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TARTALOMJEGYZÉK

A hazai nyerstej termelésében leginkább érintett szakmai szerveztek, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, a Magyar 
Állattenyésztők Szövetsége, a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete, a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete, a Koncentrált Tejű 
Fajtákat Tenyésztők Egyesülete és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szakmaközi szervezet székházában 2015. augusztus 5-én 
áttekintették és értékelték a kialakult tejpiaci helyzetet. A megbeszélésről közös sajtóközleményt adtak ki, melyet lapunkban 
olvashatnak!
A 2015-ös év egyik legnagyobb eseménye az OMÉK, melyet szeptember 23–27. között rendeznek. Ugyan még sok mindent nem 
tudunk, van bőven nyitott kérdés, de teljes erővel folyik a tenyésztőszervezetek részéről a szervezés, a MÁSZ pedig előrehala-
dott tárgyalásokat folytat a szakminisztériummal, az AMC-vel és a rendezés jogát pályázaton elnyert Hungexpóval. Reméljük, 
a MÁSZ sikerrel jár, és idén is remek kiállítást sikerül megrendeznünk! Egyesületünk húshasznosítású magyartarka vonatkozá-
sában 6 tehenet borjával és 6 vemhes üszőt mutat be. Kettőshasznosítású vonatkozásában 6 több laktációs tehenet, 6 első borjas 
tehenet és 6 vemhes üszőt mutatunk be. Viszünk a kiállításra két tenyészbikát is! A show-bíró Bernard Lutz úr lesz Németország-
ból, aki szívesen vállalta a feladatot.
A Tejelő pavilonban kap helyet az Egyesület standja, ahová szeretettel várjuk tagjainkat, vendégeinket!
Minden kedves olvasót várunk a 77. OMÉK-ra Budapesten, a Hungexpón!

	
	 Dr.	Füller	Imre
	 ügyvezető	igazgató

TiSzTELT oLVASó!
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Elkövetkezett, amit minden tenyész-
tő vár: májusi tenyészértékbecslés, új 
tenyészértékek, fiatal, kiváló tenyészbi-
kák a köztenyésztésben!

Mint ismeretes, a 2010. őszi becslés 
óta a 2005-ben született tehénállomány 
tenyészérték-átlaga jelenti a viszonyítási 
pontot, tehát azt, amely bázishoz viszo-
nyítjuk 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.

A fenti logikát követve az aktuális évi 
őszi futtatás során majd ismét változik a bá-
zis, így a 2010-ben született tehénállomány 
tenyészérték-átlaga jelenti az új viszonyí-
tási pontot. Bázisévváltáskor a legnagyobb 
változások a naturális (nem standardizált) 
formában kifejezett tenyészértékeket érin-
tik (pl. tejmennyi ség TÉ), ezek kis mérték-
ben csökkenhet nek, de a bikák genetikai 
értékét nem befolyásolják! Erről bővebben 
az őszi tenyész értékbecslés eredményeinek 
elem  zé  sekor írok.

Kiváló bikákkal bővült a fiatal generá-
ció! A sort a 22659 Kocséri Irat Import 
nyitja 139 TTI-vel és szintén 139 KTI-
vel. Iratot a kocséri Petőfi Mg. Szövet-
kezet tenyésztette, számos kiváló küllemű 
utódát csodálhatták meg a tenyészál-
lat-kiállításokon. Küllemi tulajdonságai 
közül a nagy rámát (126) kell megem-
líteni. Irat apja a német Import, anyja a  
4. laktációban 8871 kg tejet termelt 3,51% 
tejzsír- és 3,29% tejfehérje-tartalommal. 
Anyai nagyapja Romlet, egy, a tenyész-
tők körében közkedvelt némettarka bika, 
Bonyhádi Füller Romlet apja.

A fiatal generáció sorát a 22660 Má-
riakálnoki Ilárium Weinold folytatja 
139 TTI-vel és szintén 139 KTI-vel. 
A zsírtartalmat +0,16%-kal javítja! 
Hústenyészértéke átlagos, 99. Küllemi 
tulajdonságok közül a nagy rámát, a jó 
tőgyalakulást és a korrekt lábszerkezetet 
kell megemlíteni. Apja a német Weinold. 
A bikát Rongits Ferenc tenyésztette. 
Anyja a második laktációban 6223 kg 
tejet termelt 4,18% tejzsír- és 3,55% tej-
fehérje-tartalommal. Anyai nagyapja a 
német Rabatt, amelyre a kiváló küllem, 

magas tejtermelés és beltartalom-javítás 
volt jellemző. Érdekességképpen a 2014-
es Kaposvári Állattenyésztési Napokon 
a Húshasznú Szarvasmarhatenyésztő Bt. 
által kiállított Kávé nevű, Illárium apasá-
gú elsőborjas tehén a kategóriájában első 
helyet ért el.

A most beköszöntő „i”-betűs generáció 
sorát a 22658 Vértesfarm Irgó Weinold 
zárja, Illárium apai féltestvére. Irgó Vér-
tes Gábor köröstarcsai tenyésztőnk szak-
mai munkáját dicséri. TTI-je 133, KTI-je 
137. Küllemi tulajdonságai közül a nagy 
rámát (117), a kiváló lábszerkezetet (128) 
és a korrekt tőgyalakulást (117) kell meg-
említeni. Anyja a 3. laktációban 7732 
kg tejet termelt 3,48% tejzsír- és 3,29% 
tejfehérje-tartalommal. Anyai nagyapja a 
német Randy, amely a modern kori ma-
gyartarka-tenyésztés egyik meghatározó 
tenyészbikája volt. 

A májusi tenyészértékbecslés alapján 
ajánlott tenyészbika kört és a részletes 
termelési és küllemi tenyészértékeket az 
újság utolsó oldalán és az Egyesület hon-
lapján is megtalálják tenyésztőink és az 
érdeklődők.

BEKöSzöNTöTT Az új TENyéSzBiKA-gENEráció
Dr.	Húth	Balázs  
tenyésztés- és marketingvezető, MTE

22659 Kocséri Irat Import
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MAgyArTArKA FAjTáérT EMLéKérEM

1956. július 8-án született Kalocsán, az általános isko-
lát Állampusztán és Derecskén végezte.

Középfokú növénytermesztő-állattenyésztő ké-
pesítését a pallagi Balásházy János Mezőgazdasá-

gi Szakközépiskolában szerezte, majd később szarvasmarha-tenyésztő 
szaktechnikusi oklevelet kapott.

Derecskén a Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben kezdett dol-
gozni 1974-ben. A teljes ranglétrát végigjárta, volt brigádvezető, telepveze-
tő és ágazatvezető is.

A Szövetkezet a húsmarhaprogram megindulásának a kezdeteitől részt 
vett a tenyésztésében. A hetvenes, nyolcvanas években saját telepein és az 
integrációban évente közel ezer vágómarhát hizlaltak és értékesítettek.

A rendszerváltás után majdnem felszámolták az ágazatot, 1994-ben még-
is úgy döntöttek, a minőségi magyartarka tenyészállat előállítása irányába 
indulnak el, és kérik felvételüket a Magyartarka Tenyésztők Egyesületébe. 
Békési Imre hamar bekapcsolódott az Egyesület tenyésztési és tenyésztés-
szervezési munkájába. 1995-2000-ig tagja volt a szakbizottságnak, melyet 
az elnökség hoz létre, majd 2000-2010 között a szakbizottság elnökeként 
irányította annak munkáját. 2005-ben választotta meg a Közgyűlés az Egye-
sület tisztségviselőjének, elnökségi tagnak, mely tisztséget ma is betölti.

1999-ben Szövetkezet vezetése az akkor létrehozott Petőfi Kft. felépíté-
sével, irányításával bízta meg.

Később, a két cég egyesülése után a tulajdonosok bizalmát élvezve a Tár-
saság ügyvezetője lett. Egyesületi tagságuk alatt több mint 200 magyartarka 
tenyészbikát adtak a köztenyésztésnek. Mesterséges állomásra jó néhány 
bikájuk került, a teljesség igénye nélkül 17076 Derecskei Astoria Indiáner, 
17077 Derecskei Alfa Passzív, 19301 Derecskei Étlap Supery, 19958 De-
recskei Enzim Vidám, 20259 Derecskei Frédi Alfa, 21167 Derecskei Gyan-
ta Szepi vagy a legfiatalabb, idén nyáron jó eredménnyel beköszönt gene-
ráció, a 24289 Derecskei Krisztofer Heraldik, 24679 Derecskei Karakter 
Emperor. Tenyészállataik nemcsak itthon bizonyítottak, hanem az ország-
határokon túlra is eljutottak, és kiváló termelésükkel nagy sikert arattak.

A Békési Imre vezetése alatt működő tenyészet rendszeres résztvevője a 
kiállításoknak, ahol számtalan díjjal, nagydíjjal ismerik el tenyésztői mun-
kájukat.
Nős, két fiú édesapja és két unoka boldog nagyapja.

Gratulálunk a kitüntetéshez!

Dr. Komlósi István 1960. május 12-én született 
Gyulán.

