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TARTALOMJEGYZÉK

Kelj fel, vedd a gyermeket és ennek anyját
és eredj az Izrael földére; mert meghaltak 
akik a gyermeket halálra keresék vala.  
(Máté 2-20)

Álmot láttam. A szent karácsony-éjben 
elcsitult, Atyánk, méltó haragod 
s míg fényesség gyúlt milliók szívében, 
békét-hirdető éjféli haranggal 
a Földre küldted egyik angyalod 
s mint egykoron, így szólalt meg az angyal:

… Meghalt mind, kik halálra kerestek 
minden kis szépség- s jóság-magzatot! 
Rákhel siralmát megbosszúlta Isten: 
A nagy Heródes örökre halott, 
szabad az út! A bujdosásnak vége!

Majd így folytatta fennhangon a szózatát:
… Te meggyötört, hontalan bujdosó, 
leróttad már izzadság- s véradódat, 
Isten- s császárnak adósa nem maradtál, 
levezekelted – ha volt – vétkedet, 

teljék be hát… a furcsa, magyar Írás, 
hogy élned-halnod ottan kell neked, 
ahol – szerinted – fényessebb a csillag, 
az illat más és árnyasabb a nyár, 
hol mindent-mindent elvesztettél egykor 
s ahol most minden, minden visszavár!

… Mert vár… a föld és vár a régi házad. 
Vakultszemű, gyalázott négy fala 
tetőre vár, hogy felzenghessen benne 
az újrakezdett élet himnusza; 
várnak rád régen elmosódott képek 
s elfeledhetetlen dallamok, 
vár valaki… egyedül azt várja, 
hogy elébehullj s azt mondjad: Itt vagyok; 
vár rád a kedves, ismerős harangszó, 
egy régi város: Utcák és terek 
– vagy egy falu – hogy így mutassál rájok: 
Látod fiam, én itt voltam gyerek; 

vár rád a múlt és vár rád a jövendő, 
a négy folyó és a hármas halom, 
várnak az élők és mind visszavárnak 

a temetők a domboldalokon; 
vár hívatásod, munkád – és terád vár 
a frissenácsolt tető jó szaga,

… vedd hát a gyermekid és ezek anyját 
s eredj… 
az Isten hírével, Haza! 
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Ha november, akkor őszi tenyész érték-
becslés, új tenyészértékek, fiatal tenyész-
bikák a köztenyésztésben.
Mint ismeretes, a 2010. őszi becslés-
től a 2005-ben született tehénállomány 
tenyészérték átlaga jelenti a viszonyítási 
pontot, tehát azt, amely bázishoz hason-
lítjuk a vizsgált apaállat javító vagy ép-
pen rontó hatását. A hazai tenyészérték-
becslési modell az ún. gördülő bázist 
alkalmazza, amely minden 5. évben emeli 
a bázispontot, figyelembe véve a magyar-
tarka populációban mutatkozó genetikai 
előrehaladást.
Az újonnan értékelődött fiatal bikák 
sorát a 22166 Vértesfarm Hasonló 
Hochkogl nyitja 128 TTI-vel Vértes Gá-
bor köröstarcsai tenyészetéből. Hasonló 
apai féltestvére a 22167 Jáki Hollókő 
Hochkogl pedig Ráczné Gyalog Stefá-
nia gazdaságából került köztenyésztés-
be. TTI-je 131, Hús Tenyészérték Indexe 
100. A tej beltartalmát javítja, csakúgy, 
mint a rámát és a tőgyalakulást.
A novemberi tenyészértékbecslés alapján 
ajánlott tenyészbika kört és a részletes 
termelési és küllemi tenyészértékeket az 
újság utolsó oldalán és az Egyesület hon-
lapján is megtalálják az érdeklődők.
Ősszel két kettőshasznosítású tenyészbikát 
indítottunk ivadékvizsgálatban: a 26149 
Teveli Mátyás Eredményest és a 26151 
Bonyhádi Miklós Eredményest mint a fel-
törekvő generáció jeles képviselőit. Má-
tyás anyja a 3. laktációban 9234 kg tejet 
4,21% zsír- és 3,54% fehérjetartalommal 
termelt. Anyai nagyapja pedig az a Bony-
hádi Vallomás Lehel, amely hosszú időn 
keresztül a tenyésztők egyik kedvelt biká-
ja volt, és jelenleg is a HTI rangsor elején 
található. Mátyás a KSTV zárást követő 
küllemi bírálaton rámára 8, izmoltságra és 
lábszerkezetre 7- 7 pontot kapott.
Hasonlóan jó anyai termelésről számol-
hatok be Miklós esetében is: a 2. laktáci-
óban 8923 kg tejet 4,45% zsír- és 3,60% 
fehérjetartalommal termelt meg.
Anyai nagyapja az a Kocséri Dűlő Romel, 

aki 142 TTI-vel jelenleg is vezeti a tejter-
melési rangsort +0,14 tejzsír % javítással!
Tovább folytatódott a fajta szelekciós 
rendszerének korszerűsítése. Számos fó-
rumon beszámoltunk róla, hogy a hús-
hasznú magyartarka tenyészbikák utódai 
növekedési erélyének és borjúnevelő 
képességének értékelésére egy egyed-
modell alapú tenyészérték-számítást kí-
vánunk kidolgozni. Ennek első lépcsője 
a 205 napra korrigált borjú választási 
súly alapján számított növekedési erély 
tenyészérték meghatározása volt. A teszt-
futtatás 2013-ban sikeresen befejeződött, 
így ebben az évben immáron második 
alkalommal közöljük a tenyészbikáink 
növekedési erély tenyészértékét (NET). 
A tárgyalt tenyészérték nemcsak a hús-
hasznú apaállatok, hanem a kettőshasz-
nosítású tenyészbikák mellett is megje-
lenhet a katalógusokban, mivel számos 
kettős bikát indítunk húshasznú állo-
mányokban ivadékvizsgálatban, továb-
bá számos húsmarhatenyésztő használ 
termékenyítésre kettőshasznú tenyész-
bikáktól származó szaporítóanyagot.  
Az új tenyészértékkel az ún. súlygyarapo-
dási viszonyszámot, közismert nevén az  
SV %-ot váltjuk ki.
Érdekességképpen az adatbázis 87297 
termelési, a hozzá tartozó pedigré pedig 
102262 származási adatot tartalmazott.
A termelési adatok közül csak azokat 
vehettük figyelembe, amelyeknél ismert 
volt a 205 napra korrigált választási súly, 
a születési év, a tenyészet, az ivar, vala-
mint az, hogy a borjú anyjának hányadik 
elléséből született. A duplikáltan meglévő 
adatok eltávolítása után további szűrési 
feltételként a 205 napra korrigált válasz-
tási súlyok közül a 100 kg alatti és 400 kg 
feletti értékekkel bíró borjakat kizártuk 
az értékelésből. A kiindulási pedigréből 
csak azokat az egyedeket tartottuk meg, 
amelyek a szűrési feltételek után is ren-
delkeztek választási súly adattal, vagy az 
adattal bíró borjak ősei voltak. Mindezek 
után az adatfájl 32091, a pedigréfájl pedig 

35255 egyed adatait tartalmazta. A szű-
rési feltételeknek eleget tevő, választási 
súllyal és választási életkorral is rendel-
kező borjakra a saját teljesítményük alap-
ján, míg a további, rögzített teljesítmény-
nyel nem rendelkező, de a pedigrében 
lévő egyedekre a rokonaik teljesítménye 
alapján becsültünk tenyészértéket.
A borjú választási súly tenyészértékét  
befolyásoló tényezőként
• a tenyészet
• a születési év 
• az ivar 
• az anya nevelőképessége
• az ellés sorszáma hatásokat vettük  

figyelembe. 

Az alkalmazott egyedmodell az egyed 
minden rokoni kapcsolatát figyelembe 
véve becsül tenyészértéket.
A tenyészértéket tenyészérték-pont szám-
mal fejezzük ki. A tenyészértékpont az 
egyedek átlagos tenyészértékét 100-nak 
tekintve a 100 ponthoz képest egy szó-
rásegység = 12 pont eltéréssel fejezi ki az 
egyedek közötti különbséget. Az átlag fe-
letti tenyészértékű egyed 100 pont felet-
ti (ami súlyban JAVÍTÓ), az átlag alatti 
egyed 100 pont alatti tenyészérték-pontot 
kapott (ami súlyban RONTÓ hatású).

Képletszerűen  

A megbízhatóságot az öröklődhetőségi 
érték és az adat mennyisége alapján szá-
mítjuk ki.
A tenyészértékbecslés korszerűsítésének 
következő lépcsője a tenyészbikák nő-
ivarú ivadékainak borjúnevelő képesség 
tenyészértékének meghatározása lesz.

Végezetül az év végéhez közeledve 
engedjék meg, hogy minden Kedves 
Tenyésztőnknek és Olvasónknak áldott 
karácsonyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag, boldog új esztendőt kívánjak!

TEnyésZTésI AKTuAlITásoK
BEKösZönTöTT AZ úJ TEnyésZBIKA GEnERáCIó

Dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető, MTE
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25 éV A MAGyARTARKA TEnyésZTés sZolGálATáBAn
Húth Balázs – Füller Imre – Komlósi István – Polgár J. Péter – Holló István

Az előző számban megjelent cikk folyta-
tása...

TENYÉSZCÉLOK  
A KETTŐSHASZNOSÍTÁSÚ  

ÁLLOMÁNYOK NEMESÍTÉSÉBEN

Alapelv, hogy a tenyészcél a kettőshaszno-
sítás megőrzése! Cél egy koncentrált tejter-
melésű (magas fehérjetartalom!), kimagasló 
reprodukcióval, hosszú hasznos élettartam-
mal bíró, biológiailag stabil fajta, amely a 
fentieken túlmenően kimagasló hústermelő 
képességgel rendelkezik.

