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TARTALOMJEGYZÉK

Hamarosan hatályba lép azt Európai Unió tenyésztésszervezéssel kapcsolatos rendelete, mely minden uniós tagál-
lam összes fajtafenntartói jogokkal felruházott tenyésztőszervezetére érvényes. E rendelet 2018. november 1-től él 
Magyarországon is. Ennek a rendeletnek megfelelően készítettük el Tenyésztési programunkat, melyet a 2018. évi 
Küldöttközgyűlés el is fogadott azzal, hogy az új tenyésztési program az uniós rendelettel együtt, azaz 2018. novem-
ber 1-től hatályos.

E rendelet kapcsán többször szóba került már, hogy egy új „Állattenyésztési törvény” is készül. A tervezetet egyesületünk is megkapta, ész-
revételeinket továbbítottuk a Magyar Állattenyésztők Szövetségének. A MÁSZ intézőbizottsági ülésén tárgyaltuk is, és a Szövetség ügyvezető 
igazgatója továbbította jobbító szándékainkat a szaktárcához.

Ugyanezzel a dátummal új, a rendeletnek megfelelő származási igazolást is kell alkotnunk. Az uniós rendelkezés pontosan előírja, milyen 
kötelező elemeknek kell szerepelniük az új származási igazoláson, mely szintén minden tagállamra nézve kötelező érvényű. Az új igazolással 
kapcsolatosan folyamatos tárgyalások zajlanak országon belüli és országon kívüli kollégákkal. 2018. szeptember 12-ére az Európai Szövetség 
elnökségi ülést hívott össze, ahol főként ezzel a kérdéssel foglalkozunk majd. November 1. tehát a tenyésztőszervezetek történetében komoly 
fordulónap lesz. Készülünk rá!

Ez évben is lesz Keszthelyen Húsmarha-tenyésztési Tanácskozás, melynek szervezése megkezdődött. Az időpont 2018. október 18., csütör-
tök! A program kialakítása után honlapunkról pontosan tájékozódhatnak majd!

	 Dr.	Füller	Imre
	 ügyvezető	igazgató,	MTE

TIszTElT olVAsó!



4

A MAGYARTARKA w 2018. nyár XVIII. évfolyam 2. szám

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
az idei évben Tevelre, a Teveli Zrt. te-
nyészetébe látogatott el Szakmai Napja 
alkalmából. Évenként más-más tenyészet 
ad otthont a rendezvénynek. Nevezhet-
nénk ezt a szakmai összejövetelt „nyitott 
istállókapunak” is, hiszen a tenyészetben 
látható tenyészállatokon keresztül mutat-
juk be az Egyesület tenyésztői munkáját, 
végül pedig a résztvevők végigjárhatják, 
megtekinthetik a telepet.

A program az évek óta megszokott 
módon zajlott. A regisztrációt követően 
Rácz Károly elnök úr – levezető elnök – 
köszöntötte a megjelenteket, majd a tele-
pülés polgármestere, Héri Lászlóné szólt 
néhány szót arról, hogy hol is vagyunk.

Tevel Tolna megye déli részén találha-
tó a Tolna-Baranyai dombság területén. 
Történelmét illetően Wosinsky Mór szek-
szárdi apát már az újkőkorból, bronzkor-
ból talált leleteket 19. századi kutatási 
során. Később egy kelta törzs telepedett 
meg ezen a vidéken. A település nevét 
Árpád vezér Tarhos fiától való Tevel uno-
kájáról kapta.

Az első írásos emlék 1193-ból, III. 
Béla idejéből származik. A török hódolt-
ság után elnéptelenedik, majd a Dőryek 
német telepesekkel ébresztik fel újra a 
falut. Ekkor a település lélekszáma meg-
haladja a kétezret. A II. világháború előtt 
a lakosság 95%-a német nemzetiségű. 
A háború utáni kollektív bűnösség elve 
miatt sokakat kitelepítettek, elhurcoltak, 
házaikban a Bácskából menekült bukovi-
nai székelyeket és a csehszlovák-magyar 
lakosságcsere keretében a Felvidékről ki-
telepített magyarokat helyezték el.

A településen ma Német és Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat is működik, 
számos egyesület (MEDOSZ Sport Egye-
sület, Teveli Fiatalok Egyesülete, Teveli 
Székely Kör, Teveli Polgárőr Egyesület) 
segíti a munkát.

Az ide érkezőt virágos, tiszta, élő, nagy 
múltú település fogadja.

Ezt követően a rendezvényt fogadó vál-
lalkozás vezetője, Guth István cégvezető 
mutatta be a Teveli Zrt.-t.

A jogelőd Kossuth Mezőgazdasági 
Szövetkezet 1975-2007-ig működött, 
majd az átalakulás során Teveli Mező-
gazdasági Zrt. lett. 2015-től működik a 
cégcsoport másik tagja, az Agro-Tevel 
Kft. A cégcsoport 2000 hektár területen 
gazdálkodik. Termőhelyi adottságaik 
megegyeznek a Tolna megyei átlaggal, 
eredményeik azonban meghaladják az 
átlagot. Az állattenyésztés vonatkozá-
sában korábban sertéstenyésztéssel is 
foglalkoztak, ezt felszámolták. Mára a 
tejelő szarvasmarha-állományuk maradt 
meg 410 tehénnel, aminek 75%-a kettős-
hasznosítású magyartarka-állomány, igen 
magas termelési szinten. 2010-től folya-
matosan fejlesztik a telepüket, telepi be-
ruházásuk mintegy 800 millió forint volt 
átlagosan 50 % támogatási intenzitással.

A köszöntőket, bemutatkozásokat az 
előadások követték. Levezető elnök úr el-
sőként Farkas Sándor miniszterhelyettes 
urat kérte fel előadása megtartására „Az 
állattenyésztési ágazat aktuális kérdései” 
címmel.

Miniszterhelyettes úr előadásában fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a növényter-
mesztésnek igazán helyt kell állnia ahhoz, 
hogy az állattenyésztés megfelelő mennyi-
ségű és minőségű árut tudjon termelni. Eh-
hez sajnos a növénytermesztés még nem 
mindenhol nőtt fel. Kihívásnak nevezte 
Magyarország GMO-mentessé válásában 
az állattenyésztés fehérjetakarmány-szük-
ségletének előállítását, és kijelentette: ma 
még a magyar növénytermesztés nem tud-
ja előállítani a szükséges mennyiségű sze-
mes fehérjetakarmányt, ezért import szó-
ját kell felhasználni, és a piac sem ismeri 
el a nem genetikailag módosított (GMO) 
takarmányokkal nevelt állatok értékét. 
Elmondta, hogy a szójatermesztés fontos 
lehetőség a magyar termelőknek, de gaz-
daságossága kérdéses.

Miniszterhelyettes úr kitért rá: a parla-
ment várhatóan júliusban dönt arról, hogy 
2019. január 1-jétől öt százalékra csökken 
az UHT és az ESL tej áfája, ami kiszorít-
hatja a szlovák és a többi, importból szár-
mazó tejet az üzletekből, majd hozzátette, 
remélhetően a fogyasztók is tapasztalni 
fogják az áfacsökkentés hatását.

Farkas Sándor emlékeztetett arra, hogy 
2010 és 2017 között jelentősen, folyó 
áron számolva 52 százalékkal, 2568 mil-
liárd forintra nőtt a mezőgazdaság, ezen 
belül 47,2 százalékkal, 883 milliárd fo-
rintra az állattenyésztés kibocsátása, és 
52,2 százalékkal, 8896 millió euróra az 
agárexport volumene. Ugyanerre az idő-
szakra vonatkozóan felvetítette a Ma-
gyartarka Tenyésztők Egyesületére vo-
natkozó taglétszám- és termelési adatokat 
is, amelyek szintén emelkedést mutatnak 
az elmúlt években.

Az idei termésről szólva elmondta: az 
Alföldnek számos pontján gyenge kuko-
ricatermés várható, vannak olyan kalá-
szos táblák, ahol megszorultak a szemek 
a kalászban, és a repce sem fejlődött meg-
felelően. Ugyanakkor az ország nagy ré-
szén, ahol elég eső esett, bizakodhatunk 
– fogalmazott.

Kijelentette: a magyar mezőgazda-
ság hosszú távon támogatások nélkül 
nem fog fennmaradni. Utalt arra, hogy 
az állattenyésztő vállalkozások közül a 
legnagyobb mértékű jövedelempótló tá-
mogatást a sertés-, a húsmarhatartók és a 
tejelő tehenészetek kapják. Ennek társa-
dalompolitikai célja, hogy a vidéken élő 
emberek hosszú távon helyben maradja-
nak – mondta, hozzátéve: fontos, hogy a 
vidékfejlesztés 2018-ban visszakerült az 
agrártárcához.

A Szakmai Nap második előadója dr. 
Húth Balázs, Egyesületünk tenyésztés- és 
marketingvezetője volt. Előadásának címe: 
„Merre tovább, magyartarka tenyésztés?”