Egyetemi tanulmányait 1980-ban kezdte a Deb-
receni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tu-

dományi Karán, az akkori egyetlen szakon, az agrármérnök képzésben. 
1985-ben végzett jeles diplomával. Első munkahelye a hajdúböször-
ményi Bocskai Termelőszövetkezet volt, ahol először gyakornokként, 
majd tenyésztésvezetőként dolgozott. Az Állattenyésztéstani Tanszékre  
Dr. Veress László tanszékvezető hívta, akinek személye alapvetően meg-
határozta kutatói pályáját. 1987-től napjainkig a Debreceni Egyetem 
oktatója, kutatója, különböző beosztásokban. 2000-ben habilitált doktori 
címet szerzett, 2013-tól pedig egyetemi tanár. Tudományos pályafutását 
befolyásolta az egyéves ausztráliai posztgraduális képzés, ahol biometria 
és kvantitatív genetika tárgyakra szakosodott. 1991 és 1994 között PhD 
tanulmányokat folytatott az egyesült királyságbeli Bangorban, itt juhte-
nyésztéssel kapcsolatos témából szerzett fokozatot. 2013-ban eredmé-
nyesen védte meg a Magyar Tudományos Akadémia doktora fokozatot, 
munkájának címe: „Juh- és szarvasmarha-tenyésztési programok fejlesz-
tését megalapozó kutatások”. 2008-tól a Kar dékánhelyettese, 2011-től 
az egyetem Állattenyésztéstani Tanszékének vezetője, 2012-től pedig a 
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 
dékánja. Az Agrártudományi Centrum megszűnte után a 2014-ben meg-
alakult Agrártudományi Központ főigazgatója.

Oktatási tevékenysége során több tárgy és szak tantárgyi programjának 
elkészítésében működött közre. 2011-től az Állattenyésztő mérnök BSc. és 
MSc., valamint az Animal Science MSc. angol nyelvű képzés szakvezető-
je. Iskolateremtő tevékenységét igazolja a nagyszámú diplomadolgozatos, 
tudományos diákkörös hallgató, az utóbbi évtizedben pedig a PhD fokoza-
tot szerzett vagy jelenleg is PhD képzésben résztvevő tanítványa. 2003-ban 
az Év Oktatója címet, 2009-ben a Pro Educatione Agriculturae kitüntetést 
kapta, 2010-ben pedig az Agrár Felsőoktatásért miniszteri elismerő okle-
vélben részesült.

Tudományos munkássága több állatfaj tenyésztéséhez is kapcsolódik.  
Az EUROP rendszerű vágójuh-minősítés hazai bevezetését előkészí-
tő munkabizottságban dolgozott, de közreműködött a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség tenyésztési programjának és tenyészérték-
becslésének fejlesztésében is. Feladata volt a hazai sertésfajták szelek-
ciós indexének kialakítása. A magyar charolais és hereford tenyésztőket 
a BREEDPLAN tenyészérték-becslési rendszerhez való kapcsolódásban 
segítette.

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete tenyésztési programjának fej-
lesztésében, a fitnesz tulajdonságok tenyészérték-becslésének kialakítá-
sában, a NET (növekedési erély tenyészérték), a KTI (kettős termelési 
index) létrehozásában fontos szerepe volt. Az adatok évenként kétszeri 
futtatását, kiszámítását ma is végzi. Szakpublikációs tevékenységét jól 
jellemzi, hogy tudományos közleményeinek száma meghaladja a 200-at, 
és a tudománymetriai szempontból oly fontos összegzett impaktfaktora 
28, Hirsch-indexe pedig 10.

Eredményes kutatói munkáját 2002 és 2004 között Széchenyi Profesz-
szori Ösztöndíjjal ismerték el, publikációs tevékenységéért 2006-ban Ki-
adói Nívódíjat, 2010-ben pedig az Év Szerzője díjat nyert el.
Nős, két gyermek édesapja.

Gratulálunk a kitüntetéshez!

Békési imre dr. komlósi istván
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A jeles évfordulóról egy szakbizottsági ülés 
keretében emlékeztünk meg a Génbank-
Semex Magyarország Kft. telephelyén, Mező-
hegyesen. Az ünneplésen a Génbank vezetése, 
forgalmazói, az Egyesület vezetői, tisztség-
viselői és a NÉBIH képviselői voltak jelen. 
A szakbizottsági ülés előtt bikabemutatóval 
kezdtük az programot. A Génbanknál termelő 
tenyészbikákat vezették fel, őket csodálhatta 
meg a közönség. Elsőként a már forgalmaz-
ható tenyészbikák kerültek bemutatásra, a rá-
juk vonatkozó legfrissebb adatokat ismerhette 
meg a közönség. Őket az őszi ivadék telje-
sítményvizsgálatban induló, tenyészértékkel 
még nem rendelkező tenyészbikák követték.

A tenyészbika-bemutató után a teremben 
folytatódott a megemlékezés. Először az 
Egyesület elnöke méltatta az évtizedes kap-
csolatot, majd az ügyvezető igazgató ismer-
tette a 10 évet számokban.

2005. október 1-jétől együttműködési meg-
állapodást kötött a Magyartarka Tenyésztők 
Egyesülete és a Génbank-Semex Magyaror-
szág Kft.

A szerződést ünnepélyes keretek között, a 
Génbank szakmai napján Mezőhegyesen látta 
el kézjegyével Rácz Károly, az Egyesület el-
nöke és Veres Zoltán, a Génbank ügyvezetője.

A két fél a magyartarka fajta Tenyésztési 
Programjának megvalósítására együttműkö-
désre lép, ami kiterjed:
1. Az Egyesület tulajdonában lévő tenyész-

bikáktól származó szaporítóanyag ter-
melésére.

2. Minősített tenyészbikáktól származó, az 
Egyesület tulajdonát képező vagy más 
tenyészbikától termelt, illetve importált 
szaporítóanyag forgalmazására.

Az elmúlt tíz év alatt a mezőhegyesi mester-
séges állomáson 69 magyartarka  tenyészbika 
fordult meg, volt, aki csak egyszer, de akadt 
szép számmal olyan is, aki többször is járt a 
modern, egyedi boxos istállókban. Először a 
KSTV zárása után a mesterséges termékenyí-
tésre alkalmas minősítést kapott tenyészbikák 
utaznak termelésre, majd azok, akiket megtar-
tunk várományos bikaként az ITV indítás után 

néhány évvel, amikor 
tenyészértékük lesz, 
és elérik a Tenyésztési 
Programban megha-
tározott megbízható-
ságot, ismét utaznak 
egyet a Génbankhoz. 
Nagyon jó helyük van 
itt, amit zömében meg 
is hálálnak az eredmé-
nyes termeléssel.

2005 októberétől 
az idei év május 31-
ig a 69 tenyészbikától  
557 932 dózist termel-
tek összesen, kiváló 
minőségben, amit az 
inszeminátorok és a 
külföldi vásárlók is csak dicsérni tudnak.

10 év alatt a forgalmazói hálózat 345 492 
adag magyartarka termékenyítő anyagot érté-
kesített.

KIVÁLó EGyüTTMűKÖDÉS  
EGy KIVÁLó EGyESüLETTEL!

Amikor tíz esztendővel ezelőtt lehetőség 
nyílt számunkra, hogy részt vegyünk a Ma-
gyartarka Tenyésztők Egyesülete Tenyésztési 
Programjában, nem volt kérdés, hogy a vála-
szunk: igen!

Nagy örömmel vettük, hogy ez a nemzeti 
kincsünket fenntartó egyesület velünk kívánt 
együttműködni abban, hogy e kis tenyész-
állat-létszámmal bíró, de annál lelkesebb és 
elkötelezett tagsággal rendelkező csapat el-
képzeléseinek részesei lehessünk.

Nem bántuk meg. Az üzleti eredményeken 
túl (közel 350 ezer értékesített adag, több 
mint 550 ezer termelt és mélyhűtött szaporí-
tóanyag) egyre nagyobb elismeréssel láttuk, 
hogyan alkalmazkodik, milyen sikeresen 
küzd meg az Egyesület a felmerülő problé-
mákkal. A szerződéskötésig – kis túlzással 
– fekete-fehérben láttuk a világot, amely ez-
által számunkra is kiszínesedett. Tenyésztőket, 
inszeminátorokat, családokat ismertünk meg 
és kötöttünk velük barátságokat, közelről lát-

hattuk, egy-egy borjú, tehén milyen sokat je-
lent egy családi gazdaság számára! Természe-
tesen cégünk jelentős beruházásokat eszközölt 
annak érdekében, hogy az Egyesület Tagságát 
minél zökkenőmentesebben ki tudjuk szolgál-
ni, de ennél talán fontosabb, hogy a Génbank 
csapata is összekovácsolódott a feladatban, jól 
képzett, a munkájukat hivatásnak tekintő kol-
légáink lehetőséget látnak a fejlődésre.

Évről-évre tapasztaltuk, az Egyesület hogyan 
fejleszti a tenyészértékeket egyre több fitnesz 
tulajdonság értékmérőinek publikálásával.
A világgazdasági válság okozta problémákkal 
bátran néztek szembe, a folyamatos alkalmaz-
kodás, a fejlesztések alkalmazása a minden-
napokban oda vezetett, hogy mára az MTE 
szakmailag még elismertebb, szilárd anyagi 
alapokon nyugszik, így bátran nézhet a jövő 
kihívásai elé.

A közös érdekek felismerése, a kiváló 
együttműködés, egymás problémáira való 
odafigyelés eredményeként elmondhatjuk, az 
egyenlőségen alapuló partneri viszony nem-
csak a két szervezet, hanem a teljes tenyésztő 
társadalom előnyére is vált.

Örülünk, hogy részt vehettünk a magyar-
tarka fajta hazai helyzetének megszilárdításá-
ban, és legalább ilyen eredményes következő 
10 esztendőt kívánunk minden magyartarka 
tenyésztőnek!

10 éVE KöTöTTüNK EgyüTTMűKöDéSi 
MEgáLLApoDáST A géNBANKKAL

Magyartarka	Tenyésztők	Egyesülete	–	Génbank-Semex	Magyarország	Kft.
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MELLéKTErMéKEK ALKALMAzáSA 
A jELEN éS A jöVő TAKArMáNyozáSáBAN

Vajda	György	területi képviselő, BEUKER Hungária Kft.