Tenyészcél a tejtermelésben

A tejmennyiség javítása mellett kiemelt fel-
adat a tej beltartalmának (különösen a fe-
hérjetartalom) javítása, kiváló alapanyagot 
szolgáltatva a magas hozzáadott értékű tej-
termékek (elsősorban sajt) gyártásához.
A 2013-as zárási eredmények ismét bizonyít-
ják, hogy a magyartarka-tenyésztés jó úton 
jár. A 305 napra korrigált laktációs tejterme-
lés 5852 kg 4,04% tejzsír- és 3,45% tejfehér-
je-tartalom mellett. A jelzett termelési színvo-
nal évtizedekkel ezelőtt még elképzelhetetlen 
volt a szakmai közvélemény számára. A faj-
tában rejlő genetikai képességeket jól jelzi a 
legjobb három tenyészet termelési színvonala  
(2. táblázat), amelyek minél jobb kiaknázása 
a jelenkor egyik legnagyobb szakmai kihívá-
sa. Az, hogy a fajlagos hozam az elmúlt négy 
évtizedben megduplázódott, bizonyítja a te-
nyésztői kultúra javulását (2. ábra).
A tenyésztők egyre magasabb színvonalon 
elégítik ki a fajta takarmány- és tartási igénye-
it, amely együttesen eredményezi a genetikai 

képességek jobb kihasználását. 
Egyre több magyartarka-te-
nyésztő teszi magáévá azt a szak-
mai álláspontot, hogy a fajta je-
lenlegi genetikai potenciáljának 
kibontakoztatásához komfortos, 
megfelelő klímájú istállók és jól 
kidolgozott, az igényekhez iga-
zított takarmányozás szükséges. 
A tejtermelő tenyészeteinkben 
az elmúlt években végbemenő 
fejlesztéseknek köszönhetően je-
lentős mértékben korszerűsödött 
a tartástechnológia, amely szá-
mokban is kifejezhető tejterme-
lés-növekedést eredményezett az 
érintett gazdaságokban.
A másik sarkalatos pont a takarmányozás-
technológia kérdése. Azoknak a tenyész-
tőknek, akik a fajtával hosszú távon, ered-
ményesen szeretnének tejet termelni, el kell 
fogadniuk azt a tényt, hogy a magyartarka-
állomány jelenlegi termelési potenciálja már 
nem teszi lehetővé a 20-30 évvel ezelőtti 
takarmányozási irányelvek alkalmazását. 
A „régi öregek” szavaira lefordítva ezt úgy 
is mondhatjuk, hogy „a tehenet a száján ke-
resztül kell megfejni”; divatosabb szóhasz-
nálattal élve „a semmiből nem lesz semmi”. 
Amennyiben a teheneinktől elvárjuk a ma-
gas színvonalú tejtermelést, úgy a jó minő-
ségű erjesztett tömegtakarmányok (szilázs, 
szenázs), többkomponensű tejelőabrak és a 
kifogástalan pillangós vagy réti széna ete-
tése nem mellőzhető. A mostani termelési 
színvonal mellett a hazai legelőterületek (ala-
csony fűhozam) takarmányozási értékével 
egyre kisebb mértékben számolhatunk, így 
a kettőshasznú (fejt) állományok esetében a 

legeltetés jótékony hatása elsősorban a sza-
porodásbiológiai mutatók javulásában érvé-
nyesülhet. Talán meglepőnek tűnik, de a ma-
gas termelésű hegyitarka tehénállományok 
takarmányozását sem Nyugat-Európában, 
sem pedig hazánkban nem alapozzák már 
legelőre, így ezek a területek napjainkra el-
sősorban az üszőnevelés és a húsmarhatartás 
céljait szolgálják.

Tenyészcél a hústermelésben

Kettőshasznosítású fajta nemesítésében nem 
mondhatunk le a hústermelő képesség javí-
tásáról, hiszen a specializált tejtermelő faj-
táknál alacsonyabb tejtermelését minőségi 
hústermeléssel kell kompenzálnia. A magyar-
tarka növendék bikák nagy végsúlyra hizlal-
hatóak (650-750 kg), növekedési intenzitásuk 
nagy, vágóértékük pedig kimagasló. Vágóhídi 
minősítések eredményei bizonyítják, hogy a 
hízóbikák 60-63% közötti vágási kihozatalt 
produkálnak, EUROP minősítésük pedig 
80%-ban „U” vagy E fölötti (3. táblázat).  
A hús kimagasló élvezeti értékkel rendelke-
zik, a fiatal állatok hússzíne az elvárt meggy-
piros, márványozottsága, porhanyóssága ki-
magasló, keresett exportcikk.

Tenyészcél a fitnesz (funkcionális)  
tulajdonságokban és a küllemben

A növekvő fajlagos hozamok és a modern 

tej kg zsír kg zsír % fehérje kg fehérje % 

Béke Mg. Szövetkezet, 
Hajdúböszörmény 7423 284,8 3,84 251,0 3,38

Pannónia Állatteny. Kft., 
Bonyhád 6713 288,0 4,29 236,6 3,52

Dunafalvai Mg. Kft., Dunafalva 6440 263,6 4,09 220,6 3,43

2. táblázat | A legjobb három tenyészet laktációs tejtermelése 2013-ban (Forrás: NÉBIH, 2014)

2. ábra | A laktációs tejtermelés és a két ellés közt 
eltelt napok számának alakulása (1976-2013)
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tartástechnológiákhoz történő hatékony al-
kalmazkodás új megvilágításba helyezi a 
funkcionális, valamint a küllemi tulajdonsá-
gokat.
Célunk a hosszú hasznos élettartammal bíró, 
biológiailag stabil, kiváló funkcionális kül-
lemmel rendelkező állományok kialakítása, 
amelyek hosszú időn keresztül képesek jöve-
delmet termelni. Mivel a küllemi tulajdonsá-
gok egy része kihat a produktív élettartamra, 
indokolt a két terület együttes tárgyalása.
Nem véletlen tehát, hogy a kettőshasznosítá-
sú állományokban a küllemi bírálat során a 
jó gépi fejhetőségre, a kimagasló hústermelő 
képességre és a hosszú hasznos élettartamra 
utaló küllemi jegyeket keressük.
A lábszerkezet az egyedek technológiai 
tűrőképessége szempontjából a tőgy mel-
lett a legfontosabb bírált főtulajdonság.  
A jó lábszerkezetnek különösen nagy szerepe 
van napjainkban, amikor az állattartó telepe-
ken a természetes körülményektől nagyon 
eltérő viszonyokat kell az állatoknak elvisel-
niük. A szelekció arra irányul, hogy az életük 
nagy részében betonpadozaton tartózkodás 
speciális igénybevételeihez az állatok minél 
jobban képesek legyenek alkalmazkodni.  
A lábproblémákkal szenvedő tehén sokat fek-
szik, keveset mozog, nem fogyaszt elegendő 
takarmányt, kondíciója leromlik, termelése 
lecsökken, végezetül pedig kiselejteződik az 
állományból. Könnyen belátható, hogy a kor-
rekt lábszerkezet a hosszú hasznos élettarta-
mon keresztül nagymértékben befolyásolja a 
gazdaságos termelést.

A tőgy küllemi bírálata során azt vizsgáljuk, 
hogy a bírált állat tőgye mennyiben felel meg 
a gépi fejhetőség kritériumainak, valamint 
mennyire szolgálja a nagy életteljesítményt. 
A nagy tejtermelés előfeltétele, hogy a tőgy 
a fejések közötti időben minél több tejet le-

gyen képes raktározni, illetve a felgyülemlő 
tej nyomása a tejelválasztást minél később 
állítsa le. Könnyen belátható, hogy nagy tej-
termelés nagy tőgykapacitás nélkül nem kép-
zelhető el.
A leírtakat igazolja és ezzel egyben a tulajdon-
ság bírálatát jól indokolja a Tej Tenyészérték 
Index (TTI), valamint az elülső és a hátulsó 
tőgyfél hossza között tudományosan igazolt 
pozitív, közepes genetikai összefüggés.
A tőgyfüggesztés, valamint a tőgymélység 
a gépi fejésre való alkalmasság és a hosszú 
hasznos élettartam szempontjából egyaránt 
fontos küllemi résztulajdonságok. A jól füg-
gesztett, megfelelő mélységű tőgy kisebb 
valószínűséggel szenved fizikai eredetű sé-
rülést, továbbá a hatékony fejést/tejleadást 
is elősegíti. Beszédes, hogy valamennyi 
tőgytulajdonság közül a tőgyfüggesztés és a 
tőgyvégpont mutatja a legszorosabb pozitív 
összefüggést (+0,57 és +0,46) a hasznos élet-
tartam tenyészértékkel.

HÚSHASZNÚ MAGYARTARKA  
TENYÉSZTÉS

A húshasznú magyartarka hazánk legna-
gyobb létszámban tenyésztett húsmarha faj-
tája, a fajta húsirányú nemesítése közel négy 
évtizedes múltra tekint vissza. Hegyvidéki 
gyökerű fajta révén kiválóan alkalmazkodott 
a hazai szélsőséges gyepadottságokhoz, az 
előállított hízóalapanyag (borjú), valamint 
végtermék (hízóbika) bel- és külpiacon egy-
aránt magas áron értékesíthető.