Az előadással kapcsolatos cikket la-
punkban olvashatják.

szAkMAI NAp TEVElEN
Dr.	Füller	Imre  
ügyvezető igazgató, MTE
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Az előadások után kérdések és vála-
szok következtek, majd ennek lezárását a 
Magyartarka Fajtáért Emlékérem átadása 
követte. Ezt a díjat az Egyesület elnöksé-
ge alapította 2000-ben, mellyel minden 
évben a fajtáért sokat dolgozó, jó ered-
ményeket elért szakembereket ismerik el. 
A díjat korábban a Küldöttközgyűlésen, 
egy ideje a Szakmai Napon adja át az 
Egyesület elnöke és a meghívott előadó, 
jelen esetben Farkas Sándor miniszterhe-
lyettes és Rácz Károly elnök. Idén a díjat 
Szabóné Bogdán Judit, a Nagyvázsonyi 
Mezőgazdasági Kft. ügyvezető igazgató-
ja kapta, aki hosszú évek óta az Egyesület 
Ellenőrző Bizottságának elnöke is.

Szabóné Bogdán Judit 1956. március 
17-én született Tapolcán. A mezőgazda-
sággal már gyermekkorában kapcsolat-
ba került, hiszen a családi gazdaságban 
mindig akadt számára is munka. Érettségi 
után nem volt kérdés, hogy Keszthelyen, 
az Agrártudományi Egyetemen, a Geor-
gikonon folytatja tanulmányait. 1979-ben 
kapott agrárkémikusi diplomát. Lovász-
patonán kezdett dolgozni, majd 1991-ben 
szintén Keszthelyen vállalatgazdálkodá-
si szakmérnöki diplomát szerzett. Ettől 
kezdve üzemgazdászi, majd főkönyvelői 
munkakörbe került. 1993-97-ig a Vasza-
ri Hunyadi Szövetkezetben dolgozott, 
majd 1997-től a Nagyvázsonyi Kinizsi 
Pál Szövetkezetbe került főkönyvelőként. 
A Szövetkezet 1998-ban kérte felvételét 
a Magyartarka Tenyésztők Egyesületé-
be. Az átalakulás után a Nagyvázsonyi 

Mezőgazdasági Kft. ügyvezető igazga-
tójává választották, mely tisztséget azóta 
is betölti. Vezetése alatt magyartarka te-
nyészetük rendszeres résztvevője a kiál-
lításoknak, ahol számos díjjal ismerték el 
munkájukat. Házas, férje is agrármérnök, 
három gyerekük és két unokájuk van.

Átadásra kerültek az elit törzskönyvek, 
melyeket a meghatározott életteljesít-
ményt elért –kettőshasznosítású tehenek 
esetén 6000 kg feletti tejtermelés, hús-
hasznosítású tehenek esetében 2200 kg 
választott borjú súlyt meghaladó – te-
nyészállatok tenyésztői vehettek át.

Elit törzskönyvet kaptak 
kettőshasznsoítású vonatkozásában:
• Pannónia-Állattenyésztő Kft.,  

Bonyhád 7 tehene után
• Húshasznú Bt., Táplánszentkereszt  

1 tehene után
• Dunafalvai Mezőgazdasági Kft.  

3 tehene után
• Ficsor Árpád, Dunaharaszti 1 tehene 

után
• Hajdúböszörményi Béke Mezőgazda-

sági Kft., Hajdúböszörmény 2 tehene 
után

Elit törzskönyvet kaptak 
húshasznmosítású vonatkozásában:
• Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, 

Őriszentpéter 6 tehene után

• Csörnöc menti Mezőgazdasági  
Szövetkezet, Vasvár 2 tehene után

• Derecske Petőfi Mezőgazdasági Kft. 
1 tehene után

• Annus Krisztina, Győrsövényház  
7 tehene után

Ezt követően a kiemelt pártoló tagok és 
a pártoló tagok bemutatkozása követke-
zett, akik a sátorban egy kis kiállítást is 
rendeztek, megmutatva tagjainknak ter-
mékeiket, majd a részt vevők az alkalom-
hoz illő ebédet fogyasztottak el.

Ebéd után tehenészeti telepre mentünk, 
ahol 10 mobil boxban Schweitzer József 
fő-állattenyésztő és dr. Húth Balázs te-
nyésztés- és marketingvezető bemutatták 
a kiállított egyedeken keresztül a magyar-
tarka tenyésztést.

Bemutatásra került még egy-egy 
Matula, Marquis, Néró, Nautilus apaságú 
vemhes üsző is. A bemutatott tenyészálla-
tok közül – ahogy a táblázatban is látszik 
– egy kivétellel mind magyar apaságú te-
nyészbikától származnak.

A bemutató után megköszöntük a tenyé-
szetnek, az önkormányzatnak a Szakmai 
Nap sikereiért tett erőfeszítésüket, és egy 
évre bezártuk az „istállókaput”. Terveink 
szerint 2019-ben, az Egyesület megalaku-
lásának 30. évfordulóján a Szakmai Na-
pot az Egyesület alapításnak helyszínén, 
Bonyhádon tartjuk.

ENAR szám apa születési idő legmagasabb laktáció zsír % fehérje %

3199255257 20948 Göcsej 2010. 03. 01. 3.     10597 3,94 3,43

3199253383 20675 Fejlődő 2009. 09. 23. 4.     10412 4,15 3,29

3199270003 23556 Járás 2013. 09. 23. 2.     10460 4,06 3,49

3199279187 21191 Gerjen 2015. 11. 01. 32,8 kg/1. befejés

3199267733 23557 Jázmin 2013. 03. 09. 2.     9290 3,86 3,41

3199267656 23557 Jázmin 2013. 03. 01. 3.     9534 3,97 3,55

3199267942 20064 Füge 2013. 04. 01. 3.     9184 4,38 3,52

3199271013 24579 Kupec 2014. 01. 29. 2.     8338 3,89 3,56

3199275796 25700 Lővér 2015. 02. 07. 2.     10121 (várható) 4,15 3,53

3199268990 24345 Wille 2013. 07. 04. 2.     11432 4,22 3,35

A bemutatott tenyészállatok néhány adata
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MAGYARTARkA FAJTÁÉRT EMlÉkÉREM
szABóNÉ BoGdÁN JudIT

1956. március 17-én Tapolcán született. Az általános iskolát, 
Lesencetomajon végezte, majd a tapolcai gimnáziumban érett-
ségizett. A mezőgazdasággal már gyerekkorában kapcsolatba 
került, a családi háztáji gazdaságban mindig jutott feladat szá-
mára is, így érettségi után nem volt kérdés, hogy a Keszthelyi 
Agrártudományi Egyetemen folytatja tanulmányait. 1979-ben 
szerzett agrokémikusi diplomát.

A Lovászpatonai Újélet Termelőszövetkezetben kezdett dol-
gozni növényvédős mérnökként. 1988-ban, harmadik gyermeke 
születése után kisebb pályamódosítás következett. A közgazda-
sági pálya felé fordult, a szövetkezetben megüresedett üzemgaz-
dász munkakört pályázta meg, és újra iskolapadba ült. 1991-ben 
Keszthelyen vállalatgazdasági szakmérnöki diplomát szerzett, 
hogy még alaposabb ismeretekkel rendelkezzen a munkaköre 
ellátásához.

1993-1997-ig főkönyvelő-helyettesként dolgozott a pápai 
Vaszari Hunyadi Szövetkezetben, majd a Nagyvázsonyi Kini-
zsi Pál Szövetkezetbe hívták főkönyvelőnek. Főkönyvelőként 
számos vita részese volt, amely a magyartarka fajta versenyké-
pességét kérdőjelezte meg. Gazdaságuk azonban mégis a fajta 
megtartása mellett tette le voksát. 1998-ban kérte felvételét a 
Magyartarka Tenyésztők Egyesületébe, hogy az Egyesület szak-
mai segítségével a szarvasmarha-ágazat eredményes működését 
hosszú távon biztosítsa.

Szabóné Bogdán Juditot szövetkezetük átalakítása után a 
létrehozott Nagyvázsonyi Mezőgazdasági Kft. ügyvezetőjének 
választották 2001-ben, amely tisztséget azóta is ellátja. Veze-
tése alatt tenyészetük rendszeres résztvevője a kiállításoknak, 
számos díjjal ismerték el tenyésztői munkájukat. Társaságuknál 
most van folyamatban a fiatalítás. Igyekszik az új generációnak 
átadni a magyartarka szeretetét, ösztönözni őket annak a tudás-
nak a megszerzésére, amely a szeretet mellett a gazdaságosságot 
is biztosítja. 

2005 óta Egyesületünk munkájában is részt vesz. Ellenőrző 
bizottsági elnökként felügyeli a bizottsági tagokkal együtt Egye-
sületünk törvényes, jogszabályoknak megfelelő működését.

Egyesületünk mellett több Veszprém megyei szakmai és ér-
dekképviseleti szervezetben felügyelő bizottsági elnök, a Mező-
nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának is elnöke.

