakmai veze-
tésével készült el a húshasznosítású állományok termelés-ellenőrzéséhez hasz-
nált számítógépes program. A Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalattól 
1996-ban átvett húshasznú magyartarka adatbázis is komoly erőfeszítést jelen-
tett, hiszen a számítógépes program módosítását tette szükségessé a Tenyésztési 
Program céljainak megvalósítása érdekében. A tenyésztési és termelési adatok 
rendszerének és értékelésének új alapokra helyezése hozzájárult mindehhez.  
A tenyésztés alapkövének számító Tenyésztési Program és a Kettőshasznú Ter-
melési Index kidolgozására és bevezetésére a legbüszkébb a magyartarka fajtá-
ért végzett munkájában. A KTI a hazai és a külföldi bikák összehasonlíthatósá-
gát jelentősen könnyítette, valamint függetleníteni lehetett a magyartarka fajta 
tenyészérték-becslését a holstein-frízétől. Fontos volt számára a szakbizottsági 
ülések anyagainak körültekintő előkészítése. A tenyésztési feladatok mellett a 
normatív támogatások és a pályázatok készítése, valamint a küllemi bírálatok 
koordinálása is munkája része volt.
Örömmel foglalkozott a fiatal generációval, így számos főiskolai és egyete-
mi diplomamunka konzulenseként segítette a felkészülést és a sikeres védést.  
A diplomamunkák döntő része szarvasmarha-tenyésztés témában íródott. A tu-
dományos munka iránti tisztelet vezérelte abban, hogy a doktori értekezésekhez 
szükséges vizsgálatok lebonyolításában tevékenyen segítsen.
Két gyermeke van, mindketten a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán sze-
reztek állattenyésztő agrármérnöki oklevelet.

Schweitzer József 1956. december 16-án született 
Szekszárdon. Dombóváron, a Gőgős Ignác Gimnázi-
umban érettségizett 1975-ben. A Kaposvári Mezőgaz-
dasági Főiskola Állattenyésztési Szakán szerzett diplo-

mát 1978-ban.
Főiskolai tanulmányai befejeztével visszatért szülőfalujába, Tevelre, ahol 
1978. augusztus 1-jén a Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben 
kezdett dolgozni törzsállattenyésztőként. A termelőszövetkezet szarvasmar-
ha-állatállománya ekkor 400 magyartarka tehénből és szaporulatából, össze-
sen mintegy 800 szarvasmarhából állt. Sertésállományuk 250 kocás, magyar 
nagyfehér fajtájú hússertésből álló, termelés-ellenőrzött tenyészet volt.
Schweitzer József alapító elnökségi tagja volt az 1992-ben alakult Dunántúli 
Sertéstenyésztők Egyesületének, majd az átalakulás után a Fajtatiszta Sertés-
tenyésztők Egyesületének Közgyűlése is elnökségi taggá választotta. Ezt a 
tisztséget 2005-ig, a sertésállomány felszámolásáig töltötte be.
Ma is első munkahelyén dolgozik, mely 2007 óta a Teveli Mezőgazdasági 
Zrt. nevet viseli. 1985-től a szövetkezet főállattenyésztője.
Mindig szívügyének tekintette a magyartarka-tenyésztést, melynek Tevel 
környékén is régi hagyományai vannak: a Dőryek már 1852-ben Svájcból 
importált szimentáli bikákat használtak a tenyésztésben. 1975-ben egyesült 3 
termelőszövetkezet, a kisdorogi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, a 
bonyhádvarasdi Aranykalász Mezőgazdasági Termelőszövetkezet és a teveli 
Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezet. Az összevonás után a tagság 
a Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezet nevet választotta. Az egye-
süléssel a három különböző helyen tartott állomány törzsállománnyá vált.  
A tenyészbika-előállítást már Schweitzer József kezdeményezésére indították 
el 1985-ben. Első ivadék teljesítmény-vizsgálatban indult tenyészbikájuk a 
10966-os központi lajstromszámú Fez Mercator.
A három településen szétszórt állomány tenyésztési és munkaszervezési irá-
nyítása nem volt egyszerű, így szorgalmazta a telepek összevonását, moderni-
zálását. Az építkezés 2005-ben kezdődött a SAPARD-támogatások segítségé-
vel. Az új fejőházban 2007. január 15-én fejhettek először. Az építkezés több 
ütemben folyik, jelenleg a borjúnevelő istállót alapozzák. Munkássága alatt 
több értékes tenyészbikát adtak a köztenyésztésnek, melyek közül csak néhá-
nyat említenék meg: 13765 Nová, 14379 Parittya, 14502 Rím, 14989 Szepi, 
15511 Takaros, 15669 Trió, 20064 Füge vagy a legfiatalabb, tenyészértékkel 
már rendelkező, ma is forgalmazható tenyészbika, a 21191 Gerjen.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesületének magánszemélyként is alapító tag-
ja. Az 1989-es Közgyűlés az elnökség tagjai közé választotta, mely tisztséget 
a mai napig – immár az 5. ciklusban – betölti. Az első, 1993-ban választott 
Tenyésztési Szakbizottságnak is tagja lett. Ezt a tisztségét 2000-ig töltötte be. 
Az Egyesületet küldöttként képviseli a Magyar Állattenyésztők Szövetségé-
ben és a Magyar Szarvasmarha-tenyésztők Szövetségében. Az idei évtől a Tej 
Terméktanács és Szakmaközi Szervezet választott elnökségi tagja.
Szülőfalujában a közéleti munkából is kiveszi részét. Az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tagja, annak gazdasági vezetője, a helyi választási bizottság elnöke.
Nős, 2 felnőtt gyermeke van.

Egriné BErEczki Edit SchwEitzEr JózSEf

MEGÁllApodÁS
a  Magyartarka Tenyésztők Egyesülete és a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara között  

az együttműködés egyes kérdéseiről

amely létrejött egyrészt
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95., országos 
nyilvántartásbeli azonosító (civil szervezetek névjegyzéke): 946/2013, adószám: 18399257-1-43, képviseli: Győrffy Balázs elnök), 
továbbiakban NAK, 
másrészt
a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete (Székhely: 7150 Bonyhád, Zrínyi út 3., adószám: 19171346-2-17, képviseli: Rácz Károly 
elnök), továbbiakban MTE között.
NAK és MTE a továbbiakban együtt: Felek.

Preambulum

Felek megállapodnak abban, hogy a NAK és a Magyar Állattenyésztők Szövetsége (1134 Budapest, Lőportár u. 16.), mint a te-
nyésztőszervezetek ernyőszervezete között 2013. szeptember 21-én kötött együttműködési megállapodást mindkét Fél a továb-
biakban is érvényesnek tekinti, és azt betartja. Jelen szerződés a fenti megállapodás III/18. pontja értelmében az együttműködés 
speciális tartalmi kereteinek részletes szabályozásáról köttetik.