Hazánk éghajlata nem ideális a legeltetéses 
állattartáshoz: egyenlőtlen csapadékeloszlás, 
gyakori aszályok, túlnyomó részben gyenge 
minőségű, alacsony fűhozamú gyepterületek 
jellemzik. 
A húsmarhatartás eredményességét – a ta-

karmány-ellátottságon (fűhozamon) ke -
resz  tül – nagymértékben befolyásol-
ják az adott évjárat időjárási viszonyai.  
Ez éppúgy tetten érhető a reprodukciós para-
méterek (termékenység, két ellés közti idő) 
alakulásában, mint a borjú választási sú-
lyok vonatkozásában, amelyet elsősorban az 
anyatehén tejtermelő képessége határoz meg. 
Könnyen belátható az is, hogy a megfelelő le-
gelőkészség és alkalmazkodó képesség döntő 
szempont a fajtaválasztás során.
A leírtakon felül figyelembe kell venni a hí-
zóalapanyag (választási borjú) értékesítési le-
hetőségeit és nem utolsósorban a realizálható 
piaci árat. E tekintetben fajtánként jelentős 
eltérések mutatkoznak, de a magyartarka – a 
nagytestű francia húsfajtákkal együtt - min-
dig is a keresett, jó áron értékesíthető, a vá-
sárlók által kedvelt fajták közé tartozott és 
tartozik napjainkban is.
Nem elég jó növekedési eréllyel rendelkező, 
a piacon jól értékesíthető genotípust válasz-
tani, a megszületett borjút megfelelő súly-
gyarapodással fel is kell nevelnie a tehénnek. 
Ezt pedig leginkább az anya tejtermelése, 
mennyiségét pedig a fajtán túlmenően a ta-
karmányozás, esetünkben a legelő fűhozama 
befolyásolja.
Az 3. ábra bizonyítja, hogy a fajta a hazai 
környezeti feltételek mellett is képes bika-
borjak esetében 240 kg körüli korrigált vá-
lasztási súlyt elérni, tehát biztosítja a borjú 
törésmentes fejlődéséhez szükséges tej meny-
nyiségét.
Beszédes a 4. ábra, amely a kedvezőbb 
le ge  lő    adott ságokkal rendelkező  dunántúli  
tenyészetek választási súly átlagát, va-
la      mint a gyengébb gyepterületekkel 
ren   del kező alföldi gazdaságok válasz-
tási   súlyának alakulását szemlélteti.  
A különbség mindössze 13 kg a dunántúli 
tenyészetek javára, amely szintén bizonyít-
ja, hogy a húshasznú magyartarka az ország 
bármely régiójában eredményesen tenyészt-
hető. (Húth, 2014)

Küllemi bírálat a húshasznú magyartarka-
állományokban

A kettőshasznú (fejt) hegyitarka esetében 
az egységes küllemi bírálati rendszer kidol-
gozása és bevezetése az Európai Hegyitarka 
Szövetség tagországaiban már közel két év-
tizede megtörtént. Ennek lényege, hogy a 
tagországok bírálói azonos szemmel bírálják 

Tulajdonság N x s cv% min. max.

Izmoltság (pont) 352 6,35 1,28 20,17 3 9

Életnapi súly-gyarapodás (g/nap) 352 1180 171 14,50 779 1764

Hizlalás alatti súlygyarapodás (g/nap) 352 1250 215 17,23 736 2090

Nettó súly-gyarapodás (g/nap) 352 661 103 15,58 374 1003

Vágási százalék (%) 352 59,11 2,20 3,72 43,47 68,09

EUROP izmoltság (pont) 352 2,69 0,68 25,25 1 4

EUROP faggyú (pont) 352 2,52 0,51 20,27 1 4

Színhús (%) 68 70,90 2,09 2,95 66,16 74,97

3. táblázat | Magyartarka növendék bikák hizlalási és vágási adatai (Forrás: Füller és mtsai, 2009)
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el és pontozzák az egyes küllemi tulajdonsá-
gokat, így a kapott eredmények nemzetközi 
viszonylatban is jól összehasonlíthatóak. Ez 
a rendszer az esetlegesen előforduló „finom-
hangolások” (pl. új tulajdonságok felvétele, 
régiek kivétele) ellenére hatékonyan műkö-
dik, amelyet az évente megrendezett „szem-
egyeztető 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, valameny-
nyi európai ország ál-
tal elfogadható szisz-
témát az anyatehenek 
bírálatára.
A húshasznú magyar-
tarka bírálati rend-
szerében a részletes 
küllemi tulajdonságo-
kat négy fő csoportba 
soroljuk: 
TÍPUS, 
IZMOLTSÁG, 
LÁBSZERKEZET, 
TŐGY.

A típusra adott pontszámot a 
farmagasság, a farszélesség és 
-hosszúság, a törzsmélység és 
a törzshossz bírálati pontjai-
nak 40%-15%-15%-15%-15% 
súlyozása adja. Az arányokból 
látható, hogy a farmagasság a 
típus lényeges résztulajdonsága. 
A farszélesség és –hosszúság 
meghatározza a tárgyalt a test-
tájakra építhető izom mennyisé-
gét. Közismert, hogy az értékes 
húsrészek (pisztolycomb) je-
lentős hányadát a far és a comb 
izmai (fartő, felsál, fehér- és fe-
ketepecsenye stb.) adják, tehát 
nagymértékben befolyásolják 

az egyed vágóértékét. A törzsmélységgel az 
emésztőrendszer kapacitására, az egyed tö-
megtakarmány-fogyasztó képességére, míg a 
törzshosszal a gerincoszlop mellett futó első 
osztályú húsrészek (hátszín, rostélyos) meny-
nyiségére igyekszünk következtetni.
A típus (testméret) megítélése a húsmarha-
tenyésztésben némileg árnyaltabb képet fest, 
mint a kettőshasznosítású állományok ese-
tében. Azt, hogy milyen testméretű – végső 
soron élősúlyú – anyatehenet tenyésszünk, 
többek között a rendelkezésre álló gyepterü-

let minősége határozza meg.
A testméret-felvételi adatok alapján a hús-
hasznú magyartarka-populáció közép-nagy 
testű típusba sorolható (4. táblázat), amely 
jól illeszkedik a hazai tartás- és takarmá-
nyozás-technológiai körülményekhez. En-
nél nagyobb testméret nagyobb létfenntartó 
takarmányigényt feltételez, amelyet a hazai 
legelőterületek nem minden évjáratban és 
nem minden időszakban képesek kielégíteni.  
Ez a kondíció leromlásához, végső soron pe-
dig reprodukciós zavarokhoz vezet.
Természetesen a típus tekintetében az egyes 
üzemek között megfigyelhetők különbségek, 
amelyek az eltérő tenyészcéllal, takarmányo-
zás technológiával és az ezt nagymértékben 
befolyásoló agroökológiai potenciállal ma-
gyarázhatóak.
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 törzsmély-
ség esetében közel azonos átlagos értékeket 
jellemzőek. Ez azt jelenti, hogy a törzsmély-
ség, amely a mellkas terjedelmén keresztül 
az emésztőrendszer méretét, így az egyed 
tömegtakarmány-fogyasztó képességét be-
folyásolja, az eltérő típusok tenyészcéljában 
azonos jelentőségűnek ítélt. A döntően  

3. ábra | A 205 napra korrigált választási súly alakulása
(1989-2013) Forrás: MTE, 2014

4. ábra | A húshasznú magyartarka-állományok borjúnevelő 
képessége országrészenként (Forrás: Húth, 2014)

5. ábra | A farmagasság alakulása néhány tenyészetben 6. ábra | A törzshosszúság és a törzsmélység alakulása 
néhány tenyészetben

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

4. táblázat | A típust meghatározó testméretek átlagos értékei a húshasznú
 Magyartarka-populációban
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gyenge minőségű hazai gyepterületeken je-
lentős mennyiségű (napi 50-60 kg) legelőfű 
felvétele szükséges ahhoz, hogy a tehén a 
létfenntartás és a szoptatás tápanyagigényét 
kielégíthesse.
Az ábrák bizonyítják, hogy a húshasznú ma-
gyartarka tehenek a 4. ellésükre érik el maxi-
mális testkapacitásukat és ezzel együtt borjú-
nevelő képességük csúcsát.
A terjedelmes mellkas és emésztőrendszer a 
vágás során veszteséggént jelentkezik, ront-
ja a vágási kihozatalt. Nem véletlen, hogy a 
kiváló gyepadottságokkal rendelkező orszá-
gokban (pl. Írország, Egyesült Királyság) a 
kevésbé mély („sekély”) törzzsel rendelkező 
teheneket részesítik előnyben a tenyésztők, 
hiszen a jó minőségű legelőfűből kisebb 
mennyiség is kielégíti a szoptató anyatehén 
igényét, tehát a nagy testkapacitás gazdasági 
előnye megkérdőjelezhető. 

Az izmoltság bírálata során – a kettőshasz-
nosítású változathoz hasonlóan - az egyes 
izomcsoportok terjedelmességét, tömegét 
keressük. Az izmoltság bírálatával célunk a 
hústermelő képességen keresztül az értékes 
húsrészek arányára utaló információk gyűj-
tése. 
Az izmoltságot a lapocka és a comb izom-
borítottságára (teltségére) adott pontszámok 
40-60%-os arányában minősítjük.

A lábszerkezeten belül azokat a tulajdonsá-
gokat vesszük figyelembe, amelyek nélkü-
lözhetetlenek a hosszú hasznos élettartam 
szempontjából. Ilyenek a lábállás, a farlejtés 
és a csüd meredeksége.
A húshasznú anyatehéntartás technológiá-
jából adódóan (legeltetés) e hasznosításban 
az egyedek lábszerkezete és ízületei kevésbé 
vannak kitéve olyan jellegű mechanikai ter-
heléseknek, mint az istállózott, kettőshasznú 
teheneké. Így a lábszerkezeti problémák mi-
att selejtezésre kerülő egyedek aránya is ki-
sebb, mint a fejt változat esetében.
A leírtak ellenére nem szorul különösebb 
bizonyításra, hogy esetenként napi több kilo-
métert bejáró, legelőn tartott anyateheneknél 
is fontos a korrekt lábszerkezet.

A tőgy bírálatánál a borjúnevelő képessé-
get meghatározó küllemi tulajdonságokat 
vesszük figyelembe, azokat, amelyek befo-
lyásolják a borjú szopását. Ilyenek a tőgy-
mélység 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 túlsá-
gosan mély, csüngő tőgy nem 
teszi lehetővé a kényelmes szo-
pást. 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 legfonto-
sabb a hosszúság és az állás.  
A túlságosan rövid (2-3 cm) és 
szétálló tőgybimbók nem kívá-
natosak.
A hazai húshasznú magyar-
tarka-populáció tőgymélység 
átlagpontszáma 6,97, amelyet 
az előzőekben leírt elvárásokat 
figyelembe véve optimálisnak 
ítélünk. A bimbóforma átlagér-
téke 6,12 pont, amely tulajdon-
ság javításra szorul. A hatékony 
tenyésztői munka szempontjából 
előnyös, hogy a tulajdonság te-
nyésztői módszerekkel viszony-
lag „gyorsan” javítható.