Tisztelt Olvasó, Magyartarka-tenyésztők 
és -tartók! A következőkben olvasható 
cikkel arra a tényre szeretnénk rámutatni, 
hogy a jelen és jövő takarmányozásában 
milyen nagy szerepe van, lesz a mellék-
termékeknek. 

A június 25-én megrendezett szakmai 
napon bemutatót tartottunk a Béni Farm 
Kft. telepén, számunkra is meglepően 
nagy érdeklődés mellett. Kollégáimmal 
alig győztünk válaszolni a rengeteg kér-
désre, remélem azért mindre sikerült ki-
elégítő választ adnunk!

Közel 10 éve vagyunk pártoló, kiemelt 
pártoló tagjai az Egyesületnek. Több 
szakmai napon is részt vettünk már, de 
ilyen bemutatóra most került sor először. 
Minden évben bővül azon partnereink 
száma, akik magyartarkát tartanak. Nagy-
üzemekkel és kisgazdaságokkal egyaránt 
kapcsolatban állunk. Mindig keressük 
a lehetőségét, miként tudjuk segíteni az 
állattartókat, -tenyésztőket. Ezt szolgálja 
NTB (New Truck Bagger) nevű innová-
ciónk is. A szakmai nap keretében meg-
tartott bemutató erről az új technológiáról 
szólt, melyet a következőkben szeretnék 
részletesen bemutatni.

Egyúttal köszönetet mondok az Egye-
sületnek a segítségért és a lehetőségért, 
hogy ezt a bemutatót ilyen formában 
megtarthattuk!

ÚJ MóDSZER A NEDVES 
CORNGOLD TÁROLÁSÁRA AZ NTB 

(NEW TRUCK BAGGER)

Új technológiát szeretnék bemutatni, 
amely forradalmasítja a nedves Corngold 
tárolását.

Sok állattartót visszatart a vásárlástól, 
hogy a nedves Corngold nehezen tárolha-
tó.  Emlékeztetőül az eddigi lehetőségek-
ről pár szóban:
Az alapok
• 24 órán belül silózzuk be
• alakítsunk ki kis silóteret vagy a siló-

tér fala mellett egy részt

• tömörítsük meg (rakodógéppel vagy 
kézzel-lábbal, a szélekre nagyon 
ügyelve)

• sózzuk vagy tartósítószerrel perme-
tezzük meg a felületet (teljes felületet, 
főleg a széleken!)

• egy vékony és egy vastag fóliával ta-
karjuk le (vékony fóliából mindig újat 
használjunk!)

• súlyozzuk le (ügyeljünk arra, hogy 
kitároláskor ne szennyeződjön a ta-
karmány!)

NEW TRUCK BAGGER

Ezek voltak az alapok, a múlt. A jövő 
tárolási módja a New Truck Bagger!  
Az előzőekben leírt tárolási módokat tel-
jesen elhagyhatjuk ezzel az új technoló-
giával!

Időjárás-független, környezetbarát tech-
no lógia. Kevesebb a be- és kitároláskor 
fellépő veszteség. Kitároláskor a meg-
bontott függőleges felületen kívül máshol 
nem érintkezik a levegővel a takarmány. 
Kedvezőtlen folyamatok, mint rossz irá-
nyú erjedés, rothadás, kiszáradás ezt a 
technológiát nem fenyegetik. A három-
rétegű PE alapanyagú, magas fokú UV 
stabilitással bíró fóliahengerekben akár 
6-12 hónapig is tárolhatunk 25-200 tonna 
nedves takarmányt. A fóliatömlőben jobb 
anaerob körülményeket biztosíthatunk, 
mint a hagyományos falközi silóban.  
A magas tejtermelés egyik záloga a meg-
felelő minőségű takarmány, ami ezzel a 
technológiával biztosítható. Ehhez a táro-
lási módhoz NEM KELL EGySZERRE 
NAGyOBB MENNyISÉGű takarmányt 
megvásárolnunk, nem kell eldobni egy 
lapátnyi takarmányt sem, és egész idő 
alatt egyforma, jó minőségű takarmányt 
lehet etetni. Érdemes a betárolást köve-
tően 1-1,5 hetet várni a tömlő megbontá-
sáig, mert ennyi idő kell ahhoz, hogy a 
Corngold átfermentálódjon.

A Truck Bagger-es tárolási mód ed-
dig csak sörtörkölynél volt használható. 

Most a New Truck Bagger-rel már egy 
kamionnyi Corngoldot külső szennye-
ződés nélkül is fólia hengerbe töltünk. 
A hagyományos fóliába töltésnél nagy 
mennyiségű Corngoldot tárolunk be, en-
nél a technológiánál a mennyiség CSAK  
25 TONNA! Megbontatlanul akár 6 hó-
napig is minőségi romlás nélkül tárolható 
így a Corngold. Kisebb gazdaságoknál, 
ahol nem fogy el 25 tonna Corngold egy 
hét alatt, érdemes kihasználni ezt a lehe-
tőséget, hisz romlás nélkül tárolhatjuk a 
nagy melegben is a nedves takarmányt. 
Télen az esetleg nehezen megközelíthető 
telepeken jó szolgálatot tesz, ha van tarta-
lék a nehéz napokra. Nagyobb telepeken 
is jól használható, mert nem kell telepi 
munkaerőt igénybe venni a tárolásnál, 
csak a helyet kell megmutatni a sofőrnek.

Ezzel a technológiával az állattartó biz-
tosítja a folyamatos ellátást, és a gyártási 
ütemezéstől függetlenül egész évben etet-
hető kiváló minőségű takarmány.

Sokat hallhatják, hogy nyugat-európai 
kollégáik mennyivel olcsóbban termel-
nek, mennyivel nagyobb termelést rea-
lizálnak.  Természetesen más természeti 
és anyagi körülmények között termelnek, 
mint a hazai gazdák. Ami közös, az a 
szakértelem és a jó genetika, a különb-
ség a rendelkezésre álló takarmányok 
kihasználása. Mindenki tudja, hogy az 
élelmiszer- és bio üzemanyaggyártás 
egyre több gabonát használ fel a világon, 
ezzel egy időben csökken a felhasználha-
tó gabonafélék mennyisége, és a vetés-
szerkezet is átalakul. Ez hazánkban azt 
jelenti, hogy a tervezett beruházások, 
gyárfejlesztések következtében csak 
a bioetanol gyártására 1,5 millió ton-
na kukoricát fognak felhasználni egy 
éven belül! Ezenkívül sok állattartó cég 
kevés földterülettel rendelkezik ahhoz, 
hogy saját maga termelje meg a szük-
séges takarmánymennyiséget. Ez főleg 
a szarvasmarhatartókat érinti, ahol a tö-
megtakarmány nagy területet foglal el, 
így kevesebb terület jut az abrakféléknek. 
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A hazai fehérjeigény is kiszolgáltatott a 
nemzetközi piacnak és a tengeren túli ter-
mésnek. Ezekben a nehézségekben pró-
bálunk segíteni a termelőknek.

A melléktermékek hazai megítélése el-
lentmondásos. Sokszor találkozunk azzal 
a szemlélettel, hogy másodrangúnak tart-
ják a melléktermékeket az alap takarmá-
nyokkal szemben. Megjegyzem, az ext-
rahált szójadara is melléktermék, mégis 
fontos szerepe van a takarmányozásban. 
Az alapanyaghoz képest a melléktermé-
kek magasabb beltartalommal bírnak, 
emészthetőségük jobb, általában íz- és 
illatanyagban gazdagabbak. Ezen termé-
kek gyártói minden esetben rendelkeznek 
nemzetközi takarmánygyártói engedély-
lyel, minőségbiztosítással.

A melléktermékekkel gazdaságosabbá 
tehetjük a takarmányozást, és az állatok 
igényét is szem előtt tartva tudunk kifize-
tődően termelni. A hazai termelő érthető 
módon elsősorban ár-érzékeny, de ahhoz, 
hogy a termelést megfelelő színvonal-
ra emeljük, először az állat igényét kell 
néznünk, természetesen a gazdaságosság 
is fontos. A legolcsóbb takarmányok nem 
mindig jók! A termelő is szeretné érvé-
nyesíteni az eladási áraiban a jó minőség 
költségeit, legyen az tej, hús, tojás.

Manapság az élelmiszeripari gyárak, 
(pl. keményítőgyárak, malátagyárak, sör -
gyárak, szeszgyárak) a keletkező mellék-
termékből kiváló minőségű takarmányt 
gyártanak. Nem véletlenül használom 
a gyártás szót, hisz ezek az üzemek 

egyben takarmánygyártók is, és nagy  
gondot fordítanak a kikerülő takarmányra.
A NTB-s technológiát az alábbi termék-
nél alkalmazzuk:

A Corngold nedves és száraz formá-
ban is elérhető a vevők igénye szerint.  
A szarvas marha takarmányozásban a 
nedves forma az elterjedt. Jobb hatás-
fokkal hasznosul a szarvasmarha életta-
ni sajátosságai miatt. Sokan a kukorica-
szemhez hasonlítják, de ez már egy más 
takarmány. A kukoricaszem a nagy ener-
giatartalmú takarmányok közé tartozik, 
de ezt az energiát nagyrészt magas kemé-
nyítőtartalma biztosítja, ami egy időben 
bomlik le a bendőben. A gyárakban ezt az 
alkotót vonják ki a kukoricából, ami nem 
100%-os folyamat – tehát marad a takar-
mányban keményítő –, mert mechanikai 
úton történik. A Corngold takarmányban 
a kukoricaszem energiájának csak 90-
95%-a marad, de ezt 3 összetevőből szol-
gáltatja: cukorból, keményítőből, rostból, 
amik egymást követve bomlanak le a 
bendőben, így folyamatosan szolgáltatja 
az energiát. A gyártás folyamán keletke-
zik cukor a keményítőből, marad vissza 
keményítő, és a rost emészthetőbbé válik. 