I. A megállapodás általános tartalmi elemei

1. A NAK vállalja, hogy az MTE tenyésztési programját népszerűsíti tagjai körében. 
2. A NAK elősegíti, hogy az MTE-nek az ivadékvizsgálatban és a tenyészérték-becslésben szerzett tapasztalatait más tenyésztő-

szervezetek is felhasználják.
3. A NAK szakmailag támogatja az Országgyűlés által 2004-ben nemzeti kincsé, és a kormány által kinccsé és védett fajtává mi-

nősített magyartarka fejlesztését és népszerűsítését.
4. A NAK segíti a Hagyományok, Ízek Régiók védjegyes magyartarka hús fogyasztásának népszerűsítését.
5. A NAK elismeri és szakmailag támogatja, hogy az MTE végzi és koordinálja a magyartarka tenyészbika-előállítást, az ivadék-

vizsgálatot és a gazdák szaporítóanyaggal való ellátását.
6. A NAK segíti az MTE azon törekvéseit, hogy a határon túli magyar gazdákat is bevonja a magyartarka fajta tenyésztésébe.
7. Az MTE vállalja, hogy tenyésztési tapasztalatait, eredményeit a NAK számára hozzáférhetővé és felhasználhatóvá teszi.
8. Az MTE átad a NAK számára minden olyan eredményt és ismeretet, amely segíti a jelen megállapodásban elfogadott vállalása-

inak végrehajtását.
9. Az MTE vállalja, hogy szakemberei tanácsadással, előadásokkal segítik a NAK szolgáltató és ismeretbővítő szerepének fejlesz-

tését.
10. Mindkét Fél vállalja, hogy egymás rendezvényeit kölcsönösen népszerűsítik, és azokon lehetőség szerint részt vesznek, vala-

mint tagjaikat érintő kérdésekben kikérik és figyelembe veszik egymás véleményét.

II. Együttműködési megállapodás hatálya

11. Felek jelen együttműködési megállapodása azon a napon lép hatályba, amikor azt a Felek jogosult képviselői aláírták.
12. Jelen együttműködési megállapodás határozatlan időre szól.
13. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési megállapodás írásban és csak közös megegyezésükkel módosítható, 

illetve egészíthető ki.
14. Felek jelen együttműködési megállapodást közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik.
15. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás 30 napos felmondási idővel indoklás nélkül megszüntethető, ha ezen 

szándékát bármelyik Fél a másik Félhez címzett írásbeli nyilatkozatával bejelenti.
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16. Bármelyik Fél jogosult jelen együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal felmondani, ha másik Fél megállapodá-
sából eredő kötelezettségét súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás, amely a szerző-
désben vállalt kötelezettségek megsértése révén a megállapodásban rögzített célok elérését veszélyezteti.

 III. Vegyes rendelkezések

17. Felek évente legalább egyszer áttekintik az együttműködés helyzetét, feladatait, a folyamatban lévő közös tevékenységeket, és 
a szükséges intézkedéseket megteszik. Szükség esetén Felek rendkívüli egyeztetést is kezdeményezhetnek.

18. Felek az együttműködés koordinálására, az együttműködés során felmerülő kérdések tisztázására hivatalos kapcsolattartónak 
kijelölik:

a NAK részéről: Takács Attila állattenyésztési szakértőt
az MTE részéről: dr. Füller Imre ügyvezető igazgatót
19. Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítése során egymásról és/vagy az ügyfelekről, jogosultakról tudomásukra jutott 

információ üzleti titoknak minősül, amelyek megőrzésére kötelezettséget vállalnak. Ezen információkat sem saját célra, sem pedig 
harmadik személy javára nem jogosultak felhasználni, kivéve, ha azt jogszabály vagy a másik Fél kifejezett írásbeli hozzájárulása 
lehetővé teszi. A titoktartási kötelezettség Feleket a jelen Megállapodás megszűnését követően is korlátlan ideig köti.

20. Felek a jelen, 3 oldalból álló Megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
aláírták.

Bonyhád, 2014. augusztus 8.

  
  Győrffy Balázs Rácz Károly
  elnök elnök
  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Magyartarka Tenyésztők Egyesülete

MAGyARTARkA SzAkMAI NAp Az ŐRSÉGBEN

Kovács-Mesterházy	Zoltán  
ŐNPI osztályvezető

Őriszentpéteren, az Őrségi Nemzeti Park Igaz-
gatóság központjában gyűltek össze Vas megyei 
agráros, állattenyésztő szakemberek, hogy az 
immár 2 éve működő őrségi állatkihelyezési 
program fejlődési lehetőségeiről értekezzenek. 
A meghívotti kör lefedte azt a réteget, akik a 
program fejlesztése érdekében érdemben tenni 
tudnak.
A rendezvényt dr. Markovics Tibor, a nemzeti 
park igazgatója nyitotta meg. Megnyitó beszé-
dében visszatekintett a nemzeti park elmúlt  
12 esztendejére, a megalakulást követő gazda-
ságépítő évekre, s arról, hogy már 2004-ben 
vidékfejlesztési elképzeléseket készítettek mun-
katársaival, ami sajnos az akkori kormányzati 
passzivitás miatt az asztalfiókban porosodott.
Kifejtette, hogy az Őrségi Nemzeti Park élő és 
élettelen értékeit csak akkor tudjuk megőrizni 
az utókor számára, ha az Őrségben újra életké-
pes, erős, magántulajdonon alapuló mezőgaz-
dálkodás jön létre. Hozzátette, a kétezres évek 
elején mért mutatók (állatlétszám, művelt föld 
mennyisége és aránya) mára javuló tendenciát 
mutatnak. A 10 évvel ezelőtti 100 ha számra ta-
lálható parlag területek megszűntek, s újra érték 
a föld megművelése, remélhetőleg nem pusztán 
az agrártámogatások miatt.

A tanácskozást Kovács István, az MNVH elnök-
ségi tagja köszöntötte. Köszöntő beszédében 
méltatta az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 
vidékfejlesztésben (mezőgazdaság és turizmus) 
betöltött szerepét. Emlékeztetett, hogy az Igaz-
gatóságon keresztül több milliárd forint érkezett 
a térségbe, amelyből a környező önkormányza-
tok és vállalkozások is részesülhettek.
Kiemelte az állatkihelyezési program fontossá-
gát, s reményét fejezte ki, hogy megtalálják a 
módot (a forrást) a program folytatására.

A konferencia előadásainak sorát Kovács-Mes-
terházy Zoltán, az Őrségi Nemzeti Park Igazga-
tóság osztályvezetője nyitotta. Bevezetőjében 
tájékoztatta a hallgatóságot, miként van egy-
másra utalva a vidékfejlesztés, az agrárium és 
a természetvédelem. Kultúrtájakon a védendő 
ökológiai értékek a gazdálkodás eredményeként 
alakulhattak ki, maradhattak fenn. Ezért létszük-

séglet e területeken a gazdálkodás a természet-
védelem számára (a gazdálkodás intenzitása, 
mikéntje természetesen nem mellékes). Ezért 
az Igazgatóság lehetőségeihez mérten igyekszik 
segítséget nyújtani a környék gazdálkodóinak. 
Gazdafórumokat, tájékoztatókat szervez, gaz-
dálkodási segédleteket, útmutatókat készítettek 
a Georgikon Kar oktatóival. Előadásának fő 
témája az Igazgatóság által működtetett szar-
vasmarha-kihelyezési program ismertetése volt. 
Mivel e lap hasábjain ez már megjelent, a rész-
letes bemutatástól eltekintünk.
Felidézte, miként formálódott a terv a kétezres 
évek első felében, s azt is, hogy az első próbál-
kozás (2005-ben) szinte „partizánakciónak” 
volt tekinthető.
A kihelyezési programot 2010 után porol-
hatták le, s 2011-ben kidolgozták az „Őrségi 
állatkihelyezési mintaprogramot”. Ennek folyo-
mányaként 2012-ben dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter támogatásával kihelyezésre 
kerülhettek az első üszők, amelyet 2013-ban 
újabb állatkihelyezés követett.
A program bemutatása után az egész országból 
érdeklődnek, sok gazdálkodó szeretne bekap-
csolódni. Mivel azonban a Nemzeti Park Igaz-
gatóság anyagi lehetőségei korlátozottak, így 
csupán az Őrségi Nemzeti Park területén műkö-
dik e program. Jelenleg 66 állat van kihelyezve, 
s ez 5 gazdálkodót érint.
Az előadó megállapította, hogy a mintaprogram 
sikeres, elérkezett az idő, hogy a nemzeti park 

