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Ha november, akkor őszi tenyészérték
becslés, új tenyészértékek, fiatal tenyész
bikák a köztenyésztésben.

A hazai tenyészértékbecslési modell 
az ún. lépcsős bázist alkalmazza, amely 
minden 5. évben emeli a bázispontot, fi
gyelembe véve a magyartarkapopuláci
óban mutatkozó genetikai előrehaladást. 
Így a 2015. évi őszi futtatás óta a 2010
ben született tehénállomány tenyészérték
átlaga jelenti az új viszonyítási pontot.

A 2018. novemberi futtatás az alábbi pa
raméterek szerint történt:
• Laktációszámítás Wilminkmód szer

rel, minimum 180 napos laktációk 
figyelembe vételével

• Holsteinfríztől különválasztva mind a 
pedigré, mind a termelés, mind a SCS

• Heterogén variancia figyelembe véte
lével (termelés + SCS)

• Szomatikus sejtpontszámtenyész
ér tékek standardizálása a bázispo
puláció (2010es születésű, legalább 
87,5%ban magyartarka vérhányadú 
nőivarú egyedek) eredményei alapján

Az újonnan értékelődött fiatal bikák 
sorát a 26149 Teveli Mátyás Eredmé
nyes nyitja 120 TTIvel és 131 KTIvel. 
Hústenyészértéke 106. Mátyást a Teveli 
Mg. Zrt. tenyésztette. Küllemi tulajdon
ságai közül a kiváló tőgyalakulás javítását 
(114) és a jó lábszerkezetet (104) kell meg
említeni. Mátyás anyja a 3. laktációban 
9234 kg tejet 4,21% zsír és 3,54% fehér
jetartalommal termelt. Anyai nagyapja az 
a Bonyhádi Vallomás Lehel, amely hosszú 
időn keresztül a tenyésztők egyik kedvelt 
bikája volt, és jelenleg is a HTI rangsor 
elején található. Mátyás a KSTV zárást 
követő küllemi bírálaton rámára 8, míg az 
izmoltságra és a lábszerkezetre egyaránt  
7 pontot kapott.

Szintén az őszi értékelés után bekö
szönt fiatal bika a 26151 Bonyhádi Mik-
lós Eredményes, amely Mátyás apai fél
testvére. Tejtenyészértéke szintén 120, 

KTI pontszáma 132. Szintén jó tőgyala
kulás (109) és korrekt lábszerkezet (113) 
jellemzi ivadékait. Hústenyészértéke 112!

Örvendetes, hogy mindkét fiatal te
nyészbika beltartalomjavító, így a 
nagy tejmennyiséget, de alacsonyabb 
beltartalomú tejet termelő tehenek ese
tében párosításuk erősen megfontolandó.

Miklós anyai nagyapja pedig az a Ko
cséri Dűlő Romel, aki 132 TTIvel jelen
leg a tejtermelési rangsor 5. helyén áll, 
+0,17 tejzsír % javítással!

ŐSZI IVADéKVIZSgáLAT

Az őszi ivadékvizsgálat alkalmával három 
kettőshasznú bikát indítottunk: 31379 
Bonyhádi Remete Siwil, 31789 Böször
ményi Sármos Evergreen és 31790 Má
riakálnoki Samu Dűlő.

Remete apja Siwil, német tenyésztésű 
bika; ivadékai kiegyensúlyozott és átlag 
feletti beltartalmú tejtermeléssel jeles
kednek, amelyhez korrekt tőgyalakulás 
és jó lábszerkezet társul. A tőgytulajdon
ságok közül a nagy tőgykapacitást és a 
feszes elülső illesztést kell kiemelni, míg 
a lábszerkezeti lineáris tulajdonságok kö
zül a magas sarokvánkos jellemző legin
kább Siwil lányaira. Remete anyja a 3. 

laktációban 9882 kg tejet termelt 4,24% 
tejzsír és 3,56% tejfehérjetartalommal! 
A KSTV zárásakor rámára 7, izmoltságra 
6, míg lábszerkezetre 8 pontot kapott. 
KSTV alatti súlygyarapodása 1775 g/
nap. Anyai nagyapja az a Kocséri Zefír 
Lenge, aki 2000ben született bikaként 
131 TTIvel jelenleg is 6. helyen áll a te
nyészbikák TTIrangsorában!