A húshasznú magyartarka 
tenyésztésének jövőbeni irányai

Az elvárt genetikai előrehaladás 
érdekében kiemelt feladatunk a 
genetikai variancia fenntartása, 
amelynek érdekében szélesít-
jük a célpárosításoknál felhasz-
nált bikavonalak számát. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy 
vérfrissítés céljából a világ 
vezető húshasznú hegyitarka-
populációiból (USA, Kanada, 
Írország, Dánia, Németország) is 
importálunk szaporítóanyagot.
A borjú választási súlya nagyban függ az 
anyatehén tejtermelésétől, tehát az elvárt 
szintű tejtermelés megőrzése, esetleg javítása 
alapvető tenyésztői érdek. A gyakorlati meg-
valósítás során a húshasznú és a kettőshasznú 
vonalakat kombináljuk egymással a tenyész-
bika-előállításban.

A jövőben kiemelt figyelmet fordítunk a 
húshasznú magyartarka szelekciós rendsze-
rének korszerűsítésére, amelynek keretében 
BLUP-alapú tenyészérték-számítást kívá-
nunk bevezetni a borjú választási súlyát befo-
lyásoló tulajdonságokra (növekedési erély, bor-
júnevelő képesség), valamint a szaporaságra.  
A fejlesztések eredményeiről folyamatosan 
tájékoztatjuk a szakmai közvéleményt.

7. ábra | A 205 napra korrigált választási súly alakulása az 
ellésszám függvényében

8. ábra | A farmagasság alakulása az ellésszám 
függvényében

9. ábra | A törzsmélység alakulása az ellésszám 
függvényében
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ERősíTEnI KEll A MAGyAR TEnyésZTésT
Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató, MÁSZ

A termelés mellett a tenyésztésben is egyre 
élesebb verseny van a világban. Tőkeerős, 
nemzetközi beágyazottsággal rendelkező 
tenyésztő vállalkozások, integrációk igye-
keznek mind több országban a nemesítő 
munkát, a tenyészállat-előállítás irányítását 
saját kezükbe venni – derült ki a „Tenyész-
tésszervezés Magyarországon: múltunk és 
jövőnk” című tudományos tanácskozáson. 
A tenyésztésszervezés iránti érdeklődést 
jól jelzi, hogy a Magyar Tudományos Aka-
démia 300 férőhelyes dísztermét zsúfolásig 
megtöltötték a résztvevők, akik között szép 
számban voltak tenyésztők, a tenyésztés-
szervezésben részt vevő szakemberek, szak-
politikusok és újságírók. A rendezvénnyel 
a Magyar Állattenyésztők Szövetségének 
(MÁSZ) az volt a célja, hogy rávilágítson 
tenyésztés-szervezésünk dicső múltjára, be-
számoljon a jelenlegi helyzetről, és utat mu-
tasson előre. Azok az országok, amelyekben 
nincs vagy fejletlen a tenyésztésszervezés, 
az árutermelésben teljesen ki vannak szol-
gáltatva azoknak, akiktől a tenyészállatokat 
vagy szaporítóanyagot vásárolják.

VILÁGSZÍNVONALÚ ALAPOK

A Magyar Tudományos Akadémia Állatte-
nyésztési Szakbizottsága, a Magyar Állat-
tenyésztők Szövetsége, valamint a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara által közösen, Fa-
zekas Sándor földművelésügyi miniszter 
fővédnökségével rendezett tanácskozáson az 
előadók összefoglalták a hazai tenyésztés és 
tenyésztésszervezés történetét, továbbá vá-
laszokat kerestek azokra a kihívásokra, me-
lyekkel az ágazatnak a közeljövőben szembe 
kell néznie. Bár a helyzet az elmúlt 25 évben 
nem volt ideálisnak nevezhető, a rendszervál-
tás óta mégis sikerült megteremteni azokat 
az erős alapokat, melyekre építkezni lehet, 
tudhattuk meg Szabó Ferenctől, az MTA  
Állattenyésztési Szakbizottságának elnökétől. 
A tenyésztők áldozatos munkájának köszön-
hetően hazánk világszínvonalú genetikai 
alapokat mondhat magáénak, és a legkor-
szerűbb módszerek kerülnek alkalmazásra. 

Továbbra is fájó pont, 
hogy mindezt a poten-
ciált nem sikerül olyan 
mértékben az ágazat 
javára fordítani, mint 
amennyire szeretnénk 
– tette hozzá Szabó Fe-
renc. 

TENYÉSZTÉSI  
SZUVERENITÁS

A rendezvény fővéd-
nöke, Fazekas Sándor 
köszöntőjében utalt a 
magyarországi tenyésztésszervezés dicső 
múltjára, említést tett a világháborút kö-
vető államosításról, valamint a rendszer-
váltás utáni újjászervezésről. Az újkori 
tenyésztés-szervezési rendszer az ezred-
fordulóra kialakult, ugyanakkor nem tu-
dott olyan mértékben megerősödni, mint 
a nyugat-európai versenytársak, amelyek 
hosszú évtizedes vagy évszázados töretlen 
fejlődésen vannak túl. A miniszter rávi-
lágított, hogy az élelmiszer-előállításért 
és a piacokért a világban ádáz küzdelmet 
vívnak egymással országok, illetve multi-
nacionális vállalatok. Az állatitermék-elő-
állításban egyre nagyobb befolyása van a 
profitérdekelt tenyésztő vállalkozásoknak, 
amelyek az általuk előállított, nemesített 
genetika végfelhasználójaként tekintenek 
Magyarországra is. „A következő évtized 
arról is szól majd, hogy sikerül-e megta-
lálni a helyét a magyar tenyészállat-elő-
állítóknak ebben a folyamatosan élesedő 
versenyben, meg tudjuk-e őrizni tenyész-
tési szuverenitásunkat, az árutermelést 
mekkora arányban tudjuk saját magunk 
által nemesített tenyészállatokkal bizto-
sítani, el tudjuk-e látni a lakosságot és a 
külpiacokat minőségi magyar állati termé-
kekkel” – mutatott rá a jövő legfontosabb 
kihívásaira Fazekas Sándor.

MAGYAR ÉRDEKEK VÉDELME

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara elnöke szerint a globalizálódás 
igénye uniós szinten is igen felkapott téma.  
A hazai állattenyésztés érdekeivel ellenté-
tesek azok a törekvések, melyek tőkeerős 
cégek kezébe helyeznék az ágazatot. Nél-
külözhetetlen az ágazat hazai megerősítése, 
melynek kiváló első lépése volt a sertés-áfa 
csökkentése, ennek kedvező hatását a te-
nyésztők és árutermelők is érzékelik. „Nem 
szabad itt megállni, a sertés mellett a többi 
gazdasági állatfajnál is égető szükség van ha-
sonló intézkedésekre.”

A KEVESEBB TöBB

Fekete Balázs, a Magyar Állattenyésztők 
Szövetségének (MÁSZ) elnöke szerint Ma-
gyarországon ugyan sosem volt olyan csekély 
az állatállomány, mint az elmúlt években, ám 
a legfrissebb KSH adatok már jól mutatják 
a nemrégiben bevezetett sertés-áfacsökkentés 
áldásos hatásait. Magyarországon megtalálha-
tó szinte valamennyi olyan fajta, amelyekkel a 
világban más tenyésztők dolgoznak, sőt, egyes 
esetekben talán túl sok is. „Kevesebb fajtával 
lényegesen jobb eredményeket lehetne elérni. 
Célirányos nemzeti tenyésztési programokkal 
és hatékony marketinggel sikeresen lehetne 
felvenni a versenyt akár a tőkeerős, globális 
tenyésztővállalkozásokkal is.”



10

A MAGYARTARKA w 2014. tél XIV. évfolyam 4. szám

MÚLT, JELEN, JöVŐ

A rendezvény nyitóelőadásában Fésüs László 
és Wagenhoffer Zsombor a hazai tenyésztés-
szervezés történelmi áttekintésével és a jövő-
re vonatkozó javaslatokkal igyekeztek pers-
pektívába helyezni a tanácskozást. Az ágazat 
időszámítását a Mezőhegyesi Ménes 1784-es 
alapításától lehet kezdeni. Gróf Széchenyi 
Istvánhoz köthető a magyar állattenyész-
tés világszínvonalra történő felzárkóztatása.  
Az első törést az 1948-as államosítás jelen-
tette. A hetvenes években figyelemre méltó 
fejlődést sikerült megvalósítani, a nyolcvanas 
évekre azonban elfogyott a lendület. A rend-
szerváltással egy időben megindult az ágazat 
társadalmi alapokon történő újjászerveződé-
se. 1994-ig sorra jönnek létre a fajtatenyész-
tő szervezetek, életbe lép az Állattenyésztési 
törvény, létrejön az Állattenyésztési Alap, és 
megalakul a Magyar Állattenyésztők Szö-
vetsége. Az ezredfordulóra kialakul az újkori 
tenyésztés-szervezési rendszer, azonban az 
infrastruktúra, a tőke és az állami támogatások 
hiánya miatt nem tudtak igazán megerősödni 
a tenyésztőszervezetek. A 2010-es kormány-
váltás következtében felértékelődött a nemzeti 
alapokon történő állattenyésztés jelentősége, 
ugyanakkor az ágazatra leselkedő veszélyek is 
előtérbe kerültek.