határain kívül lépjünk, s bővítsük a program te-
rületét. Emellé azonban meg kell találni azokat 
a forrásokat, amelyekkel a program finanszíroz-
ható, az Igazgatóság ugyanis nem képes egye-
dül viselni az anyagi terheket. „Erre hivatott e 
konferencia is, hogy a vasi agráros szakma tá-
mogatását magunk mögött tudhassuk, abban a 
munkában, amikor a pénz felett rendelkezőket 
meg kívánjuk győzni” - hangzott el.
Zárásként Kovács-Mesterházy Zoltán néhány 
tervezési adatot mutatott be: ha 5 év alatt 80,5 
millió forintot teszünk bele a rendszerbe, akkor 
azzal egy 11 éves futamidejű programot in-
dítunk el, közben 184 millió Ft-ot mozgatunk 
meg (az állatok értékének kifizetése újra bekerül 
a rendszerbe), miközben 800 tenyészállat kihe-
lyezése válik lehetségessé. S a program végére a 
finanszírozóhoz is visszakerül a pénz.

A konferencia második előadója Rácz Károly, 
a MTE elnöke volt, aki azonban most a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara állattenyésztési 
osztályvezetőjeként volt jelen. „Az állatkihe-
lyezések szerepe a vidékfejlesztésben” című 
előadását kérdéssel kezdte: A vidéket fejleszteni 
vagy inkább megőrizni kell? A választ is meg-
adta, meglátása szerint először meg kell őrizni, 
hisz az a vidék, ami 30 éve volt, szinte teljesen 
kiveszett. A városokból a környező falvakba ki-
települtek a legtöbb esetben már nem művelnek 
kiskertet, nem tartanak állatot, sőt, zavarja őket 
az állatok szaga. De sajnos a falusi emberek 

év laktációs
átlagtermelés

átlag-
laktáció zsír kg fehérje kg két ellés  

közti idő
Laktációt zárt 
egyedek száma

1976 3015 3,06 116,7  404 202.171

1986 4003 3,45 150,1  404 16.681

1989 4241 3,2 160,9 - 402 11.547

1990 4323 3,2 163,9 145,8 395 9.227

1996 4497 2,98 176,9 149,4 408 7.459

2001 4997 2,91 201,2 171,4 411 5.968

2006 5166 2,75 196,6 171,5 412 3.852

2010 5949 2,70 236,0 205,3 410 2.709

2012 5889 2,70 238,6 204,9 412 2.835

Magyartaka-állomány tejtermelési eredményei | Forrás: Füller Imre, MTE 2013.Fotó: Gyulai Tóth Zoltán
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mentalitása is sokat változott, az istállók, ólak 
kiürülnek, lebontják azokat vagy lomtárak lesz-
nek belőlük, a kiskerteket begyepesítik. Emiatt 
sok falusi embernek még a zöldséget, gyümöl-
csöt, tojást is meg kell vásárolnia. Ez nem jó 
irány, meg kell változtatni!
Az előadó visszaemlékezett a ’70-es, ’80-as 
évekre, amikor az Állatforgalmi Vállalatok, ter-
melőszövetkezetek nagy számban helyeztek ki 
sertést, szarvasmarhát, baromfit háztáji gazda-
ságokba, nagyban hozzájárulva ezzel a magyar 
vidék jólétéhez. Ahogy fogalmazott: „…nem 
indokolt nosztalgiázni ezen idők után, de  azt el 
kell ismerni, hogy a vidék, a falu abban az idő-
szakban jól élt és fejlődött.”
Jó és hasznos dolognak tartja az Őrségi Nem-
zeti Park Igazgatóság kezdeményezését,  
amely újra próbálkozik az állatkihelyezés intéz-
ményével.
Kérte a program kidolgozóit, hogy a szar-
vasmarha mellett a muraközi ló kihelyezését 
is folytassák, tartsák napirenden, hisz véle-
ménye szerint egy gazdálkodó család kezé-
ben lévő ló több mint esetleges gazdasági 
haszonforrás. A ló tartása rendszerességre, a 
ló szeretetére neveli gyermekeinket, akikből 
majd újabb lótartó válhat. Sajnos, azt azon-
ban tudomásul kell venni, hogy a lótartás nem  
gazdaságos, ez elsősorban hobbi vagy külde-
tés. Példaként említette a svájci freibergi lo-
vat, amelyből 4.000 kancát tartanak a svájciak, 
döntően 1-3 kancát tartó gazdák, hobbilótartók. 
Nem panzióban, bértartásban, hanem saját vidé-

ki otthonuk kertjében, „Mert ez a mi lovunk!” 
indíttatással.
Zárásként reményét fejezte ki, hogy az a jó 
szakmai kapcsolat, ami a kamara megyei szer-
ve, az Egyesület és a nemzeti park között kiala-
kult, tovább fog folytatódni.

A harmadik előadó dr. Füller Imre, a Magyartar-
ka Tenyésztők Egyesületének (MTE) ügyvezető 
igazgatója volt „A magyartarka szerepe a vidék-
fejlesztésben” című előadásával.
Bevezetőjében felelevenítette a magyartarka  
marha múltját, szebb napjait, s a múlt-
ban elszalasztott lehetőségeket. Bemutatta a  
25 éves Egyesület működését, ténykedését. Sze-
rénytelenség nélkül lehet állítani, hogy az Egyesü-
let mintaként szolgálhat a többi egyesület működé-
sét illetően is (1.369 tag; 28.722 tehén). A tagság 
a saját kezébe vette a sorsát, s modern, de a fajta 
értékét megőrző tenyésztési programot hajt végre, 
saját bikaparkkal és bikanevelő teleppel rendelke-
zik. A tejtermelési eredmények úgy tudtak javulni, 
hogy a hústermelési eredmények nem romlottak.  
S ez jelentős tenyésztői teljesítmény. Húshasznosí-
tás esetében a magyartarka-állomány az élmezőny 
stabil tagja.
A 2012-es KSH adatok alapján a 336.000 tehén 
mintegy 17%-a magyartarka, de a termelésellen-
őrzött állomány csupán 7.583 egyed, s a komoly 
tenyésztői munka erre a populációra korlátozódik.
A húshasznú állomány borjainak 205 napra kor-
rigált választási súlya 2013-ban 244 kg (bika) és 
240 kg (üsző) volt.