Házas, férje is agrármérnök, de három gyermekük közül 
egyik sem választotta a mezőgazdász szakmát. Két unoka  

boldog nagyanyja, szeptemberre pedig várja harmadik unokája 
születését. Készül a nyugdíjas éveire, hogy ne csak a nagypapa, 
hanem a nagymama is több időt tölthessen az unokáival.
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MERRE ToVÁBB, MAGYARTARkA-TENYÉszTÉs?
- A MAGYARTARkA szAkMAI NApoN, TEVElEN ElhANGzoTT ElőAdÁs kIVoNATA -

Dr.	Húth	Balázs tenyésztés- és marketingvezető, MTE

A 2017-es év laktációs zárási adatairól 
az újság tavaszi számában részletesen be-
számoltam, így aktuális írásomban nem 
ismétlem a leírtakat.

A MűSZAKI-TECHNOLóGIAI  
FEJLŐDÉSHEZ A FAJTÁNAK IS  

ALKALMAZKODNIA KELL!

Az állattenyésztésben tapasztalható mi-
nőségi munkaerőhiány egyre aggasztóbb 
méreteket ölt, és mind nagyobb problé-
mát okoz az ágazatban.

A tejtermelés technológiai folyamata-
inak (fejés, takarmánykiosztás) részbeni 
vagy teljes automatizálása már nem a tá-
voli jövő. A precíziós technológiai rend-
szerekhez nemcsak nekünk, szakembe-
reknek, hanem tejtermelő teheneinknek is 
alkalmazkodniuk kell. A tőgy küllemi tu-
lajdonságokban az elmúlt években látvá-
nyos javulást értünk el, de bőven van még 
tennivalónk! A küllem mellett felértéke-
lődik a technológiai tűrőképesség, vagy-
is a technológiához való alkalmazkodás. 
Ide tartozik a tanulékonyság, a nyugodt 
vérmérséklet és a rossz szokásoktól való 
mentesség. A magyartarka intelligens, 
tanulékony fajta, az új technológiákhoz 
könnyen alkalmazkodik, könnyen meg-
szokja az új termelési környezetet. Erre 
az elmúlt évtizedek számos pozitív példá-
val szolgálnak. Gondoljunk csak a kötött 
tartásról a kötetlenre való váltásra. Az 
egyedi bánásmód lehetősége megszűnt, 
az egyed helyett termelési csoportokat 
szolgálunk ki TMR-rendszerű takarmá-
nyozással. A standos fejést felváltotta a 
fejőház, a félautomata rendszerek (pl. ke-
helyleemelés). A rossz gépi fejhetőségű 
(„nehézfejős”) egyedek, amelyeket kötött 
tartásban még kifejtek, az új technológi-
ában kiselejteződtek. Szintén alkalmaz-
kodást kívánt a stabil padozatú fejőházi 
rendszerekről a mobil padozatú, ún. ka-
russzel rendszerekre történő átállás, ahol 
a jó gépi fejhetőségnek még nagyobb je-
lentősége van. Számos hazai és nemzet-

közi gyakorlati példa is mutatja, hogy a 
magyartarka (hegyitarka) ehhez a tech-
nológiai környezethez is alkalmazkodni 
tudott. Ne feledjük, hogy az ország leg-
magasabb termelésű magyartarka-állo-
mánya Hajdúböszörményben ilyen tech-
nológiában termel!

Tehát nincs kétségem afelől, hogy a 
fajta az egyre terjedő precíziós környe-
zetben is helyt fog állni! Az automatizált 
technológiák új szelekciós tulajdonságok 
beépítését teszik szükségessé tenyésztési 
programunkba. A küllemi bírálati rend-
szerünk fejlesztéséről már többször szól-
tam, így erre most nem térek ki.

Kiemelt nemesítői feladatunk olyan 
tenyészbika vonalak és tehéncsaládok ki-
tenyésztése, amelyek a precíziós állatte-
nyésztés és az automatizált technológiák 
térnyeréséhez alkalmazkodva képesek 
hosszú ideig magas színvonalon termelni. 
A jó konstitúció (szervezeti szilárdság) és 
a nagy életteljesítmény elérése napjaink-
ban is a tenyésztési programok részét ké-
pezi, ugyanakkor a nyugodt vérmérsék-
letre és a tanulékonyságra ez ideig nem 
végeztek közvetlen szelekciót. A korszerű 
telepirányítási rendszerek által objektíven 
rögzített számszerű paraméterek (pl. ak-
tivitás) lehetőséget nyújtanak számunkra 
néhány viselkedési tulajdonság szelek-
ciós rendszerbe történő beépítésére. Be-
vezetésüket még számos kutatásnak kell 
megelőznie, de a tenyészcél világos!

RÖVIDíTSüK LE A GENERÁCIóS 
INTERVALLUMOT, DE MIKÉPPEN?

Már közhelynek számít, hogy a szarvas-
marha hosszú generációs intervallumú faj, 
tehát a tenyésztői döntés megszületésétől 
annak megvalósulásáig legalább 4-5 év 
telik el. Ennyi idő alatt a tejágazat megért 
már egy súlyos válságot, majd az árak töb-
bé-kevésbé stabilizálódtak, és még mindig 
csak egy generációs időszakról beszélünk! 
A rohamosan fejlődő technológiai rendsze-
rek (fejés, tartás) ennyi időt nem engednek 

meg nekünk, tenyésztőknek. A genetikai 
előrehaladás úgy növelhető, ha csökkent-
jük a szarvasmarhára jellemző generációs 
intervallumot. Ennek legkézenfekvőbb 
módja a korszerű biotechnikai (ET) és 
biotechnológiai (OPU, IVF) módszerek 
alkalmazása a modern nemesítési munká-
ban. A transzvaginális petesejtkinyeréssel 
(OPU) és az in vitro fertilizációval (IVF) 
a szarvasmarha generációs intervalluma 
akár harmadára csökkenthető, amely a 
tenyészcélban rögzített értékmérők ese-
tében növeli a genetikai előrehaladást. 
Az OPU és az IVF technológiákkal sok-
szorosára növelhető a legkiválóbb gene-
tikai értékű donor egyedektől származó 
ivadékszám, így a jövőben felértékelődik 
a családtenyésztés szerepe az eddig hím-
ivarra fókuszáló vonaltenyésztés mellett. 
A leírtak az eddigi tenyésztési programok 
újragondolását teszik szükségessé!

TOVÁBB NyíLIK AZ OLLó A  
KETTŐS- ÉS A HÚSHASZNÚ  

MAGyARTARKA TENyÉSZCÉLJAI 
KÖZÖTT!

El kell fogadnunk, hogy a jövőben to-
vább távolodnak egymástól a fejt (kettős) 
és a nem fejt (húshasznú) magyartar-
ka-állományok tenyészcéljai! Csak így 
biztosítható mindkét hasznosítási irány 
hosszútávú versenyképessége.

A fejt változatban ugyanis a tejtermelés 
és a beltartalom javítása mellett kiemelt 
tenyészcél a robotfejésre alkalmas tőgy-
alakulás állományszintű elérése, nem 
rontva a kettőshasznú populáció húster-
melését! A tőgykapacitásra irányuló sze-
lekció következményeként a tejtermelő 
populáció hústermelő képességét nem 
tudjuk a húshasznú állományokban el-
várt mértékben növelni. Esetükben a jó 
borjúnevelő képesség és a hústermelés a 
legfontosabb szelekciós szempont, tehát 
a realizálható genetikai előrehaladás lát-
ványosabb. A fejt egyedeknek azonban 
a leírtakon túlmenően alkalmazkodniuk 
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kell az intenzív, részben vagy teljesen 
automatizált (precíziós) tejtermelés tech-
nológiai körülményeihez is, tehát a sze-

lekciós tulajdonságok száma több, a ge-
netikai előrehaladás lassúbb. A húshasznú 
állományoktól az extenzív tartástechnoló-

gia tűrését, a jó borjúnevelő képességet és a 
hústermelés folyamatos javulását várjuk el. 
Folytatnunk kell a már megkezdett típus-
differenciálást [anyai (Györe, Krisztofer, 
Nótafa, Orda) és apai (Hubertus, Marcel, 
Mathew, Nadap) típus], amely segíti a rapid 
időjárási körülményekhez való könnyebb 
alkalmazkodást.

Az egyre nagyobb hőség és az egyre 
intenzívebb napsugárzás miatt – a trópusi 
és a szubtrópusi országokhoz hasonlóan 
– hazánkban is felértékelődik a szemfolt 
(ókula), amely bizonyítottan csökkenti a 
szembetegségekre való hajlamot. A nagy-
csoportos, extenzív tartásmód tovább 
erősíti a genetikai szarvatlanságot, tehát 
e minőségi értékmérő tulajdonság súlya a 
jövőben tovább nő.