PARTNER AZ ÁLLAM

Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős he-
lyettes államtitkár átfogó tájékoztatást adott 
az állami szerepvállalás lehetőségeiről és 
alapvető céljairól. Az elmúlt két évtizedben 
mintegy 100 elismert tenyésztőszervezet ala-
kult, mely 200-at meghaladó számú nemzet-
közi és hazai fajta törzskönyvezését végzi, 
emellett az állam a jogalkotás és a hatósági 
oldalon jelentkező feladatok mentén, a ren-
delkezésre álló támogatási források megha-
tározásával és elosztásával veszi ki részét 
a munkából. Hangsúlyos állami feladat a 
védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták 
megőrzése, mivel ezek meg nem újuló erő-
források, fenntartásuk pedig alapvető nem-
zetgazdasági érdek. Ez utóbbi kötelezettség 
annál is hangsúlyosabb, mivel az EU sza-
bályozása erre nem terjed ki, mint ahogy az 
élelmezésbiztonságról sem rendelkezik uniós 
jogszabály, kizárólag az áruk és erőforrások 
szabad áramlását szorgalmazzák a közösségi 
alapelvek.

A HOLLAND PÉLDA

Jos Buiting meghívott előadó a hol-
land holstein-fríz fajta tenyésztés-szer-
vezésének bemutatásán keresztül igye-
kezett rávilágítani, miként működik a 
globális piaci környezetben versenyképe-
sen egy társadalmi alapokon létrehozott,  
azonban ma már tenyésztési vállalkozásként 
működő szerveződés. A különböző orszá-
gokban jelentős eltérések figyelhetők meg 
a szakmai szervezetek szerepvállalásában, 
szervezettségi fokában, illetve a nyújtott 
szolgáltatások minőségben és mennyiségé-
ben. Ebben a legalacsonyabb fokot a törzs-
könyvezést, küllemi bírálatokat végző szer-
vezetek jelentik, míg a legmagasabb szinten 
tevékenykedő szervezetek, így a holland 
CRV is a saját országa tenyésztőinek kiszol-
gálásán túl akár több kontinensre kiterjedően 
fejti ki tevékenységét. A tej világpiacán éves 
szinten mintegy 20 millió tonnás, Új-Zéland 
teljes tejtermelésének megfelelő keresletnö-
vekedés figyelhető meg, ami elképesztő mé-
retű, folyamatosan fejlődő piacot jelent, de 
ezzel a lehetőséggel csak az erős gazdasági 
háttérrel és fejlett technológiával rendelkező 
tejtermelők kerülhetnek ki győztesen, hiszen 
a verseny roppant éles. Ugyancsak a szerve-
zettség fokozását teszik szükségessé az aláb-
bi trendek: a gazdaságok mérete növekszik, 
irányításuk egyre komplexebbé válik, az al-
kalmazott technológia folyamatos fejlődésé-
vel párhuzamosan a társadalmi elvárások is 
egyre szigorodnak.

HAZAI EREDMÉNYEK

Mihók Sándor a MÁSZ társelnöke szerint 
az elmúlt 25 év a hazai tenyésztésszervezés 
sikertörténetének fogható fel. A tenyésztők-
nek többé-kevésbe sikerült alkalmazkodni-
uk a társadalmi alapokra helyeződés és az 
EU-csatlakozás következtében megváltozott 
körülményekhez. A lótenyésztésben sike-
rült megismerni a magyar fajták genetikai 
hátterét, új életre keltettek a kihalás szélé-
re sodródott fajtákat, vonalakat, megóvtak 
ritka genotípusokat, illetve meghonosítot-
ták a legmodernebb tenyésztési eljárásokat.  
A sertéstenyésztés hatalmas esély előtt áll, 
ehhez meg kell teremteni és végre kell hajta-
ni azt a nemzeti sertésprogramot, ami a ha-
zai fajtákra alapozva piacos, kiváló minősé-
gű hízóalapanyag előállítását teszi lehetővé. 

A magyartarka nemesítését sikerült új ala-
pokra helyezni a Kettőshasznú Tenyészérték 
Index (KTI), majd a Hús Tenyészérték In-
dex (HTI) bevezetésével. Ezek segítségével 
kimagasló reprodukcióval, hosszú hasznos 
élettartammal rendelkező, koncentrált tej- 
és kimagasló hústermelő képességű fajta 
lett a magyartarka. A magyar holstein-fríz 
- tenyésztés komoly eredményeket tud fel-
mutatni. Olyan fajtát sikerül létrehozni, 
ami üzemmérettől függetlenül, bármilyen 
tartási rendszerben magas színvonalú ter-
melésre alkalmas. A Magyar Juh- és Kecs-
ketenyésztő Szövetség (MJKSZ) 1991-től 
végzi a törzskönyvezési, teljesítmény-vizs-
gálati tevékenységet. A juhfajták termelési 
paraméterei mérhetően javultak 1990 óta, 
kivéve a magyar merinó reprodukciós tel-
jesítményét. Az MJKSZ a törzskönyvezési 
és teljesítmény-vizsgálati alaptevékenysége 
mellett széleskörű szolgáltatást is nyújt a 
juhtartóknak.

ELISMERÉSEK

A Magyar Állattenyésztők Szövetsége elnök-
sége „Magyar Állattenyésztésért” díjat ala-
pított idén augusztusban. Az elismerés olyan 
magyar – vagy kivételes esetben külföldi 
– állampolgár részére adományozható, aki 
több évtizedes munkájával az állattenyésztés 
területén – beleértve a nemesítést, génmeg-
őrzést, takarmányozást – bármely faj és fajta 
vonatkozásában kiemelkedő eredményeket 
ért el, legyen az oktatás, kutatás, tenyész-
tés-szervezés, szakigazgatás, vagy  közvetlen 
gazdálkodó tevékenység. A díj évente egy 
alkalommal a MÁSZ Küldöttközgyűlésén, 
vagy az adott év legjelentősebb szakmai 
eseményén, leg fel jebb 2 fő részére adomá-
nyozható. Ez alól kivételt képez az alapítás 
éve, amikor 4 személyt kapott díjat a MÁSZ 
elnöksége ajánlása alapján: Bíró István a 
szarvasmarha-tenyésztési szakigazgatás új-
jászervezésében, Bodó Imre a lótenyésztés 
és génmegőrzés területén, Fésüs László a 
juhtenyésztés-szervezésében és a hazai mo-
lekuláris genetikai vizsgálatokban, Kovács 
József pedig a sertéstenyésztés oktatásában 
és kutatásában végzett kiemelkedő munkás-
sága elismeréséül kapták a Magyar Állatte-
nyésztésért díjat.
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TudnIVAlóK A KéKnyElV-BETEGséGRől (BluETonGuE)
NÉBIH munkatársai

A kéknyelv-betegség (bluetongue) fer-
tőző, vírusos állatbetegség, mely a ké-
rődző állatokat (szarvasmarha, juh, 
kecske, vadon élő kérődzők) támadja 
meg. Egyéb állatokra és az emberre a 
vírus nem veszélyes, humán megbete-
gedést nem okoz.

TüNETEK

A vírus az érfalakat károsítja, emiatt a 
megbetegedett állatokban vizenyő, vér-
zés, nyálkahártya-kifekélyesedés ala-
kulhat ki különböző testrészeken. 
Vemhes állatokban  magzatká-
rosodást okozhat. A klinikai 
tünetek általában a fertőzés 
után 3-7 nappal jelentkez-
nek, az állatok lázasak, 
bágyadtak. Orrfolyás, kö-
tőhártya-gyulladás gyak-
ran megfigyelhető. A fej, 
a fültő, az áll alatti és nyaki 
területek bőr alatti része vize-
nyőssé válhat. Az állatok a nyál-
zás mellett gyakran kiöltik nyelvüket, 
mely fokozatosan megduzzad, és a kiala-
kuló vérkeringési zavar miatt kékké szí-
neződik. A száj nyálkahártyán fekélyes, 
elhalt területek alakulhatnak ki. A lábvé-
gek szintén vizenyőssé válhatnak, és itt 
is kialakulhatnak fekélyes területek. Ju-
hokban általában súlyosabbak a tünetek, 
főleg a kultúrfajták esetében. A szarvas-
marhák kevésbé érzékenyek, a kecskék 
és a vadon élő kérődzők többnyire tünet-
mentesen átvészelik a betegséget.

KóROKOZó, TERJEDÉS

A betegséget az Orbivirus nemzetségbe 
tartozó kéknyelv-betegség vírus (BTV, 
Bluetongue virus) okozza. Jelenleg a ví-
rus 24 szerotípusa ismert. A kórokozót 
kizárólag a Culicoides nemzetségbe tar-
tozó törpeszúnyogok terjesztik. A szú-
nyogok a fertőzött állatok vérével táplál-
kozva fertőződnek, majd 6-8 nap után a  

nyálmirigyükben elszaporodó vírusokat 
továbbadják a fogékony állatoknak. Álla-
tok közti közvetlen kontaktus révén, illet-
ve egyéb úton a fertőzés nem terjed.

ELŐFORDULÁS

A kéknyelv-betegséget eredetileg Dél-Af-
rikában azonosították. Előfordul a Közel-
Keleten, Indiában, Délkelet-Ázsia meleg 
éghajlatú országaiban, Ausztráliában, az 

USA-ban és Közép- és Dél-Amerikában 
is. Európában korábban csak alkalman-
ként, a görög szigetekre behurcolva for-
dult elő, azonban az elmúlt évtizedben 
a kórokozót egyre több országban azo-
nosították. Az esetek száma jelentősen 
megnőtt, súlyos gazdasági károkat okoz-
va. A betegség 2014 nyarán-őszén újra 
megjelent Törökországban is, és elterjedt 
Görögország, Bulgária és Románia teljes, 
valamint a balkáni országok egyes terüle-
tein. A kéknyelv-betegség bejelentési kö-
telezettség alá tartozó betegség, szerepel 
a Nemzetközi Állat-járványügyi Hivatal 
(OIE) listáján is.

FELISMERÉS, KEZELÉS,  
MEGELŐZÉS

A betegség gyanúja a jellemző tünetek 
alapján merül fel. A fertőzöttség meg-

erősítése immunológiai és virológiai 
módszerekkel lehetséges. A vakcinával 
való védekezés a hatályos magyar jog-
szabályok szerint tilos, csak az országos 
főállatorvos rendelheti el.
Mivel kórokozó-átvivőkön keresztül 
terjedő betegségről van szó, a betegség 
megelőzését segíti a kórokozó-átvivők 
támadásai elleni védekezés (rovarölő 
szerekkel történő kezelés, a szúnyogok 
alacsony aktivitásának idején történő le-
geltetés), valamint a járványnak az álla-
tok mozgása által okozott terjedésének 

megelőzése. A NÉBIH honlapján 
elérhető a Bizottság és a tagálla-

mok által összeállított Útmu-
tató a létesítmények vektor-
mentesítéséről, valamint a 
védekezésben használható 
biocid szerek listája és az 
alkalmazás módja is.