Magyartarka növendék hízóbikák hizlalás alatti 
átlagos súlygyarapodása 1.222 g/nap volt, vágá-
si kihozataluk 61%.
Azonban azt is hozzá kell tenni, hogy az Egye-
sület telepén a tenyészbika-jelöltek STV ered-
ményei évek óta 1.800 -2.000 g/nap körül ala-
kulnak.
Az ügyvezető kifejtette: a magyartarka marha a 
kis és a közepes gazdaságok ideális szarvasmar-
hája a jó beltartalmú tej (sajtkészítés), emellé jó 
tejtermelési eredmények, jó hizlalási eredmé-
nyek, piacképes termék és a kiváló állóképessége 
miatt.
Tenyésztési segítségként bikajavaslatot is tett a 
kisgazdaságok számára, amelyek tej- és húster-
melésben egyaránt jól teljesítenek. Továbbá hú-
sos bikákat is bemutatott azon gazdaságok szá-
mára, amelyek bikát és üszőt egyaránt hizlalnak 
vagy hízóalapanyagnak értékesítenek.
Zárásként kifejtette, hogy az állat kihelyezési 
program milyen nagy segítség a kisgazdasá-
gok számára, ez már a 70-es, 80-as években jól 
beigazolódott. Megemlítette, hogy nagyon sok 
jelzést kapott gazdálkodóktól: az ország más 
pontjain is szükség lenne ilyen vagy hasonló 
programokra.
Az előadások után a résztvevőknek lehető-
sége nyílt a hozzászólásra, kérdésfeltevésre.  
A hozzászólók biztatták a szervezőket a kihe-
lyezési program folytatására.
A délutáni programelemen az egyik gazdálko-
dóhoz kihelyezett állományt és az Igazgatóság 
egyik gulyáját tekinthették meg az érdeklődők.

A húsmarhatenyésztés célja szerte a világban 
a jó minőségű marhahús előállítása gazdasá-
gosan.  Ebben fontos szerep jut a kettős és 
kife jezetten hústípusú állományoknak, me-
lyek létszáma emelkedő tendenciát mutat az 
elmúlt időszakban. Hazánkban a támogatások 
és a birtokpolitika átalakulása elősegíti ezt a 
növekedést. Húsmarha-állományunk létszáma 
ma jelentősen alacsonyabb az indokoltnál. A 
korábbinál alacsonyabb marhahústermelé-
sünk zömét is a tejelő típusú állomány adja, és 
csak igen kis hányadot képvisel a húsmarha-
ágazatból származó, minőségi vágómarha.

Értékelésem alapját a központi sajátteljesít-
mény-vizsgálatba (KSTV) állított kettőshasz-
nosítású magyartarka növendék bikák adatai 
képezik az 1994-től 2007-ig terjedő időszak-
ban. A vizsgálatba vont egyedek 22 különbö-
ző tenyészetből származtak, nagyságrendileg 
egykorúak voltak. Összesen 288 növendék 
bika adatát dolgoztam fel és értékeltem, ame-
lyek 79 tenyészbika ivadékai voltak.
A KSTV tartás- és takarmányozás-technoló-
giai háttere stabil, az állatok mindig ugyanazt 
a takarmányt fogyasztják, és ugyanazon tar-
tási körülmények közt kerülnek vizsgálatra. 

Ennek köszönhetően a teljesítményeket meg-
bízhatóan jól ismételhetően lehet vizsgálni.  
A KSTV állomásra történő szállításkor a bi-
káknak meg kell felelniük a szigorú állategész-
ségügyi követelmények előírásainak, valamint 
a tenyészbikajelölt életnapi súlygyarapodásá-
nak meg kell haladnia az 1100 g/nap értéket. 
A bikákat zárt istállóban, egyedi boxban (16 
m²), kötetlen tartásban helyezik el. A beszál-
lítás utáni harmincnapos karantén ideje alatt 
hozzászoknak a takarmányhoz. A KSTV alatt 
ad libitum hízóbika tápot és fűszénát kap-
nak. A KSTV induló mérlegelése a karantén  

lejárta után történik. A KSTV időtartama a 
Kódex (Szarvasmarha	Teljesítményvizsgálati	
Kódex	2002) előírásai szerint 120 nap.
A vizsgálat adataiból kiderül, hogy átlago-
san 1714 g/napos STV alatti súlygyarapodást 
értek el az egyedek a vizsgált időszak alatt. 
A legkisebb súlygyarapodási értékkel 2006-
ban (1169 g/nap) találkozunk. Ugyanakkor 
2002-ben 2908 g/nap kimagasló értéket re-
gisztráltam. A bemutatott értékek a nagytestű 
húsmarhafajták értékei közt is megállják a 
helyüket. Meg kell említeni, hogy az általam 
vizsgált évek mindegyikében 1000g/nap fe-
letti súlygyarapodási értéket tapasztaltam, 
amely értékek az irodalmi adatokkal ösz-
szevetve is helytállóak. 2004-ben törés volt 
tapasztalható a súlygyarapodási értékekben, 
ami azzal magyarázható, hogy a vizsgálatok 
helyszíne megváltozott.
Ezután ismét kismértékű növekedés volt 
megfigyelhető. Az ábrán jól láthatóak a vál-
tozások az évek előrehaladtával. A vizsgálati 
időszakban 1424 g/napos életnapra vonatko-
zó átlagértéket mértem. A legkisebb súlygya-
rapodás 2000-ben (988 g/nap), a legmaga-
sabb pedig 2003-ban (1755 g/nap) volt.
A KSTV vizsgálat után a bikáktól nagy lét-
számú, homogén növendék bikacsoportok 
kerülnek hizlalásra. Egy telepen azonos tar-
tási és takarmányozási körülmények közt hiz-
lalt, eltérő fajtájú (kettőshasznú magyartarka, 
charolais, limousin), 6-9 hónapos korban hí-
zóba állított növendék bika adatait értékeltem 
annak érdekében, hogy az adatok összevethe-
tők legyenek kifejezetten hús típusba tartozó 
egyedekkel. Az adott telepen nagy végsúlyra 
hizlalják az egyedeket, mindig figyelembe 
véve az aktuális piaci helyzetet. A hizlalás 

során mérlegelés kétszer, a telepre érkezéskor 
és az állatok elszállításkor történik digitális,  
1 kg pontosságú mérleggel. A születési sú-
lyokat nem ismertem egyik fajta esetében 
sem, mivel erről a hazai tenyésztők nem ve-
zetnek nyilvántartást, így ezzel együtt a beál-
lítási adatokból kiindulva számoltam hízóba 
állítás előtti súlygyarapodást.
Az életnapi súlygyarapodásban szignifikáns kü-
lönbséget tapasztaltam a charolais (1471 g/nap), 
a magyartarka (1350 g/nap) és a limousin (1145 
g/nap) esetében. A hizlalás alatti súlygyarapo-
dás (CH:1735 g/nap; MT:1553 g/nap; LI: 1431 
g/nap) tekintetében is megmarad a sorrend, ami 
előtte is tapasztalható volt. Szignifikáns kü-
lönbséget tapasztaltam az egyes fajták súlygya-
rapodási értékei közt. A magyartarka 368 g-mal 
többet ért el a hizlalás alatt, mint a hizlalás előtt.  
A charolais 471 g-mal volt jobb, mint a hizlalás 
előtt, a limousin pedig 530 g-mal nagyobb súly-
gyarapodási értéket ért el.
A legnagyobb súlygyarapodást a charolais 
fajta érte el, ezt követi a magyartarka, majd a 