Az eredményes tenyésztői munka érde-
kében folytatnunk és erősítenünk kell a 
nemzetközi tenyésztési integrációt a szél-
sőséges klímájú országokkal (Dél-Afrika, 
Ausztrália, Kanada), így segítve a fent 
megfogalmazott tenyészcélok mielőbbi 
teljesülését.
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1978. január 1-jétől megszűntek a megyei 
mesterséges termékenyítő főállomások, és 
hat mesterséges állomás (Szombathely, Szé-
kesfehérvár, Szekszárd, Gödöllő, Kecske-
mét, Debrecen) látta el az egész országot. 
Ezután fokozatosan megszűnt az ingyenes 
termékenyítés. Az állam a spermáért és az 
állami alkalmazásban lévő szaporodásbio-
lógusok, inszeminátorok szolgáltatásáért is 
kért ellentételezést. Ez azt is eredményezte, 
hogy egyre kevésbé szólt bele a tenyésztésbe, 
egyre nagyobb szerepet és lehetőséget kaptak 
maguk a tenyésztők. Az árviszonyok kezd-
ték a tenyésztést is befolyásolni. Államilag 
megállapított áron történt a tej, a vágómarha 
felvásárlása. Megérte minél több tejet termel-
ni, ezért a keresztezés nem állt meg. Voltak 
ellentmondások a holstein-frízre való átállás-
ban is. Az egyre nagyobb holsteinállomány 
mellé a takarmányozási, tartástechnológiai 
módszereket nem vettük át. Voltak olyan üze-
mek, ahol óriási mértékű volt az elhullás és 
katasztrofális a szaporodásbiológiai helyzet. 
Ez óvatosságra intette a keresztezést később 
kezdő, mostohább körülmények közt gazdál-
kodó, főként a szövetkezeti szektorhoz tarto-
zó üzemeket. Ezért viszonylag jelentős volt 
az európai lapállyal és vörös holsteinnel való 
keresztezés. Az első generációnál nagyon 
kedvezőek voltak a tapasztalatok, az F1-es 
nemzedékben a jelentős heterózis hatására 
jóval magasabb tejtermelés realizálódott, és 
a tehenek fitnesz tulajdonságai is jók voltak. 
A bika utódokat pedig szinte magyartarka bi-
kaként lehetett értékesíteni.  A hízó marhák 
fő felvevő piaca ekkor már inkább a Szov-
jetunió volt. Mivel az állam vásárolta fel és 
fizette ki az állatokat, a tenyésztőket nem 
érintette, hogy fizetett-e a vevő az államnak.  
A következő generációk (R1, R2 stb.) azon-
ban már hozták a holstein fríz igényeit, és 
eltűntek a húsformák is. Az európai lapály 
gyorsan kikopott a magyar tenyésztésből, fő-
leg gyenge szervezeti szilárdságának köszön-
hetően. A legtöbb üzem azonban folytatta a 
holstein-keresztezést, és a gyorsabb tej irányú 
előrehaladás érdekében áttért a fekete vál-
tozatra. Egyes üzemek a criss-cross keresz-

tezésben látták a lehetőséget (pl. Aparhanti 
Szövetkezet), de néhány generáció után kide-
rült, hogy túlságosan heterogén lesz mind a 
hízó bika-, mind a tehénállomány, ezért ezek 
a próbálkozások gyorsan felszámolódtak. 
Egy kissé szélesebb kör –belátva azt, hogy 
nem tudja kielégíteni a holstein tehenek foko-
zott igényeit –, elkezdte a visszakeresztezést. 
Ezeknek egy részét a rendszerváltozás utáni 
kihívások elsöpörték (pl. Gencsapáti Savária 
Szövetkezet, Vasszécseny stb.), más részük 
még ma is folytatja a magyartarka tenyészté-
sét (Dunafalva, Szombathelyi Felszabadulás 
Szövetkezet stb.) 1983. január 1-jén újabb át-
szervezés következett be a tenyésztésszerve-
zésben. Az állattenyésztési felügyelőségeket, 
amelyek a tejtermelés-ellenőrzést is végez-
ték, valamint a hat mesterséges termékenyítő 
állomást összevonták, és megalakult a hat ál-
lattenyésztő vállalat. Ezek már teljesen piaci 
alapon működtek, mind a spermaértékesítés, 
mind a szolgáltatások tekintetében. Négy 
vállalatnál folyt tenyészbikatartás és sper-
matermelés is (Szombathely, Szekszárd, Gö-
döllő, Debrecen), kettőnél (Székesfehérvár, 
Kecskemét) pedig csak spermaforgalmazás 
és szolgáltatás. A hatósági feladatokat, ellen-
őrzéseket és egyéb jogokat az Állattenyész-
tési Minősítő Intézet (ÁTMI) kapta meg.  
A tenyészbikajelöltek felvásárlását az állam 
végezte a központi STV állomásokra, majd a 
minősítés után a négy bikatartó vállalat vá-
sárolta meg spermatermelés és ivadékvizsgá-
lat-indítás céljára. Ezekben az években külö-
nösen háttérbe szorult a magyartarka bikák 
előállítása. Csak azért indítottak a vállalatok 
magyartarka ivadékvizsgálatot, hogy legyen 
olyan bikájuk, amellyel a háztájit ellátják. Az 
igazi üzlet a holstein fríz sperma volt, miután 
a háztájiban is lehetett már keresztezni, ezért 
az érdeklődés még inkább feléje irányult. 

Az ivadékvizsgálatot, tenyészérték-
becslést az ÁTMI koordinálta és végezte. A 
BLUP módszer bevezetésében kétségkívül 
lényegesen nagyobb szerepe volt a holstein 
tenyésztésének, mint a magyartarkáénak. 
Csak tejtermelés-ellenőrzés folyt. A ’80-as 
évek végére elmaradtak a próbavágások és 

a húsminősítések. Nagy előrelépés volt a 
tenyészértékek megbízhatóságában, hogy a 
’70-es évek végétől elindult a származásel-
lenőrzés-vizsgálat. Minden tenyészbika azo-
nosítható volt, az utódok származásazonos-
ságát pedig szúrópróba szerűen ellenőrizték. 
A magyartarka bikák tenyészértékbecslését a 
holstein frízzel együtt végezték. Szegényes 
volt az értékelt bikák köre, és szerények vol-
tak a tej tenyészértékek is. így következett 
el a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének 
1989. évi megalakulása és a rendszerválto-
zás. A magyartarka spermakínálat döntő ré-
sze még mindig az állattenyésztő vállalatok 
kezében volt, de egyre több import sperma 
behozatali lehetőség is adódott, amelyekkel a 
vezető magyartarka-tenyészetek előszeretet-
tel éltek is. A BOSGENTIC Kft. egy Larisch 
nevű, értékelt, de középszerű bajor tarka 
bikát is behozott, és tőle kínálta a spermát.  
Az Egyesület az első években szabályzata-
inak kialakításával és a működési feltételek 
megteremtésével volt elfoglalva, nem nagyon 
volt ráhatása a spermatermelésre és -forgal-
mazásra. Megfelelő magyartarka tenyészbi-
kák hiányában inkább az import ésszerű és 
mértéktartó kézbentartása volt a cél. 

Ez tette lehetővé az Egyesület és a Szombat-
helyi Állattenyésztő Vállalat együttműködé-
sében a szombathelyi bajor tarka spermadepó 
létrejöttét. Ekkoriban került sperma az ország-
ba több montbeliard bikától is. Ezt a vonalat 
a Mezőhegyesi Állami Gazdaság munkatársai 
indították el. Szinte minden törzstenyészetben 
használtak montbeliard spermát, de cseppvér 
keresztezés is volt vöröstarka holstein fríz 
bikákkal. 1992-ben a hat állattenyésztő vál-
lalatból megalakult az Országos Mesterséges 
Termékenyítő Vállalat és az Állattenyésztési 
Teljesítményvizsgáló Vállalat. Utóbbi a tejter-
melés-ellenőrzést végezte, az OMTV pedig a 
spermatermelésért és -ellátásért volt a felelős. 
A fajtafenntartói jogokat már az egyesületek 
birtokolták, mindkét vállalat csak akkor te-
vékenykedhetett bármelyik állatfajtában, ha 
volt szerződése a fajta tenyésztő egyesületé-
vel. Ezt az állattenyésztési törvény is dekla-
rálta. Továbbá egy fajtára csak egy egyesület  

VÉGIGGoNdolVA
(FolYTATÁs Az Előző szÁMBól)