INTÉZKEDÉSEK

Az idei év augusztusában beje-
lentett romániai megállapítások követ-

keztében hazánk dél-keleti területén is 
megfigyelési körzetet kellett elrendelni 
a betegség nyomon követése és tovater-
jedésének megakadályozása céljából. 
Az e körzetben alkalmazott intézkedé-
sek egyike volt a hazai kérődző-állo-
mány eddigieknél nagyobb arányban 
végzett laboratóriumi szűrővizsgálata. 
Ezen szűrővizsgálatok eredményeinek 
értékelése során megállapították, hogy 
a betegség már hazai állományokban 
is megjelent. Emiatt a korábban elren-
delt korlátozás alatti területet jelen-
tősen módosítani kellett. A kitörések 
körüli 100 kilométeres sugarú kört ma-
gában foglaló területen védőkörzetet, 
az ezt övező 50 kilométer széles sávban 
megfigyelési körzetet kellett kijelölni.  
A kitörések körüli 20 kilométeres zóná-
ban ezen felül megfigyelési zárlat alá kell 
helyezni a fogékony kérődzőket tartó ál-
lományokat.
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ÉLELMISZERBIZTONSÁGI  
VESZÉLY

A kéknyelv-betegség nem jelent élelmi-
szerbiztonsági kockázatot! A vírus állat-
ról emberre nem terjed, az emberre az 
esetlegesen fertőzött állatokból előállított 
élelmiszerek sem jelentenek veszélyt.

HAZAI ÁLLATSZÁLLÍTÁS

1. 20 kilométeres zóna: a 40 napos megfi-
gyelési zárlat alá helyezett állományokat 
az állatorvosok felkeresik, és azokban 
klinikai szűrővizsgálatot végeznek. Ezek-
be az állományokba és onnan kifelé fo-
gékony állat a zárlat 40 napja alatt nem 
szállítható! E korlátozás alól leghama-
rabb az utolsó kitörés alapját jelentő eset 
időpontjától eltelt tíz nap múlva adható 
felmentés.

2. Védőkörzet egyéb települései: Belföl-
dön a körzetet fogékony állat jelenleg ki-
zárólag vágási céllal hagyhatja el, azon-
ban a körzeten belül mind vágási, mind 
továbbtartási céllal az állatok szállítha-
tók. Az állatforgalmazás mind belföldön, 
mind export során minden esetben kizá-
rólag előzetes állatorvosi vizsgálat után - 
mely szerint a szállítandó állatokon nem 
mutatkoznak a betegség tünetei – történ-
het meg.

3. Megfigyelési körzet települései: Bel-
földön a körzetből jelenleg továbbtartásra 
kizárólag a megfigyelési körzeten belül 
és a védőkörzetbe lehet fogékony álla-
tokat szállítani. Vágási céllal mindhárom 
területre szállítható kérődző. Az állatfor-
galmazás előfeltétele ilyenkor is minden 
esetben az állatorvosi vizsgálat megtör-
ténte és a szükséges igazolás kiállítása.

BESZÁLLÍTÁS HARMADIK  
ORSZÁGBóL

Törökország, Szerbia és Macedónia teljes 
területéről fogékony kérődző tenyésztési, 
továbbtartási és vágási céllal nem érkez-
het uniós tagállamba, így hazánkba sem, 
azonban különleges céllal – génmegőr-
zés, fajtafenntartás - igen.
A Bulgáriából, Görögországból és Romá-
nia korlátozás alá vont területeiről érkező 

szállítmányok esetében különös figyelmet 
kell fordítani a TRACES bizonyítványon 
a bluetongue-gal kapcsolatos kiegészítő 
garanciák meglétére. Amennyiben a bizo-
nyítványon nem szerepel ilyen garancia, 
a szállítmányokat vissza is fordíthatja a 
magyar hatóság, vagy azok egyedeit le is 
öletheti. Ilyen esetben állami kártalanítás 
sem a leölés, sem az ártalmatlanítás után 
nem fizethető.
A bluetongue-ra fogékony fajhoz tarto-
zó állatokból álló, Románia korlátozás 
alatt nem álló területeiről, valamint Tö-
rökország, Szerbia és Macedónia teljes 
területéről (csak különleges céllal – gén-
megőrzés, fajtafenntartás) érkező élőál-
lat-szállítmányok karanténozására külö-
nös figyelmet kell fordítani.

KISZÁLLÍTÁS, ExPORT

Export (harmadik országokba történő 
szállítás) esetén általános szabályok nin-
csenek, a két ország közötti kereskedelmi 
megállapodás, állat-egészségügyi bizo-
nyítvány előírásait kell követni. Törökor-
szágba történő export esetén külön eljárás 
van életben, a török fél egyéb fertőző be-
tegségekkel kapcsolatban is kér kiegészí-
tő nyilatkozatot.
Az Európai Unió más tagállamaiba tör-
ténő kiszállítás esetén az állat-egészség-
ügyi bizonyítványon igazolni kell, hogy a 
gazdaságban 30 napon belül nem fordult 
elő a betegség, és megtörtént a szúnyog-
irtó szerrel történő kezelés. Görögország 
állat-egészségügyi hatóságának tájékoz-
tatása alapján ezen feltételek igazolása 
mellett minden olyan szállítmányt fogad-
nak, amelyeket akár védő-, akár megfi-
gyelési körzetből adtak fel. Amennyiben 
az EU-ba azonnali vágásra történik a 
szállítás (korlátozás alá vont területről 
korlátozásmentes területen lévő vágóhíd-
ra), a szállítás előtt minimum 48 órával 
értesíteni kell a fogadás helye szerinti ha-
tóságot!

ÁLLATI SPERMA, PETESEJT,  
ILLETVE EMBRIó SZÁLLÍTÁSA

Állati sperma, petesejt és embrió kiszál-
lítása védőkörzetből csak az illetékes me-
gyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatóság engedélyével 

lehetséges. Belföldi szállítás esetén a ha-
tósági állatorvosnak kiegészítő igazolást 
kell kitöltenie. Olyan sperma, melyet a 
korlátozás elrendelése előtt 60 nappal 
gyűjtöttek, illetve embrió/petesejt, mely 
esetében a donorállat a kinyerés napján 
nem mutatta a kéknyelv-betegség klinikai 
tüneteit, mentesíthető a korlátozás alól. 
Az illetékes Igazgatóság a 1266/2007/EK 
európai uniós rendeletben meghatáro-
zott feltételek szerint is adhat felmentést.  
A feltételek részletesen a kiegészítő iga-
zoláson szerepelnek.
A korlátozás alatt lévő területekről nap-
rakész információ (településlista és térké-
pek) található a NÉBIH honlapján, ahol 
részletes útmutató és a korlátozást elrende-
lő határozatok is hozzáférhetők. Ugyanitt 
a vonatkozó aktuális kereskedelmi tudni-
valók is olvashatók. A változó járványügyi 
helyzet miatt szállítás előtt érdemes tájé-
kozódni az aktuális helyzetről.
Fontos, hogy a kéknyelv-betegség tüne-
teinek gyanúja esetén az állattartók hala-
déktalanul értesítsék ellátó állatorvosukat, 
vagy forduljanak a járási állat-egészség-
ügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok 
munkatársaihoz. Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
xLVI. törvény rendelkezései alapján a 
kéknyelv-betegségben elhullott vagy a 
kéknyelv-betegség felderítése, illetve le-
küzdése miatt leölt állatokért állami kár-
talanítás jár, ha az állattartó a törvényben 
előírt bejelentési kötelezettsége alapján 
állata betegségét vagy elhullását jelentette 
az állatorvosnak, illetve állatait a vonatko-
zó jogszabályok betartásával vásárolta és 
tartotta. Zárt körülmények között tartott 
vadon élő kérődzők esetén csak az enge-
déllyel befogott és legalább hat hónapja 
zárt körülmények között tartott állatok 
esetében jár állami kártalanítás.
Az alábbi útvonalon található az EU 
kéknyelv (bluetongue) megbetegedés-
sel kapcsolatos hivatalos oldala, ahon-
nan további információk tudhatók meg: 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/
controlmeasures/bluetongue_en.htm

2014. december 3-án  Magyarország teljes területére  kihirdették a szezonális  vektormentes időszakot
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MAGyARTARKA sZAKMAI nAp ERdélyBEn
Papp Attila ügyvezető, Genetik Plus Kft. 