limousin. Az irodalmi adatokkal összevetve a 
mért értékek közel azonosak. 
Az eredményeket összefoglalva megállapít-
ható, hogy a magyartarka növendék bikák az 
1990-es években általában fiatalabb, a 2000-
es években pedig idősebb korban kerültek 
STV-be. Figyelemre méltó volt az STV alatt 
elért súlygyarapodás, amely átlagosan 1714 
g/nap és az életnapi gyarapodás, amely 1424 
g/nap értéket mutatott. Ezek az eredmények 
kedvezőbbek, mint a korábbi irodalmi forrás-
munkákban leírtak. Az átlagos súlygyarapo-
dás 2005-2006-ig a kiugró értékek ellenére 
nem mutat javulást, az azt követő időszakban 
azonban a tárgyalt tulajdonság trendje javuló.  
A bemutatott súlygyarapodási adatok stan-
dard tartási és takarmányozási körülmények 
között születtek, így azok jól tükrözik a fajta 
teljesítményét. A nagy létszámú állomány-
ra vonatkozó eredmények reprezentatívak, 
és a fajta genetikai képességére jellemzőek. 
Mindezek alapján elmondható, hogy a ma-
gyartarka fajta növekedési erélye más, nagy-
testű húsmarha-fajtákéval összehasonlítva is 
kimagasló és figyelemre méltó.
A hizlalási adatok alapján megállapítottam, 
hogy azonos üzemi körülmények között a 
legjobb teljesítménnyel a charolais fajta zárt, 
második helyen a magyartarka, harmadik he-
lyen pedig a limousin szerepelt. A limousin 
fajta esetében a súlygyarapodás összességében 
elmarad a másik két fajtáétól, annak ellenére, 
hogy a limousin produkálta a legnagyobb súly-
gyarapodási értéknövekedést a hízóba állítás 
előtti időszakhoz viszonyítva. Megállapítottam, 
hogy a vizsgált magyartarka bikák esetében 
6-9 hónapos kor az optimális hízóba állítási 
életkor, ebben az időszakban tudják produkálni 
az egyedek a legjobb életnapi és hizlalás alatti 
súlygyarapodást.

kETTŐS hASzNoSíTÁSú MAGyARTARkA NöVENdÉk BIkÁk  
TElJESíTMÉNy-VIzSGÁlATI EREdMÉNyEI

Kiss	Balázs  

Súlygyarapodás sajátteljesítmény-vizsgálat alatt és életnapra vetítve

Fajta Magyartarka Charolais Limousin
Létszám 147 39 36

átlag*(x –) s átlag*(x –) s átlag*(x –) s
Beállítási kor (nap) 219 24 229 30 228 22
Hizlalási idő (nap) 200 64 172 28 208 27
Életnap (nap) 419 51 400 29 436 33
Beállítási súly (kg) 257 30,38 289 54,50 202 34,28
Ráhizlalt súly (kg) 309 100 297 58,05 296 43,05
Záró súly (kg) 566 97,53 587 46,88 498 65,16

Súlygyarapodás hízóba állításig (g/nap) 1185 157,17 1264 151,71 901 195,13

Életnapi súlygyarapodás (g/nap) 1350 129,42 1471 114,40 1145 125,25

Hizlalás alatti súlygyarapodás (g/nap) 1553 174,46 1735 188,05 1431 156,09

A 6-9 hónapos korban hízóba állított növendék bikák adatai
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„VAN, AkI FoRRóN SzERETI…” – A TEJElŐ SzARVASMARhÁk NEM!
INTÉzkEdÉSEk A hŐSTRESSz EllEN

A nagy termelésű tehenek hatalmas meny-
nyiségű hőt termelnek. A forró, nyári hóna-
pokban a termelődő hőtől leginkább légzés és 
izzadás formájában szabadulnak meg. Ami-
kor azonban a hőmérséklet és a levegő pára-
tartalma tovább emelkedik, a hőleadás ezen 
módjai korlátozottá válnak.

A 16°C feletti hőmérséklet a takarmány-
hasznosítás csökkenését vonja maga után, 
24°C felett pedig a takarmányfelvétel gyor-
san romlik, ami a termelés egyértelmű, látha-
tó visszaeséséhez vezet. A hőstressz hatására 
a tehenek légzési gyakorisága növekszik, 
hosszabb ideig állnak a folyosókon, és a 
testhőmérsékletük emelkedik. 27°C feletti 
környezeti hőmérséklet esetén az állat elkezd 
zihálni, a takarmányfelvétel csökkenése pe-
dig eléri a 25%-ot, amely a tejtermelésben is 
megmutatkozik. Tipikus jelek a magas szo-
matikus sejtszám és a szaporodásbiológiai 
problémák. Az alacsonyabb takarmány-fel-
vétel és a lihegés következtében a kérődzési 
idő lerövidül, csökken a nyál puffer-hatása, 
az acidózis kockázata is megnő. A bikarbo-
nát-szint növelése szükséges ahhoz, hogy 
olyan értékre álljon be a vér pH-ja, amely a 
bendő kémhatását kiegyenlítheti. Ezen kör-
nyezeti hatások összessége, illetve azok fi-
gyelmen kívül hagyása a bendő savasodási 
problémáihoz vezethet, amely negatív hatás-
sal van az állat energia-anyagcseréjére.
Hatékony intézkedés a hőstressz ellen a 
CRYSTALYX nyalható energiatakarmány 
alkalmazása. (Igen, ez egy táp, amit nyalha-
tó formában szolgálunk fel az állatoknak. Ez 
NEM nyalósó!)

A CRYSTALYX segítségével különböző bio-
lógiai és kémiai folyamatok egyedi és komp-
lex kölcsönhatása révén fokozódik a nyálter-
melés. A kérődző nyálának Na-bikarbonát 

tartalma magas lesz (pH = 8.3). Ezen felül a 
CRYSTALYX a bendőmikrobák tartós stimu-
lálását biztosítja! A bendő pH-ja természetes 
módon egyensúlyban tartható, és növekszik 
a takarmányfelvétel. A CRYSTALYX fo-
gyasztása során pótlólagos energia- és táp-
anyag-bevitelre is sor kerül, emellett javul a 
rostemésztés is.

A CRYSTALYX termékcsalád használatá-
nak további előnyei:
• Nagyon magas energia-koncentráció, 

önszabályozó adagolás, fogyasztás.
• Takarmányszintű nyersfehérje-össze-

tétel és -tartalom.
• Pálmaolaj-tartalom a magas energia-

szint eléréséhez.
• Növeli a bendő mikrobáinak számát, 

jobb bendőbeli aktivitást ér el.
• Javítja az étvágyat és növeli a tejter-

melést.
• Minimalizálja az ellést követő ener-

giahiányos állapotot.

• Csökkenti a hőstresszes problémákat.
• Eltünteti az egyedi igényekből faka-

dó különbségeket a csoportban (nyers 
fehérje, energia, ásványok és vitami-
nok).

• Csökken a két ellés közti idő, optima-
lizálja az állatok termékenyülését.

• Minimalizálja az ellés utáni problé-
mákat, segít eltüntetni a magzatbu-
rok-visszatartási gondokat, valamint 
az oltógyomor áthelyeződést, az aci-
dózis és a ketózis kockázatát.

 Crystalyx - az IMPaVIDUs legkeresettebb MárkaterMéke  
a nyárI IDőszakban

További információ a magyarországi 
tapasztalatokról a CRYSTALYX hatásaival, 

használatával kapcsolatban:  
www.impavidus-sro.com,  

+36/70-360-4170.