Rácz	Károly elnök, MTE
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kaphatott fajtafenntartási jogokat. A tenyésztő 
egyesületek szerződést köthettek több mester-
séges termékenyítő vállalkozással is, amelyek 
az országban hivatalosan működtek. így ők 
is forgalmazhattak az adott fajtába tartozó 
apaállatoktól szaporítóanyagot. A sperma-
forgalmazó cégek és vállalkozók pedig csak 
akkor kínálhattak szaporítóanyagot, ha volt 
szerződésük valamely mesterséges terméke-
nyítő társasággal. A Magyartarka Tenyésztők 
Egyesülete úgy gondolta, tenyésztési prog-
ramjának végrehajtásához elegendő az állami 
tulajdonú Országos Mesterséges Termékenyí-
tő Vállalattal együttműködnie. Egyre szoro-
sabb és sokrétűbb szakmai munka alakult ki 
a két szervezet között. Szinte mindennapos 
munkakapcsolat működött a német spermade-
pó működtetésében és a bikanevelő tehenek 
kiválogatásában. A célpárosításokat, majd a 
tenyészbikajelöltek felvásárlását, sajáttelje-
sítmény vizsgálatát és minősítését is együtt-
működve végezték. A magyartarka bikák 
Szombathelyen voltak elhelyezve, itt műkö-
dött a központi sajátteljesítmény-vizsgálat, itt 
termeltek és a tenyészértékbecslést is itt vár-
ták meg a tenyészbikák. Néhány import bika,  
2 db fiatal montbeliard (Ibis, Iceberg) és 2 db 
minősített német bika (Hut, Balke) kivételével 
hazai tenyészetekből származó bikák kerültek 
ivadékvizsgálati indításra, illetve spermafor-
galomba. Az az elv érvényesült, hogy a leg-
jobb, hazai körülmények között bizonyított 
tehenekre a legkiválóbb hazai és külföldi bi-
kákat párosítsuk. A külföldről behozott bikák 
a kettős hasznosításban elsősorban német, 
osztrák és svájci bikák, míg a húshasznosí-
tásban német, osztrák, amerikai, kanadai, dán 
és legújabban ír apaállatok. Az ígéretes fiatal 
tenyészbikák azonban csak akkor indulhattak 
ivadékvizsgálatban, ha fogadták azokat a ter-
melésellenőrzésben álló tenyészetek. Ezért, 
hogy működjön az Egyesület tenyésztési 
programja, kötelezővé kellett tenni a ciklusbi-
kák fogadását a fejt állományokban. Szeren-
csére az a viszonylag kevés üzem (kb. 25-30) 
megértette a problémát, és fegyelmezetten 
felhasználta a kiosztott ivadékvizsgálati sper-
mát. Már az első évjáratoknál érzékelték saját 
állományaikban a tenyésztők, hogy az Egye-
sület jó úton jár. A magyar bikák lányai fel-
vették a versenyt a jóval drágább import bikák 
lányaival, sőt, sokszor meg is előzték azokat. 
A következetes tenyésztői munkának az lett 
az eredménye, hogy az import sperma fel-
használása minimálisra csökkent. Szinte csak 

a rokontenyésztés elkerülése érdekében kell 
külföldi genetikához nyúlni. A 2000-es évek 
elején egyre több szó esett az OMT Rt. priva-
tizációjáról, ezért az Egyesület vezetése úgy 
gondolta, saját kezébe, illetve tulajdonába ve-
szi a tenyésztést és a tenyészanyagot. Először 
a fiatal tenyészbikákat vásárolta meg. A tartá-
sukért és a spermatermelésért fizetett az OMT 
Rt.-nek. Később az idősebb, várományos és 
minősített bikák szaporítóanyagát is megvá-
sárolta. A sperma forgalmazását az OMT Rt. 
bonyolította megfelelő jutalékért, a bevétel 
többi része pedig az Egyesületet illette meg, 
amely elsősorban a magyartarka-tenyésztés 
fejlesztését szolgálta. Ez a fajta megoldás 
egyedülálló Magyarországon. A tenyésztő 
egyesületek vagyona nem osztható fel, az 
egyesület tagjai a fajta mindenkori tenyésztői. 
Úgy gondolom, így a legjobb kezekben van 
a szaporítóanyag. Az OMT Rt. privatizáció-
ja után nehézkessé vált az együttműködés a 
két szervezet között. Ezért is vásárolta meg 
az Egyesület a jáki telephelyét. Itt folyik a 
KSTV és a várományos bikák megőrzése, 
valamint spermadepót hoztunk létre. A sper-
matermelést és -forgalmazást a GÉNBANK 
SEMEX Kft. végzi kiváló minőségben és kor-
rekt üzleti együttműködésben.  A ’90-es évek 
második felétől évente hat db kettőshasznú és 
3-5 db húshasznú tenyészbikát tudtunk iva-
dékvizsgálatban indítani. Ez az az alsó határ, 
aminél még végezhető eredményes szelekció, 
és elegendő kínálattal rendelkezünk a mes-
terséges termékenyítést végző és a minőségi 
tenyésztői munkát igénylő üzemek számára. 
Fontos az is, hogy a közömbös vagy rontó 
hatású bikák a háztáji és kisgazdaságokban 
sem kerülhetnek felhasználásra. 2000 után 
komoly előrelépés történt a tenyészérték-
becslésben is. Az első jelentős lépés az volt, 
hogy a magyartarka BLUP tenyészérték meg-
határozása önállóan, holstein fríztől függet-
lenül történt. Több, az eredményeket torzító 
tényező kiküszöbölhető lett ezzel a lépés-
sel. Bevezetésre került több új tenyészérték 
is (hús-tenyészérték, fitnesz tulajdonságok 
tenyészértékei, növekedési erély tenyészérték 
stb.), ezekről részletesen olvashatunk a Ma-
gyartarka tenyésztése c. könyvben vagy más 
egyesületi kiadványokban.

A rendszerváltozás után, 1990-től a ma-
gyartarka tehénállomány folyamatosan 
csökkent. Szerencsére ez a visszaesés a 
törzskönyvezett állományokat csak csekély 
mértékben érintette. A néhány tehenes gaz-

dák száma a kedvezőtlen közgazdasági és 
piaci viszonyok, valamint a generációvál-
tás következtében folyamatosan csökkent.  
A nagyobb részük abbahagyta a tehéntartást, 
a kisebb részük pedig belátta, hogy csak na-
gyobb létszámmal tud versenyképes maradni. 
Közülük többen beléptek a törzskönyvezés-
be, és növelték az aktív populációt. Ezek ma 
már 50-100 tehenes családi vállalkozások.  
A borjúárakra kedvező hatást gyakorolt a tö-
rök kereslet. Segítette az állattartókat a támo-
gatáspolitika és a földtörvény-módosítás is. 
Ez 2010 után növekedést eredményezett, el-
sősorban a húshasznú tehénállományban, így 
a magyartarka fajtában is. Kedvezőtlen, hogy 
ezekben az állományokban inkább a termé-
szetes fedeztetés terjedt el. A munkaerőhiány, 
az állományok szórtsága, az inszeminátorok 
létszámának csökkenése hozta a bikahaszná-
latot. Pedig az Egyesület évek óta támogatja 
tagjai vagy azok családtagjai, alkalmazottai 
részére az inszeminátorképzést. Többen éltek 
is ezzel a lehetőséggel, de még így is sokan 
alkalmaznak természetes fedeztetést. Támo-
gatási feltétel, hogy csak központi lajstrom-
számos bika fedezhet az állományokban. Az 
Egyesület szigorúan betartja, hogy ezek a bi-
kák csak célpárosításból született, azonosított 
származású, sajátteljesítmény-vizsgálatban 
megfelelő eredményt elért egyedek lehetnek. 
így a törzsállományoknak piaci lehetőség 
a tenyészbikaeladás, a vevőknek pedig te-
nyésztési biztonságot jelent, és az állat alapú 
támogatásaikat sem kockáztatják. 

A fejt, kettőshasznú törzskönyvezett állo-
mányok fennmaradásában jelentős szerepet 
játszik az ún. génmegőrzési támogatás. 2002-
ben a magyartarkát veszélyeztetett fajtává, 
nemzeti kinccsé nyilvánították. Ez tette lehe-
tővé, hogy a fajta fenntartásában és fejlesz-
tésében részt vevő aktív állományok külön 
génmegőrzési támogatást kapjanak. Ma már 
egyértelmű, hogy a magyartarka mint kettős-
hasznú fajta veszélyeztetett. Tejtermelésben 
nem tud versenyezni a holstein frízzel, a tej-
árak elsősorban a mennyiséget preferálják.  
A bikaborjú és a selejt tehén magasabb ára 
nem tudja kompenzálni a több ezer literes 
tejtermelési különbséget. Ezért szükséges a 
támogatás. Az Egyesület vezetői és szakem-
berei jelentős erőfeszítéseket tesznek a minél 
jobb támogatási pozíciók elérése érdekében.

Folytatás következik...



A bírálatot Vágó Barnabás végezte
Magyartarka show-bírálat

Az első helyezett borjas tehén (Derecske Petőfi Mg. Kft.)

Alakul a végső sorrend
A Magyartarka Tenyésztői Nagydíjas egyed (Derecske Petőfi Mg. Kft.)