A rosttartalom és a magas emészthető-
ség meghatározó ebben a takarmányban.  
A keményítőtartalom 19% by pass kemé-
nyítő. Mivel jó energiaforrás, az üszőket, 
szárazon állókat könnyen elhizlalhatja, 
de a termelő teheneknél, főleg a fogadó 
csoportoknál és magas termelésű csopor-
toknál nagyon előnyös. Fehérjetartalma 
2-2,5-szer nagyobb a kukoricaszem fehér-
jetartalmánál. Kéntartalmú aminosavak-
ban, elsősorban metioninban, cisztinben 
gazdag. Ezek az aminosavak meghatáro-
zóak a szarvasmarha takarmányozásában.  
A fehérjetartalom 23%-a by pass fehérje, 
aminek emészthetősége 69%-os. Fosz-
fortartalma 3-szor akkora, mint a kuko-
ricaszemnek, ami az egyik legdrágább 
összetevő a takarmányozásban, és a sza-
porodásbiológiában is nagy a szerepe.  
Az 1. sz. táblázatban összehasonlítás lát-
ható a legfontosabb összetevőkről szar-
vasmarha vonatkozásában. 

A Corngold ezek mellett jó ízű, illatos 
takarmány, ami a szárazanyag- felvételt 
segíti elő. A Corngold sokat spórolhat 
az állattartóknak, mivel energiát és fe-
hérjét is szolgáltat, és a többi takarmány 
emészthetőségét is javítja.

Összetevő NEl Ny. feh. Ny. rost P Ny. feh. m. Ny. r. em. NDF ADF ADL

kg sza.-ban MJ/kg g/kg g/kg g/kg % % g/kg g/kg g/kg

Kukorica 8,53 103 23 3,2 61 49 158 35 7

Corngold 7,8 220 90 10 79 72 416 103 9

1. táblázat 
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TöLgy-cSEMETE KFT., KáNó
Vágó	Barnabás küllemi bíráló, MTE

Bemutatom Önöknek Bokros Lajos kánói 
tenyésztőnk frissen alakuló magyartarka-
tenyészetét. Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye lankás domboldalai között található 
Kánó, ez az eldugott kis falu, a maga 160 
lakójával. Ez a terep ideális környék a 
legeltetéses szarvasmarha-tartáshoz. Ezt 
kihasználva döntött úgy Bokros Lajos, 
a Tölgy-Csemete Kft. ügyvezetője – aki 
egyben a tulajdonos is –, hogy a lassan 
már 20 éve működő, eredetileg csemete-
termesztésre és erdőgazdálkodásra alakí-
tott vállalkozását állattartással is bővíti.

Az aggteleki szülői házban, ahol csa-
ládja gazdálkodott, gyerekkorától kezdve 
ebben nőtt fel.

1985-ben technikusként végzett Eger-
ben. 1988-ban került édesanyja szülőfa-
lujába, Kánóba, ahol állami erdész lett a 
Borsodi Erdőgazdaságban. Közel 20 évig 
dolgozott ebben a beosztásban. 1993-ban 
alapította a Tölgy-Csemete Kft.-t. A vál-
lalkozás fő profilja az erdőgazdálkodás 
és az erdészeti csemete-termesztés volt. 
A földjei nagy részét a kárpótlás idején 
vásárolta erdőgazdálkodási céllal, amit a 
profilváltás miatt ma már állattenyésztési 
célra hasznosít. 2007-ben több lábra állt 
a vállalkozás: pálinkafőzdét nyitott, ahol 
bérfőzést végez.

Az elmúlt 10 év bizonyította számára, 
hogy ezeket a területeket az állattenyész-
tés jobban tudja hasznosítani, mint az er-
dőgazdálkodás.

2013-ban végleg letette voksát a szar-
vasmarha-tenyésztés mellett. Az állat-
tartó telep korszerűsítésére kiírt EMVA 
pályázat (ÁTK4) segítségével minden 
igényt kielégítő, korszerű istállót épített, 
ami mellé fedett takarmánytároló is épült. 
A beruházás összköltsége elérte a nettó 
350 millió forintot. Az építkezés befeje-
ződött, idén ebben telelhet az állomány.

Amikor a fajtaválasztásra került a sor, 
felidézte gyermekkorát, és nem is volt 
kérdés, hogy a magyartarka áll szívéhez a 
legközelebb. Felvette a kapcsolatot Egye-
sületünkkel, majd a kellő információk 

birtokában elindult, hogy egy magas ge-
netikai értékű állományt vásároljon.

Így jutott el Vasvárra és Tiszaigarra, 
ahonnan 41 db „A” törzskönyves ma-
gyartarka üszőt vett.

Jászkarajenőről vásárolt még 20 üszőt 
és egy tenyészbikát, amelyek genetikai 
alapja a kocséri állomány.

Ígéretet kapott Derecskéről és Vasvár-
ról is, hogy ősszel még 50 db üszőt biz-
tosítanak neki.

Így az év végére az állomány mérete el-
érheti a 120 db-ot. Véleménye szerint ez 
lenne a közeli cél, ami után persze később 
még további fejlesztést tervez, hiszen az 
istálló mérete megengedne egy 200-as te-
hénállományt is.

A fejlesztésnek a föld-
terület sem szabhat határt, 
hiszen 500 ha-on gazdál-
kodik. Ennek nagy része 
kaszáló és van egy kevés 
szántó is. A földek jól meg-
közelíthetők, hiszen Kánó 
és a szomszédos Imola 
határában vannak. Nagyon 
irigylésre méltó helyzetben 
van az ügyvezető, mert eb-
ből mindössze 30 ha bérelt 
terület. Gyenge minőségű 
területek ezek, ezért szán-
tóföldi művelésre nem al-
kalmasak.

A földeket 80-100 LE-s 
traktorokkal műveli, ami-
ből 8 db van a tulajdonában.  
A takarmány betakarítá-
sához minden művelő esz-
közzel rendelkezik (rend    -
sodró, rendterítő, bá lázó).

Bérmunkát nem vesz 
igénybe, de nem is nagyon 
vállal. 

Jelenleg 14 fővel dol-
gozik a kft. Vannak idő-
szakos munkák a pálinka 
főzésben és a növényter-
mesztésben is.

A géppark fejlesztését nem fejezte be, 
mert teleszkópos rakodóra és takarmány-
keverő-kiosztó kocsira lenne szüksége az 
új istálló kiszolgálásához.

A jövőben a legelőre és az istállóhoz is 
fontosnak tartja egy kezelőkarám-rend-
szer építését.

– A legfontosabb cél, hogy termelés-
ellenőrzött törzsállományt alakítsak ki – 
folytatja nagy lendülettel Lajos. Hosszabb 
távon szeretne részt venni a tenyészüsző- 
és tenyészbika-előállításban is.

Ígérjük, mindenben Bokros Lajos se-
gítségére leszünk annak érdekében, hogy 
a borsodi domboldalakon kiváló geneti-
kával rendelkező magyartarkagulya le-
gelhessen.
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A fajta bölcsője

a festői Simme folyó völgye…
meredek hegyoldalaival

Helyi tenyészállat kiállítás Kirándulás a fajta „őshazájában”

Látogatás Margot és Peter Wyssmüller 
gazdaságában

Tenyészetek versenye a thuni kiállításon
Csodálatosan felkészített tenyészállatokat  

láthattunk

Sokak szerint a sajtok királya: Gruyeres
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A sajtgyártás folyamata: a tej beoltása
A sajt préselése

Az érlelés automatizált érlelő teremben

Kötött tartás és tejvezetékes fejés a hegyvidéki  

gazdaságok technológiája

Kiváló tőgyalakulás és korrekt  
lábszerkezet jellemzi a svájci állományt

A tenyésztők adnak a „finomságokra” is:  
lant-alakú szarv

A kongresszus résztvevői
A magyar delegáció

A Szövetség elnöksége: Dr. Josef Kucera elnök, Dr. Georg Röhrmoser főtitkár, Dr. Füller Imre alelnök, Sebastian Auernig alelnök
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2015. április 16-19. között rendezték az 
Európai Hegyitarka Tenyésztők Szö-
vetségének 31. Kongresszusát Svájcban, 
Thun városában. A magyar delegációt 
13 fő képviselte. Rácz Károly elnök, Fi-
csor Árpád elnökségi tag, Scweitzer Jó-
zsef elnökségi tag, Kovács-Mesterházy 
Zoltán elnökségi tag, Szocsics Vilmos, 
a felügyelő bizottság tagja, dr. Polgár J. 
Péter, a szakbizottság elnöke, a Szövetség 
titkára, Rongits Tamás szakbizottsági tag, 
Tamás Ferenc szakbizottsági tag, Zabos 
Imre szakbizottsági tag, dr. Füller Imre, 
az Egyesület ügyvezető igazgatója, a 
Szövetség első alelnöke, dr. Húth Balázs 
tenyésztés- és marketingvezető, a Szö-
vetség küllem munkacsoportjának tagja, 
Vágó Barnabás küllemi bíráló, Mezősi 
Attila depófelelős.