TAVASzI kIÁllíTÁSok
Vágó	Barnabás

küllemi bíráló, MTE

Idén tavasszal két kiállításon is részt vett 
Egyesületünk. Április 25-27-én Hódme-
zővásárhelyen nagy szeretettel vártak 
bennünket a szervezők az Alföldi Állat-
tenyésztési és Mezőgazda Napokra, és 
április 24-27-én - sajnos ugyanazon a 
hétvégén - mutathattuk meg magunkat 
Erdélyben, Románia egyik legnagyobb 
kiállításán, az Agraria Nemzetközi Me-
zőgazdasági és Állattenyésztési Vásáron.

Az Expo Transilvania kiállítóközpontban 
20. évfordulójához érkezett az Agraria 
Nemzetközi Mezőgazdasági és Állatte-
nyésztési Vásár. Az osztrák társszervezé-
sű esemény az évek során egyértelműen 
Erdély legnagyobb ilyen jellegű rendez-
vényévé nőtte ki magát, amelynek szerve-
zésében a Kolozsvári Mezőgazdasági és 
Állatorvosi Egyetem is részt vett.
Tizenegy országból kétszázötven kiál-
lító mutatta be korszerű mezőgazdasági 
termékeit, óriási traktorait, egyéb gé-
peit, felszereléseit. Ugyanott száznegy-
ven tenyészállatot is megtekinthetett a 
közönség: kecskék, juhok, szarvasmar-
hák, nyulak, háziszárnyasok és – újdon-
ságként – lovak szemléltették élőben az 
állattenyésztést. Egzotikumokból sem 
volt hiány: a mezőgazdaság iránt kevés-
bé fogékonyak papagájokat, díszhalakat, 
selyemmajmokat csodálhattak meg, vagy 
éppen kiskertjüket tölthették fel a kínált 
virágokkal, cserjékkel.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesüle-
tének standja az „A” pavilonban volt.  
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal és 
az Egyesületünk által alapított Genetik 
Plusz Kft.-vel közösen ugyanazon a he-
lyen állítottunk ki, ahol az elmúlt évben is.
Az Agrariára 23-án érkeztünk, az Egye-
sületet Kovács-Mesterházy Zoltán el-
nökségi tag és dr. Füller Imre ügyvezető 
igazgató képviselte. A szálláshelyen ta-
lálkoztunk a Magyar Nemzeti Vidéki Há-
lózat képviselőivel és a helyiekkel, majd 
közösen berendeztük standunkat, és egy 
kicsit körülnéztünk.

A kiállítás április 24-én nyitotta kapuit 
az idelátogató nagyközönség előtt, de – 
számunkra furcsa módon - április 27-én 
volt a hivatalos megnyitó, melyen Daniel 
Constantin román mezőgazdasági és vi-
dékfejlesztési miniszter mondott beszédet.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete a 
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támo-
gatásának köszönhetően vett részt a ren-
dezvényen, ahol az Egyesület mellett juh-
tenyésztésben és gépgyártásban érdekelt 
szereplők, takarmány-, növényvédőszer- 
és vetőmag-forgalmazók képviselték Ma-
gyarországot.
Standunkat több tenyésztő, inszeminátor 
is meglátogatta, akik elismeréssel szól-
tak a magyartarka tenyésztéséről, a ma-
gyar tenyészállatokról. Egyesületünk a 
Genetik Plusz Kft. indulását követően 
igyekezett azon tenyészbikák szaporí-
tó anyagát forgalmazni Erdélyben, akik 
igen jó tenyészértéküknek köszönhetően 
biztosan genetikai előrehaladást eredmé-
nyeznek a tenyésztésben. Ezt igazolták 
is a standunkra látogató kollégák – te-
nyésztők, inszeminátorok, állatorvosok 
-, hiszen az első termékenyítésből már 
megszülettek, felnőttek és termelnek a 
lányok, akiknek termelési eredményei 
alapján a vélemények pozitívak. Ahogy 
ők mondják: ”erőst jól termelnek.
A kiállításon többször szó esett arról a 
több évig húzódó problémáról, melyet 
azóta már sikerült megoldanunk: 20 da-
rab spermatároló konténert vásároltunk 
és adtunk tartós használatba azon gazdák, 
inszeminátorok, állatorvosok részére, 
akik magyartarka termékenyítő anyagot 
használnak munkájuk során.
Jól sikerült kiállításnak értékeljük a ko-
lozsvári bemutatkozást.

Az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda 
Napok immár 21. alkalommal várta a láto-
gatókat. Feldman Zsolt helyettes államtit-
kár a híres bajor agrárgazdasági szakember, 
Heinrich Ditz 1867-ben megjelent könyvé-
nek szavaival kezdte megnyitó beszédét:

„Nincs még egy nemzet, mely annyi gon-
dot és szeretetet érezne állatai iránt, mint 
az állattenyésztőnek született magyar”. 
Az azóta eltelt közel 150 év nagy idő, a 
magyar mezőgazdaság fő elemében, bel-
ső problémáiban és a világhoz való viszo-
nyulásában azóta sem változott – fűzte 
hozzá a helyettes államtitkár, majd hoz-
zátette: az elmúlt években ugyanakkor a 
magyar agrárium teljesítménye nőtt. Erő-
södött nemzetgazdaságon belüli szerepe, 
dinamikusan emelkedett exportteljesít-
ménye és javult a foglalkoztatás. 
A kormány célja erősíteni az értékterem-
tő munkába és a gyarapodásba vetett hitet 
Magyarországon. Tenyésztők, állattartók, 
feldolgozók, inputanyag- és élelmiszer-
kereskedők, de még a vállalkozásainkat 
finanszírozó bankok is csak úgy marad-
hatnak tartósan életképesek ebben a szek-
torban, ha a józan ész szabályai szerint 
kooperálnak egymással.

A küllemében is lenyűgöző állatkiállítói 
terület évről évre több tenyészállatnak ad 
helyet. A kellemes hangulatú, magyaros 
stílusú, nádfedeles, fa szerkezetes állatbe-
mutató terek között járva a vidék legna-
gyobb mezőgazdasági szakmai találkozó-
ja fogadja a látogatókat.

Természetesen a Magyartarka Tenyész-
tők Egyesülete is képviseltette magát e 
rangos eseményen. Itt rendeztük meg a 
kiállítás első napján küldöttközgyűlésün-
ket is. A látogatáshoz szükséges belépőt 
és parkolójegyet a meghívóval együtt jut-
tattuk el a küldöttek részére, hogy megte-
kinthessék a kiállítást, majd a közgyűlés 
után kezdődő show bírálatot. A kiállítás 
helyszínén található Takács Ferenc Szak-
képző Központ épületében megtartott 
küldöttközgyűlést Rácz Károly, az Egye-
sület elnöke nyitotta meg. Az MTE 2013. 
évi beszámolóját és a 2014-es költség-
vetést már előre eljuttattuk küldötteink-
nek tanulmányozásra. Dr. Füller Imre  
ügy vezető igazgató előterjesztését szóbeli 
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kiegészítés után a küldöttek szavazatuk-
kal hitelesítették. Az Ellenőrző Bizottság 
beszámolóját szintén egyhangú szavazás-
sal fogadták el.
A küldöttközgyűlés végén a kizárások 
követeztek, ahol a tartozók még egy hó-
nap haladékot adtak tagi kötelezettségük 
teljesítésére, az ügyvezetést pedig felha-
talmazták, hogy a türelmi idő lejárta után 
tagi kötelezettség elmulasztása miatt írás-
ban értesítsék a kizártakat.
A közgyűlést követően került sor az im-
pozáns húsmarha-kiállító téren a magyar-
tarka állatok show bírálatára.
A bírálatot Vágó Barnabás, a Magyartarka 
Tenyésztők Egyesületének küllemi bíráló-
ja végezte. A magyartarka fajtában vem-
hes üsző és anyatehén borjával kategóriá-
ban hoztak a tenyésztők tenyészállatokat.  
A bírálat során 12 egyed került felvezetésre.