Dr. Füller Imre a Csukás Zoltán-díjjal

Gál Károly és Urbán Róbert a III. helyezett  anyatehénnel (Petőfi Mg. Szöv., Kocsér) A hajdúböszörményi csapat a III. helyezett 

vemhes üszővel

Mádi Tamás és Németh Balázs a díjazott  vemhes üszőkkel
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Fegyverneki Balázs (Derecske Petőfi Mg. Kft.) az első 
helyezett vemhes üszővel Együtt a legjobbak

A húsirányú szelekció eredménye

Tömöri Gábor (Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.) Antal 

Gábor vezérigazgatótól veszi át a harmadik helyezett 

vemhes üszőért járó díjat

Dr. Nyitrai Gabriella tulajdonos  (Petőfi Mg. Szöv., Kocsér) Antal Gábor vezérigazgatótól veszi át az első helyezett vemhes üszőért járó díjat

Major Károly az első helyezett vemhes üszőnek járó 

díjjal

Szántó Sándor (Derecske Petőfi Mg. Kft.) a vemhes üsző kategória harmadik díjával Szocsics Vilmos (Húshasznú Bt., Nyőgér) a 

második helyezett borjas tehénnek járó díjjal

Békési Imre ügyvezető az első helyezett borjas tehénnek járó díjjal
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Tömöri Gábor különdíjat vesz át Dr. Füller Imre ügyvezető igazgatótól Somogyi János (Nagyvázsonyi Mg. Kft.) 

különdíjat vesz át a kiállításon való színvonalas 

megjelenéséért

Dr. Nyitrai Gabriella különdíjat vesz át Dr. Húth Balázs 
tenyésztésvezetőtől

Békési Imre különdíjat vesz át Veres Zoltán ügyvezető 

igazgatótól, Juhász Zoltán kereskedelmi igazgatótól és Szögi 

Szilvia területi képviselőtől (Génbank-Semex Mo. Kft.)
A Cargill Takarmány Zrt. Különdíját 
Bárány Péter adja át Major Károlynak

Díjak és díjazottak

A kiállítás legeredményesebb magyartarkás tenyészete a Derecske Petőfi Mg. Kft. Magyartarka fajtabemutató…
… a központi kiállító téren

XXV. AlFöldI ÁllATTENYÉszTÉsI És MEzőGAzdA NApok - hódMEzőVÁsÁRhElY, 2018. május 10-12. • fotó: MTE archív
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Idén negyed évszázados az Alföldi Állatte-
nyésztési és Mezőgazda Napok Kiállítás. 
Az állattenyésztési kiállítások sorát min-
den évben indító tavaszi kihajtási ünnepet 
kiváló időjárási körülmények között sike-
rült lebonyolítani.

Antal Gábor a Hód-Mezőgazda Zrt. 
vezérigazgatója megnyitó beszédében 
köszöntötte az idei díszvendég Szerbiát. 
Több mint 600 kiállító jelenlétével idén is 
rekordot döntött a seregszemle.

Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős 
helyettes államtitkár köszöntőjében felhív-
ta a figyelmet Európa büdzséjének csök-
kenésére és ezzel parhuzamosan figyel-
meztetett, hogy ki kell használni a minden 
versenyképességet növelő lehetőséget. 
Hozzátette, hogy a 2020 utáni agrárpoli-
tika most formálódik, de a Magyar Kor-
mány mindent megtesz, hogy a támogatási 
rendszernek a magyar polgárok haszonél-
vezői legyenek. Egyet biztosan lehet tud-
ni – mondta –, hogy a 2014-2020 közötti 
támogatási kalap 16%-kal csökken. Ezért 
kell minden növekedési lehetőséget ki-
használni 2020-ig.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara elnöke dicsérte beszédében 
a kiállítás szervezőit. Elmondta: a 25. ju-
bileum magéért beszél, és tükrözi a benne 
dolgozók minőségi munkáját. Rámutatott, 
hogy a 2016-os tejválságot is csak a keres-
kedelmi láncokkal sikerült orvosolni. Vé-
leménye szerint a kialakult helyzetet kellő 
komolysággal kell kezelni, de hisztériakel-
tésre nincs szükség.

Farkas Sándor, a Magyar Állattenyész-
tők Szövetségének elnöke elmondta: 
1994-ben Fekete Balázs, Egyed Béla és 
Ujvári Tibor történelmet írtak, amikor 
megálmodták és meg is valósították ezt a 
nyugat-európai szintű állattenyésztési kiál-
lítást. Beszédében megköszönte a tenyész-
tők és a tenyésztő egyesületek áldozatkész 
munkáját, akik időt és pénzt nem sajnálva 
dolgoznak, hogy elhozzák ide megmutatni 
és megmérettetni tenyészállataikat.

Juhász Attila államtitkár a szerb delegá-
ció nevében kijelentette: fontos számukra 
ez a rendezvény, hisz tapasztalatokat és 
eszmét is cserélhetnek magyar kollégáik-
kal és a tenyésztőkkel.

Hódmezővásárhely polgármestere el-
mondta, hogy 25 éve ez a legmeghatáro-
zóbb rendezvénye a városnak. Véleménye 
szerint a munkaerőhiányos mezőgazda-
ságban minél több innovációt kell elsajá-
títani, mert csak így lehet fejleszteni a me-
zőgazdaság versenyképességét.

Hagyományosan minden évben a kiál-
lításon adnak át több díjat tenyésztésben, 
nemesítésben, kutatói munkában dolgozó 
neves szakembereknek. Idén sem volt ez 
másképp.

A Magyar Állattenyésztők Szövetsé-
ge (MÁSZ) tenyésztési nagydíját idén  
A Hód-Mezőgazda Zrt. kapta mint leg-
eredményesebb kiállító.

A MÁSZ által alapított Horn Artúr-díj-
ban Egyed Béla részesült, kinek neve szer-
vesen összeforrt az Alföldi Állattenyészté-
si Napokkal. 

A Magyar Állattenyésztésért Díjat idén 
Fekete Balázs kapta vásárigazgatóként és 
a Hód-Mezőgazda Zrt. állattenyésztési 
igazgatójaként.

Ezután következett a Csukás Zol-
tán-díj átadása, amit a Magyar 
Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége 
1999-ben alapított. Ekkor hevesebben kez-
dett verni a szívünk.

Idén Bujdosó Márton mellett, aki a 
Charolais Kft. ügyvezetője és a Charolais 
Tenyésztők Egyesületének elnöke, dr. 
Füller Imre kapta a Csukás Zoltán-díjat. 
A Magyartarka Tenyésztők Egyesületének 
ügyvezető igazgatójának laudációjából 
megtudhattuk: 1985-2000-ig a bonyhádi 
Pannónia MGTSz telepvezetőjeként majd 
ágazatvezetőjeként dolgozott. 1992-től a 
Magyartarka Tenyésztők Egyesületének 
elnökségi és szakbizottsági tagja, majd 
2000-től ügyvezető igazgatója. 2010-ben 
a Kaposvári Egyetemen PhD doktor lett, 
Újhelyi Imre-díjas, Guba Sándor-díjas, 

Perczel-díjas szakember, 2017-ben állatte-
nyésztési kategóriában az év agráremberé-
nek választották. Számos, magyartarkával 
kapcsolatos írása jelent meg hazai és kül-
földi tudományos lapokban, több egyetemi 
tankönyv, szakkönyv szerzője, társszerző-
je, szakmai lektora. Méltán lehetünk büsz-
kék munkásságára!

A díj bronz emlékplakett díszoklevél-
lel és 500 eurónak megfelelő pénzösszeg, 
melynek odaítéléséről egy kuratórium 
döntött.

A számok tükrében: 250 kiállított szar-
vasmarha és 18 tenyésztő egyesület mutat-
kozott be a 3 nap alatt.

A magyartarka fajtában két hasznosítá-
sú típusban történt bírálat. Kettőshasznú 
magyartarka vemhes üsző, valamint hús-
hasznú vemhes üsző és anyatehén borjával 
kategóriában vezettek fel tenyészállato-
kat. A bírálatot a hagyományokhoz híven 
idén is jómagam végeztem. A bírálat során  
15 egyed került felvezetésre.

EREDMÉNyEK

Kettőshasznú vemhes üsző kategória:

III. helyezett: 1101 kat. számú Lenke
Tenyésztője és tulajdonosa: Hajdúböször-
ményi Béke Mg. Kft., Hajdúböszörmény
II. helyezett: 1104 kat. számú Ékes
Tenyésztője és tulajdonosa: Húshasznú 
Szarvasmarhatenyésztő Bt., Táplánszent-
kereszt
I. helyezett: 1105 kat. számú Pillangó
Tenyésztője és tulajdonosa: Petőfi Mg. 
Szövetkezet, Kocsér

Húshasznú vemhes üsző kategória: 

III. helyezett: 1407 kat. számú Mari
Tenyésztője és tulajdonosa: Derecske 
Petőfi Mg. Kft., Derecske
II. helyezett: 1405 kat. számú Linda
Tenyésztője és tulajdonosa: Húshasznú 
Szarvasmarhatenyésztő Bt., Táplánszent-
kereszt 

XXV. AlFöldI ÁllATTENYÉszTÉsI És MEzőGAzdA NApok

Vágó	Barnabás küllemi bíráló, MTE
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I. helyezett: 1406 kat. számú Kelendő
Tenyésztője és tulajdonosa: Derecske 
Petőfi Mg. Kft., Derecske

Anyatehén borjával kategória:

III. helyezett: 1414 kat. számú Gréta
Tenyésztője és tulajdonosa: Petőfi Szövet-
kezet, Kocsér
II. helyezett: 1413 kat. számú Cakkos
Tenyésztője és tulajdonosa: Húshasznú 
Szarvasmarhatenyésztő Bt., Táplánszent-
kereszt
I. helyezett: 1416 kat. számú Emma
Tenyésztője és tulajdonosa: Derecske Pe-
tőfi Mg. Kft., Derecske, mely egyben a 
kiállítás Magyartarka Fajtagyőztes állata 
is lett!

Különdíjak: 

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
különdíjat ajánlott fel a Hajdúböszörmé-
nyi Béke Mezőgazdasági Kft. részére a 
bemutatott kettőshasznú magyartarka te-
hénért. Átadta: dr. Füller Imre ügyvezető 
igazgató.