Delegációnk Gencsapátiban találkozott 
április 15-én, ahonnét egy bérelt kisbusszal 
és egy személyautóval indultunk a több 
mint 10 órás útra. Este, megérkezésünkkor 
a svájci kollégák fogadtak bennünket, üd-
vözöltük a már ott lévő ismerősöket, kicsit 
beszélgettünk, majd elfoglaltuk a szállást, 
és kipihentük az út fáradalmait.

A következő napon – április 16-án – 
elnökségi ülések következtek, melyeken 
dr. Polgár J. Péter titkár és dr. Füller Imre 
elnökségi tag, a Szövetség első alelnöke 
vett részt. A többiek a szimentáli faj-
ta kialakulásának helyszínére, a Simme 
folyó völgyébe látogattak el. A Simme-
völgyben (németül Simmental) vette kez-
detét a fajta tenyésztése a XVI. század-
ban, innen ered a szimentáli elnevezés is. 
A fajta gyorsan elterjedt Európában, az el-
térő takarmányozási és klimatikus viszo-
nyok miatt országonként sokat változott, 
de mivel közös ősre vezethető vissza, így 
a fajtacsoport elnevezése a hegyi tarka 
fajtacsoport lett. Az eredeti szimentáli faj-
tából Svájban mindössze 29 ezer egyedet 
tartanak törzskönyvi nyilvántartásban! A 
svájci gazdák minden négyzetméter terü-
letet hasznosítanak, a villanypásztort (szó 
szerint) az út széléig kitelepítik. Intenzív 
gyepgazdálkodást folytatnak, ottlétünk-
kor már az első növedéket lelegeltették, 
épp a gyepek trágyázása folyt. A kis fal-
vakban tenyészszemlék folytak, készülve 
a Thun Expóra. Sokféle marhát láttunk, 
bevallhatom, kicsit meg is ijedtünk az 

általunk gyenge minőségűnek ítélt állo-
mány láttán.

Az Európai Hegyitarka Tenyésztők 
Szövetségének 16 tagja van (Ausztria, 
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, 
Franciaország, Horvátország, Írország, 
Lengyelország, Magyarország, Német-
ország, Olaszország, Svájc, Svédország, 
Szlovákia, Szlovénia, Törökország), és 
4 ország (Bulgária, Hollandia, Románia, 
Spanyolország) vár a tagfelvételre, ők 
megfigyelő státuszban vannak.

Az elnökségi ülésen 14 ország volt je-
len. Az elnök, dr. Jozef Kucera (Csehor-
szág) és a főtitkár, dr. Georg Röhrmoser 
(Németország) beszámoltak az előző 
évben végzett munkáról, és tájékoztatást 
adtak a fajta európai helyzetéről. A Szö-
vetség tagállamait az elnök képviseli a 
COPA/COGECA uniós agrárszervezet-
ben.

Az elmúlt évben a legtöbb feladatot az 
Európai- és a Világszövetség munkájá-
nak összhangba hozása, a két szervezet 
működésének egyszerűbbé tétele adta. 
2009-ben indítottuk a két szervezet köze-
ledését a Magyarországon megrendezett  

EurópAi HEgyiTArKA TENyéSzTőK SzöVETSégE 
31. KoNgrESSzuSA, THuN, SVájc

Kovács-Mesterházy	Zoltán	–	Dr.	Füller	Imre
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Kongresszuson. A Világszövetségen belül 
csak egy Európai Szövetség működött, a 
Világszövetség miden tagállama – 25 tag 
– egy szavazati joggal rendelkezett. Ezt 
változtatta meg az a tény, hogy óceánia, 
Afrika, Latin-Amerika és Észak-Amerika 
is – kis rábeszélésre – szövetséget hozott 
létre. Az elnökségi ülésre előkészítettük 
az új alapszabályt, melyet megvitattunk és 
elfogadásra javasoltunk. A Világszövet-
ségben a szavazati jogot a tehénlétszám-
nak megfelelően osztottuk ki, így Európa a  
10 szavazati jogból 5 szavazati jogot ka-
pott, óceánia, Afrika és Latin-Amerika 
egyet-egyet, Észak-Amerika kettőt.

A főtitkár kérdőívben gyűjtött adato-
kat a tagországoktól az állatállomány-
ra vonatkozóan, melyeket összesített.  
Az európai tagság látókörében 9,5 mil-
lió kettőshasznosítású tehén van. Ebből  
90 000 gazdálkodónál 2 millió tehén 
törzskönyvezett, így az egy telepre jutó 
átlaglétszám 20 tehén, ami 4 és 200 kö-
zött mozog. Húshasznosítású vonatko-
zásában 0,6 millió a tehénlétszám, ebből  
12 000 tenyészetben 70 000 a törzsköny-
vezett tehén, így átlagosan egy telepre  
6 tehén jut, mely szám 5-120 közötti. 
Főtitkár úr beszélt a genomszelekció 
elősegítése céljából létrehozott Farm  
2 programról is, melyhez Németország, 
Ausztria, Csehország, Franciaország, 
Olaszország, Horvátország, Szlovénia, 
Lengyelország és Magyarország is csat-
lakozott.

Az elnökségi ülésen a munkacsoportok 
(küllem munkacsoport, húshasznosítású 
munkacsoport, marketing munkacsoport 
és genom munkacsoport) szintén be-
számoltak elmúlt évi tevékenységükről.  
A küllem munkacsoport évente egyszer 
hívja össze tagjait szemegyeztető bírá-
latra (minden tagország tagja a küllem 
munkacsoportnak). A húshasznosítású 
munkacsoport tagjai több alkalommal is 
találkoztak.

A Szimentáli Világszövetség délutáni 
elnökségi ülésén a 25, szavazati joggal 
rendelkező tagországból (Ausztrália, 
Ausztria, Brazília, Csehország, Dánia, 
Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Ki-
rályság, Franciaország, Horvátország, 
Írország, Kanada, Kolumbia, Lengyel-
ország, Magyarország, Mexikó, Német-
ország, Olaszország, Svájc, Svédország, 

Szlovákia, Szlovénia, Törökország, USA, 
Új-Zéland) 23 volt jelen, önállóan vagy 
meghatalmazott útján. A világszövetség-
hez két megfigyelő státuszú ország csat-
lakozott, Zambia és Zimbabwe.

Az elnökség a kötelező protokoll után 
Kanadai javaslatra Közgyűléssé alakult, 
és a megtárgyalt új alapszabályt a Köz-
gyűlés el is fogadta, az alapszabályban 
meghatározottak szerint megválasztotta 
az új elnökség tagjait. Így Európa 5 tagú 
képviselete a Világszövetségben a kö-
vetkezőképpen alakult: dr. Jozef Kucera 
- Csehország, dr. Georg Röhrmoser - Né-
metország, dr. Daniele Vicario - Olasz-
ország, Johann Tanzler - Ausztria és dr. 
Füller Imre - Magyarország.

Mindkét szövetség csatlakozott az 
ICAR és az Interbeef nemzetközi szerve-
zetekhez. A csatlakozás előtt akadt egy 
kis problémánk, mivel szinte minden 
tagországban másként hívják a fajtát (Né-
metországban, Ausztriában Fleckvieh, 
Olaszországban pezzata rossa, Csehor-
szágban cseh tarka, Magyarországon ma-
gyartarka és így tovább), végül is megér-
tették, hogy az ős közös, így hegyi tarka 
fajtaként jegyeztek be bennünket, tehát 
mindkét szövetség tagja mindkét nemzet-
közi szervezetnek. A képviseleti jogot dr. 
Jozef Kucera, a két szövetség elnöke látja 
el. Az elnökségi ülés későn este ért véget. 
Vacsora, közben beszélgetés, majd alvás 
következett.

A harmadik napon, április 17-én dél-
előtt egy sajtüzembe látogattunk, ahol 
nagyüzemi méretekben készültek a hosz-
szú érlelésű sajtok. Felülről, idegenveze-
tés közben lehet megnézni a sajtkészítés 
teljes folyamatát, még a sajtérlelőt is, 
ahol egy robot végzi el a sajtok napi for-
gatását, törölgetését. Délután egy hegy-
vidéki, 1200 m tengerszint feletti magas-
ságban fekvő, 14 tehénből álló tisztavérű 
szimentáli gazdaságot tekintettünk meg 
a Simme völgyében, Rosseberg-ben. 
Margot és Peter Wyssmüller – a tulaj-
donosok – mutatták be tenyészetüket. 
15 ha legelőterületük van, melynek csak 
egy része legeltethető, mert olyan mere-
dek hegyoldalon fekszik. A családfő a 
Svissgenetic-nél dolgozik részmunka-
időben (40 %) mint küllemi bíráló, fe-
lesége pedig munkaidejének 40 %-ában 
ápolónő. Fiuk is velük él, ő is besegít a 

munkákba, főleg szénakészítés idején, 
hiszen az átlagos csapadékmennyiség 
1300 mm évente. Az előző napi ijedel-
münk szertefoszlott, amikor megláttuk a 
szinte egytől egyig kiváló tenyészállatot. 
Látszott a gazdaságon, hogy itt minden 
a marháért van. A tisztavérű szimentáli 
egyedek szarvát is folyamatosan idomít-
ják, hogy mindegyik a szimentáli fajtára 
jellemző szarvalakulást mutassa. Este 
díszvacsora következett az összes kül-
dött részére. Egy 2600 m magasan fekvő 
étteremben szervezték az ünnepséget, 
ahol sűrűn esett a hó és hideg is volt. Itt 
köszönhették meg a résztvevők a ven-
déglátók munkáját, a szervezést. Mi is 
így tettünk, szerény ajándék kíséretében 
mondtunk köszönetet.