Szakmai napra gyűltek össze a Kovászna 
megyei székely gazdák november 27-én 
Sepsiszentgyörgyön. Az eseményt a Ma-
gyartarka Tenyésztők Egyesületének ro-
mániai képviselete, a Genetik Plus Kft. 
szervezte.
A Genetik Plus Kft. 2008-ban alakult a 
Magyartarka Tenyésztés Kft. és néhány 
marosvásárhelyi magánszemély kezde-
ményezésére. Célunk az volt, hogy az 
erdélyi gazdák számára is elérhetővé 
tegyük a magyartarka szaporítóanyagot. 
A cég megalakulása és tevékenységének 
elindítása, nevezetesen egy spermarak-
tár létrehozása Marosvásárhelyen nem 
ment zökkenőmentesen. A magyartarka 
szaporítóanyag megjelenése egy olyan 
piacon, amelyet addig a monopolhely-
zet kényelme jellemzett, nem maradt 
észrevétlen. Az állami szakintézmények 
(Országos Állattenyésztési és Szaporo-
dásbiológiai ügynökség; Állategészség-
ügyi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal) 
egyes akkori képviselői, engedve a be-
folyásolásnak, mindent megtettek, hogy 
megakadályozzák vagy késleltessék ezt 
a kezdeményezést, és sajnos ebben a 
tekintetben az elmúlt hat év sem hozott 
lényegi változást.
A romániai szaporítóanyag piacán to-
vábbra is meglehetősen nagy a káosz, a 
fejetlenség. A hatályos állattenyésztési 
szabályozások nem minden esetben egy-
értelműek és nem egyformán érvényesek 
mindenkire nézve. Az utóbbi években 
az ország szarvasmarha-állományának 
drasztikus csökkenése következtében 
nagyon kiéleződött a versengés a szapo-
rítóanyag-forgalmazók között. Egyesek 
közülük, mellőzve a lojális konkurencia 
szabályait, sportszerűtlen eszközökkel 
próbálják kiszorítani versenytársaikat a 
piacról. Mindezek mellé a mi esetünkben 
sajnos még társul az a tény is, hogy a faj-
tamegnevezés, a magyartarka (szemben 
a német vagy az osztrák tarkával) nem 
minden fülnek hangzik barátságosan. Az 
okokat nyilván mindannyian tudjuk, és 

mivel azok ugyebár nem szakmai jelle-
gűek, nem sokat tehetünk ellene. Éppen 
ezért tevékenységünk és lehetőségeink 
e tekintetben eléggé korlátozottak, és 
nagyrészt csak a magyarlakta vidékeken 
érvényesülnek.
A háromszéki szarvasmarhatartó gaz-
dák régi partnereink, ezért is tartottuk 
fontosnak, hogy az előző évekkel el-
lentétben, amikor is Marosvásárhelyen 
tartottunk szakmai napot, az idén Sep-
siszentgyörgyön szervezzük meg ezt az 
eseményt, amelyen a Magyartarka Te-
nyésztők Egyesülete részéről dr. Füller 
Imre, dr. Húth Balázs és Vágó Barnabás, 
a Genetik Plus részéről Miklea István és 
Papp Attila vettek részt.
Az egybegyűlteket Papp Attila, a 
Genetik Plus Kft. ügyvezetője köszön-
tötte, majd dr. Füller Imre, a Magyar-
tarka Tenyésztők Egyesülete ügyvezető 
igazgatója vette át a szót. Előadásának 
első felében a pirostarka fajta magyar-
országi kialakulásáról beszélt, majd az 
Egyesület 25 éves múltját és eredménye-
it ismertette a jelenlevőkkel, kronológiai 
sorrendben kiemelve azokat a fontosabb 
eseményeket és intézkedéseket, amelyek 
meghatározták az Egyesület fennmara-
dását, fejlődését és sikereit.
Az erdélyi gazdák számára, sajnos, az 

ilyen jellegű érdekvédelmi szervezet 
fogalma ismeretlen. Romániában jelen-
leg nagyon sok szarvasmarha-tenyész-
tő egyesület létezik, általában minden 
megyére jut egy, esetenként kettő. Ezen 
egyesületek között azonban nincs össze-
fogás, hiányzik a kommunikáció, a közös 
célok kidolgozása, sok esetben többnyi-
re csak az egyesületi vezetők személyes 
érdekeit, mintsem a gazdák érdekeit kép-
viselik. Nem létezik országos pirostarka 
egyesület, a fajtának nincs tenyésztési 
programja, és ahogy az egyesületek mű-
ködése, úgy a jelenlegi termelés-ellenőr-
zési módszerek is hagynak kívánnivalót 
maguk után. Ezért, ahogy azt a jelenlevő 
gazdák is megfogalmazták, Romániában 
egyelőre inkább szarvasmarha-tartásról 
beszélhetünk, szarvasmarha-tenyésztés-
ről kevésbé.
Az előadás második felszólalójaként  
Dr. Húth Balázs, a Magyartarka  
Tenyésztők Egyesületének tenyésztés- 
és marketing-vezetője a magyartarka 
fajta tenyésztési és termelési mutatóit 
ismertette a hallgatósággal. A jelen lévő 
több mint 40 gazda nagy érdeklődéssel 
figyelte a beszámolót. Az előadó be-
mutatta a fajta jellemzőit, szót ejtett a 
magyartarka kettőshasznosítású és hús-
hasznosítású vonalairól, tenyészeteiről. 
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Beszélt a fajta erényeiről, hiányossága-
iról, azokról a fejlesztésekről, amelyeket 
az Egyesület a jobb termelési és tenyész-
tési eredmények elérése érdekében tesz. 
Kitért a fajtatiszta tenyésztés, illetve a 
más fajtákkal való keresztezés kérdé-
sére, hangsúlyozva a keresztezés hátul-
ütőit. Előadása végén bemutatta azokat 
a magyartarka tenyészbikákat, amelyek-
nek szaporítóanyaga a Genetik Plus Kft. 
kínálatában Erdélyben is megtalálható.
A Kovászna megyei gazdák előszere-
tettel használják a magyartarka bikák 
szaporítóanyagát, hiszen már megta-
pasztalták, hogy a következetes tenyész-
tői munka eredményeként előállított 
magyartarka szaporítóanyag megállja a 
helyét, és minden tekintetben felveszi a 
versenyt a más országokból származó, 
hasonló fajtakörbe tartozó tenyészbikák 
szaporítóanyagával.
A Szakmai Nap utolsó előadója Papp 
Attila volt, a Genetik Plus Kft. ügyve-
zetője, aki a cég tevékenységéről, a sza-
porítóanyag-forgalmazás nehézségeiről 
beszélt, valamint bemutatta a cég által 
forgalmazott állattenyésztési kellékek 

és állatorvosi felszerelések kínálatát.
Az előadások után a részt vevő gazdák-
nak lehetőségük nyílt a hozzászólásra és 
kérdésfeltevésre, majd ezt követően kö-
zös ebéddel zártuk a találkozót.
A Szakmai Nap végeztével azzal a re-
ménnyel távoztunk Sepsiszentgyörgyről, 
hogy a háromszéki gazdákkal való talál-

kozás hozzájárult partneri kapcsolataink 
megszilárdításához, és a székely gazdák 
is megértették: elmozdulni a szarvas-
marhatartás berögzült szokásaiból a cél-
tudatos tenyésztés irányába, ez az egyet-
len járható út és esély a fennmaradáshoz 
a jelenlegi viszontagságos piacgazdasági 
körülmények között.

Országos húsmarhatenyésztési tanácskozás
A Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége tanácskozás megrendezéséről döntött „Időszerű kérdések és lehetőségek a 
húsmarhatenyésztésben” címmel, melynek megszervezésével a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületét (MCTE) bízta meg.  
A rendezvény tervezett időpontja 2015. február 5. csütörtök, helyszíne pedig Zalakaros, ami lehetőséget nyújt az egyes 
tenyésztőszervezetek egyéb programjai mellett a résztvevők wellnesszel egybekötött hétvégi kikapcsolódására is.
A szakmapolitikai aktualitások mellet egyre nagyobb igény mutatkozik a szakmai kérdések különböző aspektusokból való 
megvilágítására, a legújabb tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazási lehetőségeinek megismerésére és 
alkalmazására. Ezek az ismeretek segíthetnek javítani a tenyésztés és húsmarhatartás hatékonyságát, versenyképességét. 

Gyakorlatorientált előadásokat tervezünk az alábbi témákban:
• húsmarhatenyésztés legújabb tudományos eredményei, különös tekintettel a molekuláris genetikai kutatásokra és ezek 

tenyésztési alkalmazására;
• a tudatos takarmányozás hatékonyság-növelő eszközei;
• az embrióprogramok tenyésztésszervezési kérdései;
• a húsmarhatenyésztés gazdaságossága, piaci kilátások
• a magyar állattenyésztés, ezen belül a húsmarhatenyésztés jelenlegi és várható helyzete.

 
A rendezvény fórummal zárul.
A jelentkezés feltételeiről, költségekről az Egyesületi Irodán (7150 Bonyhád, Zrínyi u. 3.; telefon: 74/451022,  
email: info@magyartarka.hu) lehet érdeklődni. Január elejére már kialakul a pontos program melyet honlapunra is felteszünk. 
Várjuk tagjaink érdeklődését, jelentkezését!

Tudás növelés
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A Tej Szakmaközi Szervezet és Termék-
tanács 2014. október 30-án rendezte meg 
a „Mérföldkő – Tagországi válaszlépé-
sek a tejágazat kihívásaira” című ágazati 
konferenciáját.

Már hagyománynak számít, hogy min-
den évben megrendezzük a tejágazat 
éves konferenciáját. Ezeket a szakmai 
eseményeket igyekszünk logikusan egy-
másra épülve tematizálni. 2011-ben az 
Európai Unió tejpiaci szabályozásában 
bekövetkezett változásokat mutattuk be, 
illetve rávilágítottunk az úgynevezett 
„Tejcsomag” magyarországi aspektusai-
ra. 2012-ben a kvótarendszer megszünte-
tésének témakörét jártuk körbe, különös 
tekintettel a várható hatásokra. Elmúlt évi 
rendezvényünkön pedig meghatároztuk 
közös céljainkat, konkrét intézkedési ja-
vaslatokat mutattunk be, és részletes vitát 
folytattunk a magyar tejágazat jövőjéről.
Idei rendezvényünkön nemzetközi (hol-
land, német, olasz) és hazai, neves kor-
mányzati előadók segítségével kívántunk 
választ kapni a tejágazatot jelenleg legin-
kább foglalkoztató kérdésre, nevezetesen, 
hogyan érintheti a kvótakivezetés Európa 
országait és milyen válaszlépéseket ter-
veznek az egyes tagállamok a várható ha-
tások kezelésére.
A meghívott vendégeket Mélykuti Tibor, 
a Tej Szakmaközi Szervezet és Termék-
tanács elnöke köszöntötte. Beszédében 
kiemelte az integráció és a szakmaközi 
együttműködés, azaz a piac szervezettsé-
gének jelentőségét.
örömünkre szolgált, hogy a neves külföl-
di szakemberek mellett Jakab István úr, 
az Országgyűlés alelnöke elfogadta meg-
hívásukat, és felkérésünknek eleget téve 
nyitotta meg konferenciánkat rendkívül 
hasznos és érdekes szakmai beszédével.  
A kooperáció, a piacon való szervezett 
megjelenés fontosságára hívta fel a figyel-
met. Elmondta, az integráció mértéke és a 
versenyképesség között szoros kapcsolat 