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
különdíjat ajánlott fel az Őrségi Nemzeti 
Park Igazgatóságának a húshasznú ma-
gyartarka tenyésztésben elért eredménye-
kért. Átadta: dr. Húth Balázs tenyésztés- és 
marketingvezető.

A Magyartarka Tenyésztők Egyesüle-
te különdíjat ajánlott fel a Nagyvázsonyi 
Mg. Kft.-nek a kiállításon való színvona-
las megjelenéséért. Átadta: Vágó Barnabás 
küllemi bíráló.

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
különdíjat ajánlott fel a Petőfi Mg. Szövet-
kezet, Kocsér részére a kettőshasznú ma-
gyartarka kategória első helyezett egyedé-
ért. Átadta: dr. Húth Balázs tenyésztés- és 
marketingvezető.

A Génbank-Semex Magyarország Kft. 
különdíjat ajánlott fel a legszebb magyar-
tarka tenyészállat tenyésztője részére.  
A díj 150.000 Ft értékű szaporítóanyag az 
aktuális magyartarka ajánlatból, valamint 
1 db ET-7 típusú spermatároló konténer 
150.000 Ft értékben.

A díjat kapta: Derecske Petőfi Mg. Kft., 
Derecske a 1416 kat. számú Emma ma-
gyartarka fajtagyőztes tehenéért.

A díjat átadta: Veres Zoltán ügyvezető 
és Juhász Zoltán kereskedelmi igazgató.

A Cargill Takarmány Zrt. különdí-
jat ajánlott a magyartarka kategória 
fajtagyőztese részére.

A díjat kapta: Derecske Petőfi Mg. 
Kft., Derecske a 1416 kat. számú Emma 
magyartarka fajtagyőztes tehenéért. A díj 
150.000 Ft értékű takarmány és plakett.

A díjat átadta a Cargill Takarmány Zrt. 
képviseletében Bárány Péter, szarvasmar-
ha-ágazat igazgató.

Igazán tartalmas 3 (beszállítással együtt 
4) napot tudhatunk magunk mögött. Na-
gyon örültünk, hogy rengeteg tagunk és 
leendő tagunk látogatta meg sátrunkat. Jó 
beszélgetések és eszmecserék határozták 
meg az itt töltött időt. Mindennap finom 
ebédet volt lehetőségünk vendégeinkkel 
együtt elfogyasztani. Köszönjük minden-
kinek, aki valamilyen formában meglá-
togatott minket a 3 nap alatt! Köszönjük 
tagjaink felajánlásait és kiállítóink áldo-
zatkész munkáját! 

Jövőre ismét találkozzunk Hódmezővá-
sárhelyen!
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írásomban szeretném összeszedni azo-
kat a fontosabb feladatokat, melyek-
kel a nyár folyamán szembesülünk a 
húsmarhatenyésztésben.

Vemhesítés időszaka:
A nyár egyik legfontosabb feladata tehe-
neink újravemhesítése. Ennek érdekében 
teheneinket olyan kondícióban kell tar-
tanunk – ha szükséges, olyan kondíció-
ba hoznunk –,  hogy képesek legyenek 
a termékenyülésre (energiahiányos álla-
potban teheneink nem fognak ivarzani, 
vemhesülni).

Fontos feladat a tenyészcélunknak 
megfelelő és kívánatos apaállatok hasz-
nálata. Ez mesterséges termékenyítés 
alkalmazása esetén egyszerűbb, hisz lé-
nyegesen nagyobb bikaparkból választ-
hatunk. Természetes fedeztetés alkalma-
zása esetén a munkaszervezés könnyebb 
lehet, azonban az állományunk nincs sza-
porodásbiológiai kontroll alatt, emellett 
pusztán azokat a bikákat használhatjuk, 
amelyeket meg tudunk vásárolni, esetleg 
már a rendelkezésünkre állnak.
Tenyészbikák kiválasztásakor az aláb-
bi általános követelményt fogalmazzuk 
meg:
• jó hústermelő képesség
• jó testtömeg-gyarapodás
• jó lábszerkezet
• jó gulyakészség
• jó borjúnevelő képesség
• hosszú hasznos élettartam

Ezen kívánalmakat nyilván könnyeb-
ben kielégítjük mesterséges termékenyí-
tés esetén.

Borjúnevelés:
A nevelt borjaknál minél nagyobb vá-
lasztási testtömeg elérése a cél. Ez egy-
részt függ attól, hogy az anya mennyi 
tejet képes termelni (ez részben genetikai 
adottság). Ezért szoktunk a magyartar-
kánál kettőshasznú bikákat alkalmazni 
cseppvérben vagy kettőshasznú tehe-

neket húshasznú bikával célpárosítani 
tenyészbikaelőállítás céljából, a tejterme-
lés emelése érdekében. Másrészt azonban 
takarmánybázis kérdése is, hisz hiába van 
meg tehenünkben a genetikai potenciál, 
ha ezt takarmányozásunkkal nem tudjuk 
kiaknázni. Általános igazság, hogy átla-
gos magyar körülmények között a legelő 
fű tápanyagtartalma és mennyisége ele-
gendő húshasznú teheneink tejtermelésé-
hez (és az újravemhesüléshez). Azonban 
előállhat olyan időszak (kisült legelők), 
amikor kiegészítő takarmányozásra szo-
rulunk a legelőn, ebben az esetben abrak 
és széna kiegészítéssel kell biztosítani te-
heneink tejtermelő képességét.

A borjainkban rejlő testtömeg-gyara-
podási potenciált jobban ki tudjuk aknáz-
ni, ha borjúóvodát alkalmazunk. Ez azt 
jelenti, hogy abrakkeveréket vagy borjú-
tápot biztosítunk a borjak számára étvágy 
szerinti mértékben.

Mit tudunk tenni, ha nem szopott a le-
gelőn megszületett borjú? Ha van mobil 
kezelőkalodánk a legelőn, akkor az anyja 
alá „kényszeríthetjük” és szoptathatjuk; 
ha így sem hajlandó, akkor próbálkoz-
zunk meg a szopókás vödör alkalmazá-
sával!

Amennyiben a borjú szopna, de az any-
ja nem hagyja, szintén a kalodás módszer 
ajánlott. Ha ez nem megy, vagy az anyjá-
nak nincs teje, próbálkozzuk dajkásítani 
egy nagyobb tejtermelésű tehén mellé!

Takarmányozás a legelőn:
Alapvető tétel, hogy legeltetési idő-
szakban a legelő adja jószágunk ta-
karmányát, ezt azonban sokszor ki-
pótoljuk különböző takarmányokkal, 
takarmánykiegészítőkkel.

Szénát kihajtáskor, a friss fű hashajtó 
hatásának tompítására, később jó étrendi 
hatása miatt szoktuk használni. Azonban 
azt is meg kell jegyezni, hogy marháink, 
amennyiben bőségesen áll rendelkezésre 
fű, ritkán nyúlnak a szénához.

Nyalósó, egyéb ásványianyag (takar-

mánymész) kiegészítőket nem célszerű 
elhagyni, mert ez a vemhesülés kárára 
mehet. Egyrészt kevertethetünk speciális 
nyalósót, takarmányunk és talajunk mik-
roelem-tartalma ismeretében, de a jelen-
legi kereskedelmi forgalomban szereplő 
nyalósók közül is ki tudjuk választani a 
nekünk leginkább megfelelőt.

Abrak-kiegészítést a szoptató tehe-
neknek igény szerint (kondíció és a le-
gelő hozama függvényében) biztosítunk. 
Természetes fedeztetés esetén a tenyész-
bikáinknak minden esetben célszerű ab-
rak-kiegészítést adni, hisz ők fokozott 
megterhelésnek vannak kitéve. Azt azon-
ban érdemes megjegyezni (saját tapaszta-
latomból kiindulva), hogy a tenyészbikák 
abrakolása nem minden esetben egyszerű, 
mivel vagy nem hajlandók foglalkozni az 
abrakkal (ez elsősorban az első időszak-
ban fordul elő), vagy olyan „mulyák”, 
hogy a tehenek eleszik előlük. Ezért cél-
szerű alkalmazni azt a megoldást, hogy a 
kezelőkalodába beszoktatjuk a bikákat, s 
ott, elzárva a tehenektől, abrakolunk, így 
nem is tud foglalkozni az üzekedő tehe-
nekkel.

Friss ivóvíz biztosítása az egyik leg-
fontosabb feladat, főként száraz, meleg 
időszakban!

Élettér és takarmánybázis a legelő, 
ezt ápolni és kezelni szükséges! Az egyes 
szakaszok befejeztével tisztító kaszálást 
kell végezni, s a trágyalepények eltere-
getését is meg kell oldani (ez dobkaszá-
val egy menetben el is végezhető). Miért 
kell kaszálni? Mert azoknak a gyomnö-
vényeknek, melyeket nem legeltek le 
állataink, maghozását meg kell gátolni, 
valamint erdős területek közelében az er-
dőszegélyekben a cserjésedés visszaszo-
rítását nem hagyhatjuk el!