Április 18-án kezdődött az Európai 
Hegyitarka Tenyésztők Szövetségének 
31. Kongresszusa. A szavazókártyák ki-
osztása után az elnök, majd a főtitkár szá-
molt be az előző évi eseményekről, majd 
elfogadtuk a 2014. évi mérlegbeszámolót 
és a 2015. évi pénzügyi tervet. A kötele-
ző elemek után kávészünet következett, 
majd a helyiek szervezésében előadáso-
kat hallgathattunk meg a Swissgenetic 
működéséről, az állományok nagyságá-
ról, termelési mutatóiról, Svájc mező-
gazdaságáról. Beszámoltak a genomikus 
tenyészértékbecslés jelenlegi helyzetéről 
is. A Kongresszus után a Thun Expóra lá-
togattunk ki, ahol a tehéncsoportok show 
bírálatát nézhettük végig. A versenyre 
benevezett gazdák mindegyike három 
tehenet vezetett fel a család segítségével, 
szépen egymás mellett. A háromtagú bí-
ráló bizottság döntést hozott arról, mely 
tenyészetek hármas csoportja kerülhet a 
középdöntőbe, majd a döntőbe. Az első 
három helyezett meghatározásánál a vég-
ső döntés előtt a lelátó dugig telt, majd 
a győztest ünnepelték nagy-nagy öröm-
mel. Sorra fogadhatta a hazai és külföldi 
tenyésztők gratulációit. Az expón sétálva, 
az állatokat figyelve örömmel láttuk a sok 
igényesen felkészített marhát, üszőtől a 
tenyészbikáig. Ami nagyon megfogott, az 
a ráma és az igen jó lábak. (Hogy ez mind 
zsemletarka volt, az már csak hab volt a 
tortán).

Április 19-én reggel újra autóba ültünk, 
és tapasztalatokkal, élményekkel telve 
tértünk haza.
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MAgyAr áLLATTENyéSzTéSérT Díj
A Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöksége a 2014. 09. 17-ei elnökségi ülésen egyhangúlag úgy határozott, hogy szakmai 
elismerő kitüntetést alapít, melynek megnevezése „A Magyar Állattenyésztésért Díj”. A szakmai elismerés azon magyar – és kivé-
teles esetben külföldi – állampolgár részére adományozható, aki több évtizedes munkájával az állattenyésztés területén – beleértve 
a nemesítést, génmegőrzést, takarmányozást – bármely faj és fajta vonatkozásában kiemelkedő eredményeket ért el, legyen az 
oktatás, kutatás, tenyésztésszervezés, szakigazgatás vagy közvetlen gazdálkodó tevékenység.

A díj évente egy alkalommal a Magyar Állattenyésztők Szövetsége Küldöttközgyűlésén vagy más, az év legjelentősebb szakmai 
eseményén legfeljebb 2 díjazott részére adományozható. Ez alól kivétel az alapítás éve, amikor a Magyar Tudományos Akadémia 
őszi nagyrendezvényén 4 személy díjazható. A díjra pályázni nem lehet. A díjazandó személyekre a tenyésztőszervezetek valameny-
nyi tagja tehet javaslatot. Ugyanazon személy pályafutása során csak egyszer díjazható.
A jelöltekről a MÁSZ elnöksége dönt a díjazás időpontját megelőző utolsó ülésén.

A díj egy 10-12 cm átmérőjű, díszdobozban elhelyezett bronz plakett. Előlapján négy állatfigura domborműves kialakítása, 
körülötte a díj megnevezése, a másik oldalán a MÁSZ-logó az öntvényben formázva, alatta a díjazott neve és az évszám látható.

2015-ben a MÁSZ Küldöttközgyűlésén a díjat Tóth Róza és dr. Török Imre, a Génbank egykori ügyvezetője kapta meg. Tóth Róza 
nem tudott részt venni a MÁSZ Küldöttközgyűlésén, ezért Schweitzer József elnökségi taggal vittük el a díjat Kocsérra, és adtuk 
át Egyesületünk alapító elnökének.

Tóth Róza
Tóth Róza Mezőtúron született egyszerű, négygyermekes családban. Iskoláit 
Gödöllőn fejezte be, ahol okleveles mezőgazdasági mérnöki diplomát kapott. 
Jászapátiban kezdett dolgozni a Járási Tanács Mezőgazdasági Osztályán, 
majd a Kocsér Községi Tanács gazdasági felügyelője lett. 1960-tól a kocséri 
Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezetben dolgozott, melynek 1965-től nyugdíj-
ba vonulásáig volt elnöke.

A munka mellett 1967-ben Gödöllőn Öntözéses Szakmérnöki Karon mező-
gazdasági szakmérnöki diplomát szerzett.

A gyenge adottságok miatt a szövetkezetben az állattenyésztést helyezte 
előtérbe. Ennek köszönhetően – a tenyésztési munka eredményeként – a szö-
vetkezet magyar lapály sertéstenyészete, fésűs merinó- és rackatenyészete, 
valamint magyartarka hús- és kettőshasznosítású tenyészete törzstenyésze-
ti elismerést nyert. A szövetkezetben megtalálható a magyar szürkemarha-
állomány is, sőt, lótenyésztéssel is foglalkoztak.

1979-ben két szövetkezet egyesülésekor került a szövetkezetbe egy hús-
hasznosítású magyartarka-állomány, melynek genetikai szerkezetében bőven 
volt javítani való. Mindkét magyartarka-állomány szépen fejlődött, idővel 
bika-előállító tenyészetté lett. Sok értékes tenyészbika került Kocsérról a köz-
tenyésztésbe.

Elnök asszony évtizedeken át az állattenyésztést, a magyartarka-tenyésztést szolgálta. Nemzetközi szinten is elismerik elhivatott-
ságát, hiszen hosszú ideig volt az Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetségének alelnöke.

Az állattenyésztésben kifejtett munkája elismeréseként 1978-ban Állami Díjjal tüntették ki. 2001-ben a Magyar Szarvasmarha-te-
nyésztők Szövetsége neki adományozta a Csukás Zoltán-díjat, majd 2004-ben elsőként kapta meg a Guba Sándor-díjat. 2004-ben az 
Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetségének Kongresszusa a Bécs melletti Badenben a fajta tenyésztésében kifejtett munkássága 
elismeréseként két német és egy osztrák professzor mellett neki adott át elismerő oklevelet.

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 1989-es megalakulásában is szerepet játszott, és három cikluson keresztül volt az Egye-
sület elnöke. 2006-ban az Egyesület közgyűlésén megkapta a Magyartarka Fajtáért emlékérmet.
2012-ben Fazekas Sándor miniszter Tóth Rózát 80. születésnapján az Életfa ezüst fokozata elismerésben részesítette.
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A hazai nyerstej termelésében leginkább érintett szakmai szerveztek, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, a Magyar Állat-
tenyésztők Szövetsége, a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete, a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete és a Koncentrált Tejű Fajtákat 
Tenyésztők Egyesülete (továbbiakban Szervezetek) közösen áttekintették és értékelték a kialakult tejpiaci helyzetet.

A fenti Szerveztek egyetértettek abban, hogy a jelenleg kialakult kedvezőtlen tejpiaci helyzetet az áprilistól megszűnt európai uniós 
tejkvótarendszer, az orosz embargó, túltermelésből adódó kínálati piac és a tej tizennyolc százalékos áfa kulcsából levezethető, 
évente több tízmilliárdos hazai áfa csalás okozza. 

Egységes álláspont alakult ki abban a vonatkozásban is, hogy azonnali kormányzati döntések, illetve felelősebb, a kelet-európai 
tejtermelők problémáit is kezelő brüsszeli döntések szükségesek. Ellenkező esetben a hazai tejtermelők nem fogják tovább bírni a 
nyomást: a tejelő tehénállomány létszámának csökkenésével, a beruházások lassulásával, illetve tejtermelői tüntetésekkel nézhe-
tünk szembe.
 
A Szervezetek határozott véleménye, hogy a rövidtávú problémák tompítása érdekében legalább az alábbi lépések szükségesek:
• az ellenőrző hatóságoknak soron kívül kommunikálnia kell a tejágazati áfa csalások vonatkozásban eddig elvégzett és folyamat-

ban lévő vizsgálatokat és azok várható eredményeit,
• a fogyasztói folyadéktej (UHT, ESL, féltartós és friss; 3 literes térfogatig és kiszerelés típusától függetlenül) kerüljön az 5%-os 

ÁFA körbe 2016-tól, 
• a tejtermelői támogatások mielőbb és maradéktalanul kerüljenek kifizetésre,
• alkupozícióik javítása érdekében a termelői csoportok és szerveződések megerősítése és támogatása váljon prioritássá,
• élelmiszeripari hatékonyságnövelő és innovációs beruházási támogatási programok azonnali elindítása,
• kezdődjön kormányzati szakmai konzultáció a hazai nyerstej 80-90%-át előállító társas tejtermelő vállalkozások jövőjével kap-

csolatosan, 
• marketing pályázatok azonnali kiírása a fogyasztók meggyőzése érdekében,
• szakmaközi szervezeti együttműködés további elmélyítése, további egyeztetések a hazai kiskereskedelmi láncokkal, 
• a szerződéses kapcsolatok megerősítése, és többek között a kereskedelemre történő kiterjesztése, 
• a közétkeztetést bonyolító szereplők a magyar tej és tejtermékeket preferálják (a hazai tejfeldolgozóktól vásárló közétkeztetést 

ellátó/szállító cégek tevékenyégéhez fizetési garanciát vállaljanak állami bankok),
• EU szintű, azonnali intervenciós beavatkozás, az intervenciós ár emelése a jelenlegi önköltségi árhoz igazítva,
• a kormány döntése alapján történő tejpor és vaj felvásárlás azonnali elindítása.