Vemhes üsző kategória:
III. helyezett: 1202 kat. számú Kefe
Tenyésztője és tulajdonosa: Béke 

Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény 
II. helyezett: 1201 kat. számú Fakó
Tenyésztője és tulajdonosa: Béke 
Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény
I. helyezett: 1404 kat. számú Fogas
Tenyésztője és tulajdonosa: Derecske 
Petőfi Mg. Kft., Derecske

Anyatehén borjával kategória:
III. helyezett: 1408 kat. számú Gréta
Tenyésztője és tulajdonosa: Petőfi 
Szövetkezet, Kocsér
II. helyezett: 1411 kat. számú Ancsa
Tenyésztője és tulajdonosa: Derecske 
Petőfi Mg. Kft., Derecske
I. helyezett: 1409 kat. számú Ékes
Tenyésztője és tulajdonosa: Húshasznú 
Bt., Nyőgér

A díjátadó ceremóniára szokás szerint 
másnap került sor. Az ünnepség végén a 
különdíjakat is átadták. A Magyartarka 
Tenyésztők Egyesülete három, a Génbank 
Semex Magyarország Kft. pedig egy igen 

értékes különdíjat ajánlott fel: 200 000 Ft 
értékű magyartarka szaporítóanyag és 
egy spermatároló konténer.

Az Egyesület különdíját kapták:
Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda 
Napokon való színvonalas bemutatkozá-
sért - Nagyvázsonyi Mg. Kft.
A bemutatott kettőshasznú magyartarka 
tehénért - Béke Agrárszövetkezet, Hajdú-
böszörmény
A Magyartarka Tenyésztési Program ma-
gas színvonalú végrehajtásáért - Őrségi 
Nemzeti Park Igazgatósága
A Génbank Semex Magyarország Kft. 
különdíját a Derecske Petőfi Mezőgazda-
sági Kft., Derecske kapta.

Az utolsó napokra az időjárás is kegyei-
be fogadott minket: a napsütésben lassan 
megtelt a Hód-Mezőgazda Zrt. Kiállítási 
Centruma, és lehetőséget adott minden 
érdeklődőnek a színes programok megte-
kintéséhez.

húSMARhATARTÁS - TEchNIkAI ElEMEk A lEGElŐN
Kovács-Mesterházy	Zoltán  

ŐNPI osztályvezető

Húsmarhatartással foglalkozók tudják, 
hogy minél egyszerűbb és olcsóbb tech-
nológiát kell alkalmazni télen és nyáron 
egyaránt. Azonban ezt az egyszerű tech-
nológiát úgy kell megvalósítanunk, hogy 
ne váljon termelési eredményeink kárára.
Általánosan bevett gyakorlat, hogy nyá-
ri időszakban a jószág éjjel-nappal kinn 
van a legelőn (nem használnak nyári szál-
lást). A nyári szállásnak (egy karámmal 
bekerített szálláson éjszakázik a marha) 
a vagyonvédelmen túl volt még egy-két 
olyan praktikus haszna, amelyet kinn a 
legelőterületeken kell megoldanunk úgy, 
hogy közben a jószág vándorol. Zárójel-
ben jegyzem meg, hogy kisebb gyepterü-
leteket hasznosító gazdaságoknak a téli és 
a nyári szállása egy volt.

Milyen hozadéka volt (van) az éjszakai 
szállásnak a vagyonvédelmi megfontolá-
sokon túl?
• Egyszerűen megoldható a kiegészí-

tő takarmányok etetése, elsősorban 
széna, takarmányszalma (rost), eset-
leg abrak-kiegészítés. A rostkiegészí-
tésre főleg tavasszal és késő ősszel, az 
abrak-kiegészítésre forró nyarakon, 
kisült legelőkön van szükség.

• Könnyen lehet a borjakat abrakolni 
egy fix borjúóvodában, borjúabrako-
lóban. Így jobban ki tudjuk használni 
a borjakban meglévő nagy növekedési 
erélyt.

• A nyári szálláson mindig van keze-
lőfolyosó, amelynek segítségével az 
aktuális kezeléseket, beavatkozásokat 
el lehet végezni.

Természetesen ezek miatt nem kell nyári 
szállást használni, üzemeltetni, egysze-
rűbb, olcsóbb és könnyebben szervezhe-
tő, ha mindig kinn van a gulya. Arról nem 
is beszélve, hogy nyáron a kora reggeli és 
a késő délutáni órákban legel legszíveseb-
ben a marha.

Miként lehet megoldani ezeket az elvá-
rásokat a legelőn?
Az állományszintű vizsgálatok viszony-
lag egyszerűbbek, hisz az aránylag kisebb 
gyepterületet hasznosító gazdaságok erre 
az esetleges egy-két kezelésre behajtják 
az állományt a telepükre. A nagyobb állo-
mányokat legeltetők pedig egy vagy több 
állandó karámmal és kezelőfolyosóval 
vagy mobil karámmal rendelkeznek.

Állandó karámok a legelőszakaszokon: 
nagy kiterjedésű legelőterületek központi 
helyén elhelyezett fa karám és hozzá tar-
tozó kezelőfolyosó. Ezzel kiküszöbölhe-
tő az állatok hosszabb úton való hajtása. 
Ezt célszerű árnyékos helyre felépíteni, 
kialakítása hasonlatos a telepeken fel-
épített kezelőfolyosóhoz. Fogadórészből, 
tölcsérből, szorító és kezelőfolyosóból, 
esetleg osztályozóból áll.
Az állandó karámokat azonban napja-
inkban egyre inkább kiszorítja (jogosan) 
a mobilkarám, ami különböző formájú 
és méretű elemekből gyorsan és köny-
nyedén összeállítható karám, melyet azon 
a legelőszakaszon építhetünk fel, ahol a 
jószág tartózkodik. Az egyes elemeket 2 
ember könnyedén mozgatja, szállításuk 
egyszerű. Az elemek összetartása, sta-
bilitása miatt minden esetben körszerű 
alakot kell felépíteni, amelyben az állatot 
is könnyebb terelni. Lehet alkalmazni a 
klasszikus folyosós, tölcséres megoldást, 
de találkoztam olyannal is, hogy a termé-
kenyítő kalodára a mobil elemekből egy 
kövér csepp alakú karámot építettek, s eb-
ből hajtják be a jószágot a kalodába. Ezt 
tereléshez szokott, nyugodt vérmérsékle-
tű állatokkal lehet csak megtenni.
A mobilkarám elemei az átteleltetés so-
rán is jól hasznosíthatók istállón belüli 
vagy kinti karámrészek elválasztásához.