A legelő nem pusztán terített asztal 
jószágaink számára, hanem élettér is, 
ezért jómagam azt a gyakorlatot tartom 
célszerűnek, hogy 4-5 napos szakaszo-
kat kerítünk le, ekkor még nem nagy a 
taposási kár (nagyobb, mint napi szaka-

NYÁRI TENNIVAlók A húsMARhATENYÉszTÉsBEN

Kovács-Mesterházy	Zoltán  
elnökségi tag, MTE



17

XVIII. évfolyam 2. szám A MAGYARTARKA w 2018. nyár

szok esetében), azonban megfelelő élet és 
pihenőteret tudunk biztosítani állataink 
számára, s ezt munkaszervezés szem-
pontjából is könnyebb kivitelezni. A ker-
telésnél, amennyiben lehetőségünk van 
rá, fás, cserjés részeket mindig kerítsünk 
be, egyrészt ez árnyékot és vakaródzási 
lehetőséget biztosít, másrészt a jószág e 
területeket is kezeli (nem engedi terjesz-
kedni a cserjét).

Mekkora legelőszakaszokat biztosít-
sunk? Ez függ a gulyanagyságtól, terület 
fekvésétől, hozamától, és természetesen 
az időjárástól is. Esős időjárás esetén sok 
füvet taposnak le jószágaink, ezért ebben 
az esetben kisebb szakaszokat kerteljünk. 
Amire minden esetben figyelni kell: átlát-
ható legyen a gulya, a túl nagy, eseten-
ként erősen bokros terület megnehezíti 
a dolgunkat a borjak és az ellő tehenek 
ellenőrzése esetén.

Kezelés a legelőn: 
Mobil kaloda (vontatható) segítségével. 
Sántaság, nehéz ellés, borjú szoptatása, 
füljelzők pótlása.

Milyen problémákkal szembesülhe-
tünk?
A legelőn született borjak ellenőrzése, 

szemmel tartása nehezebb, főleg bokros 
területen. Ezért célszerű naponta „borjú-
leltárt” készítenünk.

Borjúleltár: minden hét napnál fiata-
labb borjút megtekinteni, hogy szopott-e, 
vitális-e.

Tartós megjelölés (krotáliázás): időben 
el kell kapni a borjút, hisz általában olyan 
vitálisak már a napos borjak is, hogy ne-
héz befogni őket (főleg, ha az anya támad 
is). Ezért naponta krotáliázzunk, s jegyez-
zük fel a számunkra fontos és az ENAR-
bejelentőhöz szükséges adatokat! Amit 
célszerű betartani: frissen ellett tehenet 
(még ha támad is) soha nem szabad mesz-
sze elkergetni borjától, mert esetlegesen 
nem tér vissza hozzá (még nem alakult 
ki a borjú-anya kapcsolat). Krotáliázás 
alkalmával fertőtlenítsük a köldökcson-
kot, esetlegesen vitaminokat is adhatunk 
a borjúnak.

Legelőn nagyobb a füljelzők elhasz-
nálódása, ezért folyamatosan jegyezzük 
fel, mely egyednek veszett el a füljelzője. 
Ennek érdekében folyamatosan nézzük 
át az állományt. A „féljelzős” egyedekről 
készítsünk leírást, esetleg fényképet, ha 
netán a másik füljelző is elveszik a pótlás 
behelyezéséig, akkor is tudjuk, hogy me-
lyik az adott egyed.

Leírás: fontosabb küllemi jegyek (pl: 
fehér fej, szemfolt, foltok a maron, ágyé-
kon stb.)

Amennyiben mobil karám rendelke-
zésre áll a legelőn, a féljelzős egyedeket 
fogjuk ki, s bár nem jogszabályszerű, de 
hasznos jelöléssel élhetünk: írott füljelzőt 
helyezünk be.

Balesetek megelőzése: a gulyában nem 
pusztán a bikákra kell figyelni, hanem a 
borjas tehenekre is. Főként a frissen ellett 
tehenek lehetnek veszélyesek. Jómagam 
tehén elől többször futottam, bika elől 
„csupán” egyszer. A bikák mint a gulya 
védelmezői lépnek fel, ezért egyik sze-
münk mindig a bikákon legyen, a másik 
pásztázza a teheneket és a borjakat, a bo-
tunkkal pedig tapogassunk, hogy orra ne 
essünk!

A mezőgazdasági biztonsági szabályzat 
előírja, hogy szabadon tartott nagytestű 
állatok között egy ember nem tartózkod-
hat… Ennek betartása bizony megnehe-
zítené a munkánkat, de nem szabad elba-
gatellizálni a biztonságot! Jó megoldás a 
lóháton való gulyaellenőrzés, ez gyors és 
praktikus (s mivel a ló az ember társa, a 
jogszabálynak is eleget tettünk…), s a gu-
lyához vezető úton is többet látunk, mint 
ha gépkocsiból figyelnénk területünket.
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18428 GENCSAPÁTI CINKE REX 83 324 20 0,13 16 0,09 119 113 95 107 117 85 96 125 2000
20259 DERECSKEI FRÉDI ALFA P 109 98 2000
21167 DERECSKEI GYANTA SZEPI 110 98 2000
21168 DERECSKEI GYÖRE SZÍNVONALAS 107 111 2000
21719 NYŐGÉRI HEGYHÁT ENZIM 100 118 2000
21941 BONYHÁDI HÜVELYK EGO 84 376 28 0,23 19 0,11 101 112 93 94 120 110 103 135 2000
22397 VASVÁRI IBRÁNY POLDAU 115 95 2000
22658 VÉRTESFARM IRGÓ WEINOLD 87 867 27 -0,13 32 0,03 117 116 93 121 128 99 95 132 2500
22659 KOCSÉRI IRAT IMPORT 80 931 37 -0,01 32 -0,01 98 123 95 95 130 99 100 135 2500
22977 BONYHÁDI IBHÁR IMPORT 84 884 39 0,05 27 -0,06 108 116 94 94 128 105 99 135 3000
22979 VÉRTESFARM ISAI MANDELA 83 860 20 -0,25 31 0,02 102 108 89 101 127 107 96 135 3000
23253 VASVÁRI JAKAB ALDOR 106 90 2000
23254 KOCSÉRI JÓKORA GARTH 113 109 2500
23556 TEVELI JÁRÁS IMPOSIUM 79 987 39 -0,02 32 -0,04 110 111 98 95 131 83 98 130 3000
23557 RÁDÓCI JÁZMIN MAGUA 86 614 23 -0,03 18 -0,06 109 106 89 97 120 104 100 133 2000
24229 VASVÁRI KONRÁD HUBERTUS 105 101 2500
24230 VASVÁRI KURUC ACÉL 105 84 2000
24231 RÁDÓCI KUFÁR CSIPET 82 432 16 -0,03 13 -0,04 101 107 107 104 116 95 99 128 2000
24289 DERECSKEI KRISZTOFER HERALDIK 90 102 2000
24579 BONYHÁDI KUPEC ARÉNA 83 429 34 0,30 20 0,09 103 100 84 94 122 95 107 133 2500
24679 DERECSKEI KARAKTER EMPEROR 111 99 2000
25000 RÁDÓCI KAMIKÁZE DŰLŐ 83 429 34 0,30 20 0,09 121 107 88 106 131 101 102 137 2500
25002 BONYHÁDI KATARZIS COSTA * 76 970 37 -0,04 33 -0,01 118 117 93 107 113 84 100 124 2000
25004 JÁKI KERÉKKÖTŐ BRANCO * 72 302 9 -0,06 9 -0,03 112 110 106 100 114 99 100 129 2000
25321 JÁKI LACKÓ PÖTTYÖS 120 101 2500
25517 ŐRSÉGI LOTARI STEINADLER 122 100 2500
25687 VASVÁRI LATOR GYÖRE 100 2000
25700 BÉNIFARM LŐVÉR MERTIN 72 641 33 0,12 23 0,01 101 87 85 98 124 101 104 135 2500
25701 BONYHÁDI LOMBARD MERTIN 68 1375 45 -0,16 42 -0,09 94 97 79 92 138 104 94 137 3000
25702 JÁKI LUPERCUS ÉRMES 66 746 27 -0,05 24 -0,03 112 103 92 90 124 114 2500
26532 DERECSKEI MARCEL GORMO 112 112 2500
27533 DERECSKEI NÁNDI ETŰD 107 2000
27754 VASVÁRI NÓTAFA GERJEN 110 2000
27755 VASVÁRI NADAP TYSON 114 2500
28141 JÁSZKARAJENŐI ORDA ATOS 122 2500
29140 VASVÁRI POGÁNY IKLAD 101 2000
29141 VASVÁRI PADISAH ROCK 131 2500
29867 VASVÁRI PRÉMIUM DICEMAN 111 2500
29868 ŐRSÉGI PROFI GYENES 108 2500

* üszőkre nem ajánlott

MAGYARTARKA TENYÉSZBIKÁK 
SZAPORÍTÓANYAGÁNAK ÁRJEGYZÉKE 
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Békési Imre (Derecske Petőfi Mg. Kft.) Bemutatkoznak pártoló tagjaink:  
Vajda Péter (Vital-Feed Kft.)
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André Zsolt (Hygilux Kft.)
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