A tejszektor jövője nem kizárólag a tehenészetek és a tejfeldolgozók ügye, hanem foglalkoztatási, népegészségügyi, és nem utolsó 
sorban gazdasági kérdés is. A piacukat, tejelő tehénállományukat, beruházásukat, a munkájukat elvesztő hazai tejtermelők, tejfel-
dolgozók valódi és hatékony lépéseket várnak el a hatóságoktól, a kormányzattól és Brüsszeltől. 

Budapest, 2015. 08. 13.

Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete
Koncentrált Tejű Fajtákat Tenyésztők Egyesülete
Magyar Állattenyésztők Szövetsége
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

SAjTóKözLEMéNy
A KiALAKuLT TEjpiAci HELyzETrőL éS Az AzoNNALi SzüKSégES LépéSEKrőL
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Egyesületünk, a Magyartarka Tenyésztők 
Egyesülete évente nyár elején – lehetőleg 
a lucerna második növedékének betaka-
rítására időzítve (hogy miért éppen ek-
kor, arra még visszatérek) – rendezi meg 
Szakmai Napját.

Idén június 25-én Szentkirály és az itt 
működő háromgenerációs családi vállal-
kozás, a Béni Farm Kft. adott otthont a 
rendezvénynek. Már az előkészítő munka 
során tapasztalhattam, hogy ez a település 
– hasonlóan a mi egyesületünkhöz – olyan, 
mint egy nagy család, csak néhány száz 
lélekkel népesebb. Az első megbeszélé-
sen éreztem a kedvességet, odaadást, tenni 
akarást a település és persze a Béni Farm 
Kft. részéről is. Szabó Gellért polgármester 
úr, Gerely Attiláné Marika, Béni Sándor, a 
Béni Farm Kft. ügyvezetője és jómagam 
kezdtük meg a program összeállítását. Ezt 
később még néhány megbeszélés követte, 
majd kezdődhetett a „nagy nap”.

Több mint kettőszázan jelezték részvé-
teli szándékukat a Szakmai Napra. Egye-
sületünk ezen a napon lehetőséget ad 
kiemelt pártoló tagjainak és pártoló tagja-
inak a bemutatkozásra. Az előtérben ki-ki 
egy kis kiállítást hozhatott létre, bemutat-
hatta termékeit, kitehette szórólapjait.

10 órakor kezdődött a tanácskozás. 
Rácz Károly elnök úr köszöntötte meg-
jelent tagjainkat, a meghívott vendégeket 
és az elnökségi asztalnál helyet foglaló 
dr. Fazekas Sándor miniszter urat, Szabó 
Gellért urat, Szentkirály polgármesterét, 
Béni Sándor urat, a Béni Farm Kft. ügy-
vezetőjét, dr. Húth Balázs urat, az Egye-
sület tenyésztés- és marketingvezetőjét, 
majd felkérte polgármester urat köszön-
tőjének megtartására.

Szabó Gellért jó ismerősként köszön-
tötte dr. Fazekas Sándort, üdvözölte a 
jelenlévőket, és néhány szóban bemutat-
ta településüket. Szentkirály az ásvány-
vízéről mindenki számára ismerős.  
A te  lepülés lakossága az elmúlt 10 évben 
2000 fő körüli létszámon stabilizálódott, 
de a népességvesztés jelei még mindig 

mutatkoznak, elsősorban a tanyavilágból 
költöznek be Kecskemétre a családok. A 
község az 1940-es években bírt a legna-
gyobb lélekszámmal, az ekkori népszám-
lálás 3850 főre teszi a puszta lakosságát. 
A kulturális élet is nagyon aktív, hiszen a 
művelődési ház kapui nyitva állnak a te-
lepülés lakói előtt. Működik tánccsoport, 
gazdakör, alkalmanként népdalkör. A ka-
tolikus templom nagyorgonáján rendsze-
resen koncerteznek neves előadóművé-
szek, sport tekintetében pedig leginkább a 
teremlabdarúgás, a karate és a motocross 
ágak jelentősek. Polgármester úr felső-
fokú agrárvégzettsége okán is közel áll a 
szakmához, és a Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózatban is elnökségi tagként dolgozik.

A köszöntő után elnök úr Béni Sán-
dornak, a nap másik házigazdájának adta 
meg a szót. Sándor is köszöntötte az elő-
adókat, tagjainkat és a meghívott vendé-
geket, majd néhány szóban bemutatta a 
gazdaságot és családját, édesapját, id. 
Béni Sándort, aki ma is aktívan tevékeny-
kedik a gazdaságban, édesanyját, majd 
három fiát, Sándort, Zoltánt és Zsoltot, 
akik mindhárman a Kft.-ben dolgoznak. 
Bemutatta feleségét, Margót, aki össze-
fogja a családot és vállalta, hogy ebédre a 
több mint 200 főnek almás, meggyes, tú-
rós rétest készít. Megismerhettük menyét 
és unokáját is. Bemutatta testvérét és só-
gorát, aki szintén a farmon dolgozik, reg-
gel és este ő végzi a fejést. A bemutatás 
közben a kivetítőn a családi gazdaságról 
készült fotókat nézhettük.

A köszöntők után a szakma követke-
zett. Elnök úr felkérte dr. Húth Balázs 
tenyésztés- és marketingvezetőt előadá-
sa megtartására. Az előadás címe: „Régi 
fajta új erényekkel - jelen és jövő a ma-
gyartarka tenyésztésben”. Balázs bemu-
tatta a fajtát, a fajta erősségeit, az elért 
eredményeinket hús- és kettőshasznosí-
tású vonatkozásában is. Többek között 
elmondta, hogy folyamatosan fejlődik a 
fajta, bővül a tenyészértékek sora, hiszen 
a kettőshasznosítású magyartarka rendel-

kezi tej-, hús-, fitnesz tenyészérték index-
szel, és van összevont tenyészértékünk, a 
kettős termelési index. A húshasznosítású 
magyartarka vonal rendelkezik hús- és 
növekedési erély tenyészértékkel, a ket-
tőshasznosítású fajtának van már genom 
tenyészértéke is.

Balázs előadása után dr. Fazekas Sán-
dor miniszter úr előadása következett a 
„Szarvasmarha-ágazat aktuális kérdései” 
címmel. Miniszter úr elmondta, hogy a 
szarvasmarha-ágazat tavalyi 244 milliárd 
forintos kibocsátásával a teljes mező-
gazdasági termelés 10,2 százalékát adta.  
A 802 ezer állatot számláló állomány 
elérte a 2000. évi szintet. A magyartar-
ka tehén állománya, amely az Egyesület 
látókörében van, jelenleg meghaladja a  
29 700 állatot, ez az összes magyartarka-
állomány több mint fele.

Idén április 1-jén megszűnt az európai 
uniós tejkvóta-rendszer, erre a miniszté-
rium már évekkel korábban megkezdte a 
felkészülést. Ennek volt része a diszkri-
minatív árképzés tilalmának bevezetése, 
amelynek lényege, hogy a hazai és külföl-
di termékek esetében a kereskedők azo-
nos árképzési módszert alkalmazzanak. 
A magyar tej és sajt népszerűsítése érde-
kében 2012 óta folyamatosak az egyezte-
tések a kereskedelmi láncokkal. Idén 420 
millió forint áll rendelkezésre a magyar 
tejet népszerűsítő marketingkampányra.

A kormány tavaly indította el a „Több 
munkahelyet a mezőgazdaságba!” elne-
vezésű programot a munkahelyek meg-
őrzése és új munkahelyek teremtése ér-
dekében. Az állattenyésztés, valamint a 
zöldség- és gyümölcstermesztés kiemelt 
támogatásával több ezer új munkahelyet 
kíván a kormány létrehozni 2020-ig, ösz-
szesen 212 milliárd forint támogatásból.

A tejhasznú tehenek támogatására 
rendelkezésre álló uniós forrás csaknem  
21 milliárd forint. A húshasznú anyatehe-
nekre kifizethető forrás 10,8 milliárd fo-
rint, a hízott bika támogatásra fordítható 
keret pedig 1,4 milliárd forint.

SzAKMAi NAp, SzENTKiráLy
Dr.	Füller	Imre  
ügyvezető igazgató, MTE
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Ezeken kívül folytatódik az állatgyógy-
ászati költségek támogatása 8,5 milliárd 
forint értékben, és 3,6 milliárd forint áll 
rendelkezésre az állati hulla elszállítási 
és ártalmatlanítási intézkedés finanszíro-
zására.

Dr. Fazekas Sándor szólt az idén beve-
zetett áfacsökkentésről is, amely szintén 
hozzájárult az ágazat sikerességéhez és 
fehérítéséhez.

Fontos intézkedés a vidékfejleszté-
si programon belül a rövid ellátási lánc 
támogatása, hogy a kereskedők ne tud-
ják kihasználni a termelőket, a termelő 
közvetlenül vihesse a piacra termékét.  
A kézműves termékek e támogatás segít-
ségével minél rövidebb úton jussanak el 
a fogyasztóhoz (sajtok, házi húskészítmé-
nyek stb.)

Az előadás után kérdések következtek. 
Sok kérdés, kérés hangzott el, melyre ki-
vétel nélkül mindenki választ kapott!

A programban a „Magyartarka Fajtáért 
Emlékérem” és az Elit törzskönyvek át-
adása következett. Miniszter úr, elnök úr 
és az ügyvezető igazgató adták át a kitün-
tetéseket.