áll fenn, s az ágazat szereplői közötti 
alapvető együttműködés nagymértékben 
javíthatja a versenyképességet.
Nem kisebb megtiszteltetés, hogy a 
Kormányzat színeiben előadóink között 
köszönthettük dr. Mezei Dávid urat, a 
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesz-
tési stratégiai ügyekért felelős helyettes 
államtitkárát, aki a Kormány 2020-ig 
tartó vidékfejlesztési programjának ha-
tásait mutatta be naprakész adatokkal. 
Elmondta, a tejágazat támogatására az 
új Vidékfejlesztési Program kereteiben 
közvetlenül az alábbi területeken áll ren-
delkezésre forrás: mezőgazdasági üze-
mek beruházásai (energiahatékonyság, 
trágyatárolók); mezőgazdasági termékek 
feldolgozásához, értékesítéséhez és/vagy 
fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás; 
a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő 
állatjóléti támogatás, valamint állati ge-
netikai erőforrások megőrzésének támo-
gatása. Közvetett támogatások közül az 
agrár-környezetgazdálkodási kifizetése-
ket, valamint az ökológiai gazdálkodás 
támogatását emelte ki.
Tekintettel arra, hogy a 2015. évi kvótaki-
vezetés előreláthatólag átrajzolhatja majd 
Európa „tejágazati térképét”, igyekez-
tünk olyan országok előadóit meghívni, 
amelyek jelentős piaci szereplői az Unió 
tejágazatának.
A vertikális integráció németországi je-
lentőségéről és a piaci várakozásokról a 
Német Farmerszövetség képviseletében 
dr. Simon W. Schlüter úrtól hallhattunk 
tartalmas előadást. Kiemelte, hogy a glo-
bális kereskedelem nagy lehetőség az 
igen versenyképes német tejipar, továbbá 
az EU számára is, hiszen a világpiacon a 
tejtermékek iránti igény folyamatosan nő. 
Mint elmondta, szövetkezetek termelik 
meg a német nyerstej 70%-át.
A holland tejpiac szervezettségéről és 
várható alakulásáról Kees Romijn, az 
egyik legjelentősebb tejpiaci szervezet, 
az LTO alelnöke tartott magas színvonalú 

prezentációt. Elmondta, hogy a 12 millió 
tonnás holland tejtermelés 85%-a szövet-
kezetekben történik. A világ tejtermékek 
iránti igénye 2022-re 2,2%-kal fog nőni, 
így a növekvő tejtermék-előállítás is meg-
találhatja felvevőpiacát, mindez – hosszú 
távon – akár 20%-os termelés-növekedést 
is eredményezhet Hollandiában.
Nem először köszönthettük előadóink 
között az olaszországi CLAL igazgatóját, 
Angelo Rossi urat, aki a tőle megszokott 
módon, lényegre törően beszélt a várható 
piaci trendekről és mutatott be globális 
tejpiaci helyzetelemzést, melyben részle-
tesen kitért Magyarország helyzetére, le-
hetőségeire. Az elmúlt két évben jelentős 
mennyiségű nyerstejet exportáltak Ma-
gyarországról Olaszországba, ezzel kap-
csolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy 
lehetőség szerint ezt a mennyiséget itthon 
kellene tartani és feldolgozni.
Ágazati konferenciáink egyik legizgal-
masabb pillanata minden évben a Fórum, 
amelyen a jelen lévő vendégeknek lehe-
tőségük nyílik kérdéseket intézni az elő-
adókhoz.
Emelte a Fórum színvonalát, hogy rend-
kívül sűrű programja ellenére időt tudott 
szakítani és aktív résztvevője tudott len-
ni a beszélgetésnek dr. Nagy István úr, 
a Földművelésügyi Minisztérium parla-
menti államtitkára.
A konferencia vendégei így a külföldi 
szakértők és a Tej Terméktanács vezetői 
mellett a Kormányzat három jeles kép-
viselőjéhez is intézhettek minden tejpi-
aci szereplőt érintő fontos kérdéseket. 
Elmondható, hogy rendkívül sikeres, a 
jelenlévők számára hasznos beszélge-
tés bontakozott ki. Úgy ítéljük meg – és 
vendégeink elégedettsége is ezt igazolja 
–, hogy hasznos, az ágazat szereplői szá-
mára a jövő gondolkodását segítő isme-
retátadást sikerült megszervezni, mely 
szakmai tanácskozásokra a jövőben is 
szükség van.

IV. TEJáGAZATI KonFEREnCIA
Harcz Zoltán ügyvezető, Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 
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Néhai Kerekes György elnökségi tagunk fia, ifjabb Kerekes György jóvoltá-
ból került a birtokunkba a hazai tenyésztésszervezés őskorát felidéző folyó-
irat-gyűjtemény. Hisszük, hogy elődeink magas színvonalú szakmai munká-
jából a jelenkori tenyésztő társadalom is sok hasznos információt meríthet. 
Ezért úgy döntöttünk, hogy az újság hasábjain közreadjuk a szarvasmarha-
tenyésztés régmúlt eredményeit és emlékeit.

Elődeink nyomában...
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Elődeink nyomában...
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18428 GENCSAPÁTI CINKE REX 81 586 30 0,13 22 0,03 113 91 108 122 126 84 97 129 2000
19008 POLÁNYI DRÁVA ZSENGE 117 105 1800
19300 BONYHÁDI ÉRMES ROMEL 83 948 35 -0,05 30 -0,05 110 102 105 122 133 108 106 103 141 2500
19301 DERECSKEI ÉTLAP SUPERY P 120 125 2000
19302 DERECSKEI ÉTŰD SUPERY P 117 116 2000
19958 DERECSKEI ENZIM VIDÁM P 102 96 1800
20063 BONYHÁDI FÜLLER ROMLET 81 1059 47 0,1 33 -0,06 109 85 84 99 138 94 3000
20064 TEVELI FÜGE DIONIS 81 812 33 0,02 32 0,07 112 95 89 103 133 99 97 136 2500
20259 DERECSKEI FRÉDI ALFA P 114 111 2000
20948 BONYHÁDI GÖCSEJ HERICH 72 825 26 -0,11 26 -0,04 106 95 85 106 129 99 98 105 137 2000
20949 MÁRIAKÁLNOKI GYEPŰ IBIS 82 706 33 0,1 30 0,1 109 94 83 94 131 100 101 137 2500
21167 DERECSKEI GYANTA SZEPI 108 95 2500
21168 DERECSKEI GYÖRE SZÍNVONALAS 104 108 2000
21190 JÁKI GURIGA ZSONGLŐR 77 1041 30 -0,19 33 -0,05 97 83 93 102 135 79 100 132 3000
21191 TEVELI GERJEN VALLOMÁS 86 976 20 -0,32 22 -0,2 118 89 107 108 127 111 127 85 134 2500
21521 RÁDÓCI GÖNYŰ EGO 80 757 30 0,01 24 -0,04 118 86 102 120 128 99 99 135 2500
21522 BONYHÁDI GEREZD WEIPORT 79 669 36 0,18 28 0,09 114 101 96 109 130 100 102 137 2500
21718 VASVÁRI HUBERTUS ROCKET 115 119 2500
21719 NYŐGÉRI HEGYHÁT ENZIM 101 126 2500
21938 NYŐGÉRI HORVÁT BUZOGÁNY 99 109 1800
21941 BONYHÁDI HÜVELYK EGO 79 559 32 0,19 23 0,07 112 92 92 103 126 110 102 138 2500
22166 VÉRTESFARM HASONLÓ HOCHKOGL 75 791 30 -0,02 24 -0,06 102 97 89 97 128 98 138 99 134 2500
22167 JÁKI HOLLÓKŐ HOCHKOGL 76 756 33 0,06 28 0,04 107 92 95 105 131 100 123 93 134 3000
22168 KOCSÉRI HORTOBÁGY HOFGUT 71 600 23 -0,01 22 0,02 100 91 83 96 124 110 117 97 136 2000
22389 VASVÁRI IKLAD LEON 129 106 2000
22397 VASVÁRI IBRÁNY POLDAU 111 101 2500
23253 VASVÁRI JAKAB ALDOR 99 101 1800
23254 KOCSÉRI JÓKORA GARTH 111 103 2500

MAGYARTARKA TENYÉSZBIKÁK 
SZAPORÍTÓANYAGÁNAK ÁRJEGYZÉKE 

érvényes: 2015. január 1-tõl
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Magyar Állattenyésztésért díj Dr. Bíró István részére a 
szarvasmarha-tenyésztési szakigazgatás újjászervezéséért

Magyar Állattenyésztésért díj Bodó Imre professzor 

részére a lótenyésztés és génmegőrzés területén végzett 

munkásságáért

Magyar Állattenyésztésért díj Fésüs László professzor részére 

a juhtenyésztés-szervezésében és a genetikai vizsgálatokban 

végzett munkásságáért

Magyar Állattenyésztésért díj Kovács József professzor részére a sertéstenyésztés oktatásában és kutatásában                                    végzett kiemelkedő munkásságáért

balról jobbra: Szabó Ferenc, Győrffy Balázs, Fazekas Sándor, 
Wagenhoffer Zsombor

Szabó Ferenc professzor, a rendezvény levezető elnöke 

köszönti a résztvevőket



IV. TEJáGAZATI KonFEREnCIA, FoTó TT ARCHíV

Jakab István az Országgyűlés alelnöke
Dr. Nagy István parlamenti államtitkár (FM)

Dr. Mezei Dávid a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesz-
tési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára

Fórum

Dr. Simon W. Schlüter (Német Farmerszövetség)
IV. Tejágazati Konferencia

Angelo Rossi a CLAL igazgatója
Kees Romijn, az LTO alelnöke

Mélykuti Tibor a Tej Szakmaközi Szervezet  és Terméktanács elnöke