Legnehezebb a legelőn való egyedi ke-
zelések elvégzése. Erre a legalkalmasabb 
„szerkezet” a mobil termékenyítő kaloda, 
ami attól mobil, hogy csúszótalpakra van 

helyezve. A kaloda egy 240 x 170 x 600 
cm nagyságú, 2’’-os csövekből összeépí-
tett téglatest. Az első részében 3 állás van 
kiképezve, mely egyenként 200 cm hosz-
szú és 75 cm széles. Erre csatlakozik rá 
a maradék 200 x 400 cm-es alapterületű 
rész, ami arra szolgál, hogy a kiszemelt 
állatokat könnyebben be lehessen haj-
tani a kalodába, s majd ebből terelhetők 
be az „állásokba”. Az állatok rögzítése 
rúdfa segítségével történik, mely meg-
akadályozza a jószág „kitolatását”. Az 
egyes állásokon elöl külön-külön ajtó 
van, amelyen a kezelés után a legelősza-
kaszra távozhatnak az egyedek. Amire 
figyelni kell a használat során: az ajtókra 
egyszerűen oldható rögzítéseket tegyünk, 
az ajtók könnyen nyíljanak, csukódjanak, 
a rögzítésre használt rúdfa mindig köny-
nyedén mozogjon a helyén. Eddig ez jól 
hangzik, de hogy megy be a jószág a ka-
lodába? A szelídebb egyedeket villany-
pásztor segítségével is be lehet terelni, a 
„vadabbakhoz” mindenféleképpen szük-
ségesek mobil karámelemek.

Borjúabrakoló a legelőn: a borjak abra-
kolásával segítjük növekedési erélyüket, 
kevésbé viseli meg az anyát a szoptatás, 
valamint a borjúválasztás kisebb mérték-
ben töri meg a borjú növekedését, fejlő-
dését. Mivel a borjú fehérjeszükségletét 
az anyatej fedezi, magas energiatartalmú 
abrakkal praktikus ezt megtenni (kuko-
ricadara), a granulált táp, esetleg dercés 
dara etetése igen jó hatással van a bendő-
struktúra kialakulására.
Régebben elterjedtek voltak a legelősza-
kaszokon alkalmazott állandó borjúóvo-
dák és abrakolók. Sokféle megvalósítási 
módja volt ezeknek, a legegyszerűbb, 
karámban elhelyezett abrakos-ládikától 
(a borjú még átfér alatta, de a tehén már 
nem) a tetővel és szénaetetővel ellátott 
borjúóvodáig. Ezekkel alapvetően az a 
baj, hogy ahány legelőszakasz, annyi 
ilyen etetőt kellett felépíteni. Ezzel szem-
ben sok helyen használnak különböző  
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Madarász István osztályvezető (FM) az állattenyésztés 
fejlesztésével kapcsolatos kormányzati célokról tartott 
előadást Friebert Anikó ügyvezető a bonyhádi Pannónia Állattenyésztő 

Kft. fél évszázados magyartarka tenyésztését foglalta össze

Dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető előadásában 

az egyesület 25 éves tenyésztői munkájáról beszélt
Dr. Füller Imre ügyvezető igazgató a magyartarka tenyésztés meghatározó személyiségeit köszöntötte

„Magyartarka fajtáért” emlékérmet kapott Egriné Bereczki Edit 
az egyesület egykori tenyésztésvezetője …

... és Schweitzer József a Teveli Mg. Zrt. állattenyésztési 

igazgatója

kivitelű mobil borjúabrakolókat. Általá-
nosan összefoglalható követelmény ezek-
kel szemben:
• A kifejlett egyedeket kizárja, a bor-

jak számára hozzáférhető legyen az 
abrak.

• Könnyen mozgatható legyen, lehető-
leg ne ázzon meg benne az abrak.

• Az állatok vakaródzásának, esetleges 
taszigálásainak ellenálljon (a kifejlett 
egyedek igyekeznek majd hozzájutni 
az abrakhoz).

Jó megoldásnak tartom a csúszótalpakra 
szerelt állásos borjúabrakolót. A mellékelt 
képen láthatóak az egyedi beállóhelyek a 
borjaknak (130 cm hosszú és 45 cm szé-
les állások), melyeknek elég alacsony a 
váza (100 cm) ahhoz, hogy a tehenek ne 
férjenek be az állásba. A vályú részét fel-
felé nyitható ajtóval fedik, ez véd a csa-
padéktól és az illetéktelen abrakfogyasz-
tóktól is.

Kiegészítő takarmányok etetése a le-
gelőn:
Abrak: viszonylag egyszerűen meg-
oldhatjuk megfelelő mennyiségű fém- 
vagy favályúval, ezeket szintén érdemes 
csúszótalpakra szerkeszteni, s akár egy-
máshoz rögzítve mozgatni a legelőszaka-
szokon. Általában kevés abrakot etetünk 
a legelőn, ezért a beruházás költségét 
igazítsuk az igényeinkhez (érdemes azon 
elgondolkodni, szükségünk van-e rá).
Ásványi anyag: általában nyalósó for-
májában adjuk állatainknak, ezért úgyne-
vezett sózóládikák elhelyezése praktikus. 
Ezek különböző méretű, könnyen moz-
gatható, de a jószág által nem játékszer-
nek használt kis ládikák. Szintén lehet 
fából és fémből, minimum 10-15 kg nya-
lósó befogadására legyen alkalmas. Van 
olyan megoldás is, hogy az itatóvályúk 
szélére szerelik fel e ládikákat, így nincs 
külön gond a legelőszakaszok közti moz-
gatásával, a marha nem tud vele játszani. 
Egy probléma van vele, hogy így kissé 
jobban áztatja a nyalósót a marha.

Széna, takarmányszalma: nagy nedves-
ségtartalmú fű legeltetésekor (tavasszal 
és ősszel) hasznos etetni, amikor a magas 
szárazanyag-tartalmú takarmány etetésé-
vel javíthatjuk az emésztés hatékonyságát.
Általában kis pótkocsira szerelt szénará-
csokkal találkozunk, ha egyáltalán látha-
tunk ilyet. Ezzel az a baj, hogy a széna 
betáplálása problémás, hisz ez elsősorban 
ömlesztett szálasra való, s általában már 
nagyméretű bálákat használunk.

Jobb megoldásnak tartom a mára általá-
nosan használt, alumínium köretető alá 
szerkesztett egyszerű csúszótalpat, mely-
re ráhelyezzük a köretetőt, a köretetőbe 
a bálát, s könnyedén tudjuk a gulya után 
vontatni. E csúszótalpnak legyen pereme, 
hogy a köretető oldalirányú mozgását 
megakadályozzuk!

Amennyiben néhány olvasónak sikerült 
egy-két jó tippet adnom írásommal, már 
érdemes volt papírra vetni.
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Az ünnepi rendezvénynek a bonyhádi Vörösmarty 
Mihály Művelődési Központ adott helyet Tenyészállat bemutató a Pannónia Állattenyésztő 

Kft. tehenészeti telepén

Bertalan Barna állattenyésztési igazgató bemutatja a 
legkiválóbb tenyészállatokat

Ígéretes, fiatal tenyészbikák utódai Nagy életteljesítményű tehenek

Dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető  

ismerteti a tenyészbikákat

A nagyszámú látogató késő délutánig kitartott a  programokon Bikanevelő tehenek