A Magyartarka Fajtáért Emlékérmet 
idén is ketten kapták meg. Békési Imre, a 
Derecske Petőfi Mezőgazdasági Kft. ügy-
vezetője, aki 1995-2000-ig tagja volt az 
Egyesület szakbizottságának, melyet az 
elnökség hoz létre és választja meg tag-
jait, majd 2000-2010-ig a szakbizottság 
elnökeként irányította annak munkáját. 
2005-ben választotta meg a Közgyűlés 
az Egyesület tisztségviselőjének, elnök-
ségi tagnak, mely tisztséget ma is betölti.  
A másik díjazott dr. Komlósi István, a 
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdál-
kodástudományok Centruma, Mezőgaz-
daság-, Élelmiszertudományi és Kör-
nyezetgazdálkodási Kar dékánja, akit 
az Egyesület tenyésztési programjának 
fejlesztésében, a fitnesz tulajdonságok 
tenyészérték-becslésének kialakításában, 
a NET (növekedési erély tenyészérték) a 
KTI (kettős termelési index) létrehozásá-
ban és az adatok évenként kétszeri futta-
tásában, kiszámításában végzett munkája 
elismeréseként tüntetett ki.

Ezek után az Elit törzskönyvek átadása 
következett.

Elit törzskönyvet kapott kettőshaszno-
sítású vonatkozásban a Pannónia Állatte-

nyésztő Kft. hét tehene, a Vértes Farm Kft. 
egy tehene, a Dunafalvai Mezőgazdasági 
Kft. egy tehene, a Teveli Mezőgazdasá-
gi Zrt. egy tehene, a táplánszentkereszti 
Húshasznú Bt. 2 tehene, a kocséri Petőfi 
Mezőgazdasági Szövetkezet két tehene 
(egy kettős- és egy húshasznosítású).

Húshasznosítású vonatkozásban a vas-
vári Csörnöc Menti Mezőgazdasági Szö-
vetkezet két tehene, az Őrségi Nemzeti 
Park Igazgatóság, Őriszentpéter egy te-
hene, a Jászkarajenői Mezőgazdasági Zrt. 
egy tehene, a Csokonya Mezőgazdasági 
és Kereskedelmi Kft., Csokonyavisonta 
két tehene kapott elit törzskönyvet.
Ezúton is gratulálunk a kitüntetetteknek!

A díjazások után 5 percben bemutat-
koztak kiemelt pártoló és pártoló tagja-
ink, majd ebéd következett. Az ebéd elké-
szítéséhez szükséges magyartarka húst a 
kocséri Petőfi Mezőgazdasági Szövetke-
zet adta, amit ezúton is köszönünk!

A finom ebédet követte a szakmai nap 
második szakasza, a tenyészet látoga-
tása. A Béni Farm kinyitotta kapuit, és 
nagy szeretettel várt minden látogatót a 
bemutatóra. Az Egyesület tenyésztés- és 
marketingvezetője és Béni Sándor mu-
tatták be a telepen látható tenyészállato-
kon keresztül, hogyan működik ma Ma-
gyarországon a magyartarka-tenyésztés. 
A Kft. tenyészbika-előállító tenyészet, 
egy tenyészbikájuk, a 25700 Bénifarm 
Lővér Mertin 2014 tavaszán ivadék-tel-
jesítményvizsgálatban is indult, várjuk 
az eredményeit, tenyészértékét. Elsőként 
a bikanevelő tehenek egy csoportját mu-
tatták be, itt láthattuk Lővér anyját is. Kü-
lön érdekesség – és a magyartarka fajtára 
jellemző is –, hogy a bemutatót szinte 
egy tehéncsaládon keresztül táthattuk, hi-
szen a most közel 11 éves, 32008 7321 
6 ENAR számú Zulla lányai és unokái a 
bemutató napján 22-en voltak. Azóta – 
június 27-én – Zulla ismét egy üsző bor-
júnak adott életet, így 23-ra nőtt a Zulla 
család létszáma. Sándor elmondta, hogy 
nagyon nehéz körülmények között gaz-
dálkodnak, hiszen földjeik aranykorona 
értéke általában egyjegyű szám. Fiával, 
Zsolttal beszélgetve azt is megtudhattam, 
hogy a néhány hektáros területen belül is 
nagy a földek minőségében a különbség. 
A bemutatót a fiatal generáció megtekin-
tésével fejeztük be. Láthattuk a 23871 

Bonyhádi Jéger Ajtony három lányát, 
a 19890 Bonyhádi Eredményes Dionis 
három lányát és egy-egy nőivarú utódot 
az 19300 Bonyhádi Érmes Romeltől, a 
19227 Kocséri Dűlő Romeltől, a 20332 
Kocséri Farmer Takarostól és a 23269 
Kocséri János Hugotól!

A tenyészet bemutatása után két kiemelt 
pártoló tagunk, a Beuker Hungária Kft. 
és az Alois Pöttinger Maschinenfabrik 
GmbH. is bemutatót tartott. A Beuker 
tolmácsolásában megnézhettük az újnak 
mondható nedves ipari melléktermékek 
Truckbagger-technológiaval történő kor-
szerű betárolását, erről részletesen olvas-
hatnak e számunkban Vajda György tol-
mácsolásában.

A Pöttinger bemutatta új gépeit a talaj-
műveléstől a vetésen keresztül a betakarí-
tásig. A betakarító gépeket, kaszát, rend-
sodrót munka közben is megtekinthettük. 
Emiatt szervezzük a szakmai napot a 
lucerna második növedékének betakarítá-
sára, ahogy erre a cikk első mondatában 
már utaltam.

Úgy gondolom, tartalmas Szakmai Na-
pot tudhatunk magunk mögött a 2015-ös 
évben is.

Végezetül ismételten csak köszönni 
tudjuk a Béni család, a település mun-
káját, segítségét, mellyel a rendezvény 
sikerét elősegítették. Természetesen tag-
jainknak is köszönjük, hogy ilyen nagy 
létszámban eljöttek a rendezvényre, re-
méljük, jól érezték magukat, és tudtunk 
idén is újat mutatni, olyat, amit a minden-
napokban hasznosítani tudnak.
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18428 GENCSAPÁTI CINKE REX 81 567 30 0,15 22 0,05 123 114 91 110 125 85 97 128 2000
19008 POLÁNYI DRÁVA ZSENGE 117 105 1800
19301 DERECSKEI ÉTLAP SUPERY P 121 126 2000
19302 DERECSKEI ÉTŰD SUPERY P 119 117 2000
19958 DERECSKEI ENZIM VIDÁM P 103 96 1800
20063 BONYHÁDI FÜLLER ROMLET 81 1085 48 0,10 34 -0,06 100 108 84 82 139 95 3000
20064 TEVELI FÜGE DIONIS 82 780 31 0,01 31 0,08 104 111 93 86 131 98 97 135 2500
20259 DERECSKEI FRÉDI ALFA P 114 111 2000
20948 BONYHÁDI GÖCSEJ HERICH 74 785 25 -0,10 25 -0,04 106 104 94 84 127 99 105 136 2000
20949 MÁRIAKÁLNOKI GYEPŰ IBIS 82 681 33 0,12 29 0,10 94 109 94 83 130 100 102 137 2500
21167 DERECSKEI GYANTA SZEPI 108 96 2500
21168 DERECSKEI GYÖRE SZÍNVONALAS 104 109 2000
21190 JÁKI GURIGA ZSONGLŐR 78 1057 30 -0,20 34 -0,04 104 96 83 92 135 79 100 132 3000
21191 TEVELI GERJEN VALLOMÁS 87 983 20 -0,33 21 -0,23 112 117 89 108 126 111 127 85 133 2500
21522 BONYHÁDI GEREZD WEIPORT 82 593 34 0,20 26 0,11 110 114 100 95 128 100 100 135 2500
21718 VASVÁRI HUBERTUS ROCKET 115 117 2500
21719 NYŐGÉRI HEGYHÁT ENZIM 102 127 2500
21938 NYŐGÉRI HORVÁT BUZOGÁNY 99 105 1800
21941 BONYHÁDI HÜVELYK EGO 82 547 33 0,22 23 0,08 102 111 90 90 126 110 103 138 2500
22166 VÉRTESFARM HASONLÓ HOCHKOGL 80 834 29 -0,07 24 -0,09 97 102 95 90 128 97 136 100 134 2500
22167 JÁKI HOLLÓKŐ HOCHKOGL 80 673 34 0,14 27 0,07 106 104 90 95 129 100 122 95 134 3000
22168 KOCSÉRI HORTOBÁGY HOFGUT 75 569 22 -0,01 21 0,03 96 100 91 80 123 110 118 99 136 2000
22389 VASVÁRI IKLAD LEON 129 104 2000
22397 VASVÁRI IBRÁNY POLDAU 112 102 2500
22658 VÉRTESFARM IRGÓ WEINOLD 78 946 30 -0,12 33 0,01 117 117 93 128 133 99 100 137 2500
22659 KOCSÉRI IRAT IMPORT 70 1120 45 0,02 36 -0,04 99 126 93 94 139 100 99 139 3000
22660 MÁRIAKÁLNOKI ILÁRIUM WEINOLD 78 1041 50 0,16 35 -0,02 106 113 96 106 139 99 101 139 3000
23253 VASVÁRI JAKAB ALDOR 99 101 1800
23254 KOCSÉRI JÓKORA GARTH 111 104 2500
24229 VASVÁRI KONRÁD HUBERTUS 116 2500
24230 VASVÁRI KURUC ACÉL 112 2000
24289 DERECSKEI KRISZTOFER HERALDIK 112 2500
24679 DERECSKEI KARAKTER EMPEROR 103 2000

MAGYARTARKA TENYÉSZBIKÁK 
SZAPORÍTÓANYAGÁNAK ÁRJEGYZÉKE 

érvényes: 2015. július 1-tõl
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