Sármos apja a német tenyésztésű 
Evergreen, amelynek ivadékai átlag feletti 
tejtermelést produkálnak. Tejtenyészértéke 
130. Anyai nagyapja a 20063 Bonyhádi 
Füller Romlet. A KSTV alatti súlygyara
podása 1700 g/nap, rámára 8, izmoltságra 
6, lábszerkezetre 7 pontot kapott. A szülők 
teljesítménye alapján nagy tejmennyisé
get várunk Sármos lányaitól. Samu apja 
19227 Kocséri Dűlő Romel, lányai nagy 
és koncentrált tejtermelést produkálnak. 

A KSTV zárásakor rámára, izmoltságra 
és lábszerkezetre egyaránt 8 pontot ka
pott, KSTV alatti súlygyarapodása 2008 
g/nap. A szülők teljesítménye alapján 
koncentrált tejtermelést várunk lányaitól.

Az év végéhez közeledve engedjék 
meg, hogy minden kedves Olvasónknak 
áldott, békés karácsonyi ünnepeket, ered
ményekben és szakmai sikerekben gaz
dag, boldog újesztendőt kívánjak!

TEnyéSZTéSI AKTuAlITáSoK
bEKöSZönTöTT AZ úJ TEnyéSZbIKA gEnEráCIó

Dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető, MTE

31379 Bonyhádi ReMete Siwil
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HúSMArHA-TEnyéSZTéSI TAnáCSKoZáS KESZTHElyEn

Dr. Polgár J. Péter tanszékvezető egyetemi docens, dékán
Pannon Egyetem Georgikon Kar Állattudományi Tanszék, Keszthely

2018. október 18án újra a keszthelyi geor
gikon adott otthont a húsmarhatenyésztők 
országos szakmai fórumának. A házigazda 
egyetemi kar mellett a Magyar Szarvas mar
hatenyésztők Szövetsége, a Magyar állat
tenyésztők Szövetsége és a Nemzeti Agrár
gazdasági Kamara is társszervezője volt a 
rendezvénynek. A kiemelt figyelmet a min
denkori szakmai érdeklődés mellett az is 
fokozta, hogy az előkészületben lévő törvé
nyi szabályozásváltozás új információit és 
perspektíváit is megvitathatta az érdeklődő 
– mintegy 140 fős – szakmai közönség.

Az uniós szabályozás változása általános 
érvényű, de ennek hazai feladatai érdemi 
szakmai konszenzus nélkül nem adhatják 
a várt eredményt. Bár kétségtelen, hogy 
jelentős változásokra kell felkészülnünk, 
Wagenhoffer Zsombor, a MáSZ ügyvezetője, 
a NAK állattenyésztési osztályának elnöke 
szerint az alapvető változások nemcsak fel
adatkényszert, hanem megújulási lehetőséget 
is adhatnak a szövetségeknek.

Dr. Polgár J. Péter dékán, házigazda kö
szöntőjében utalt arra, hogy a marhahús mi
nősége, az elkészítést befolyásoló technoló
giai paraméterek egyre inkább az érdeklődés 
és a direkt fogyasztói döntés alapját adják.  
A márványozottság, porhanyósság és ízletes
ség olyan tulajdonságok, amelyeknek már a 
tenyésztői döntések hátterében is ott kell len
nie.

Tarpataki Tamás helyettes államtitkár elő
adásában beszámolt a húsmarhaágazat jelen
legi helyzetéről, mintegy felülnézetből adott 
helyzetképéről. Beszélt emellett az Agrár
minisztériumban zajló törvényelőkészítési 
folyamatról, illetve az országgyűlés elé kerü
lő törvény várható hatásáról is. Előadásából 
egyértelműen kitűnt, hogy a 2010 óta zajló 
húsmarhaállománynövekedés és a javuló 
exporttevékenység ellenére is támogatásér
zékeny ágazatról van szó. Bár az ágazatban 
tevékenykedő húsmarhatartó gazdaságok 
háromnegyede érdemi jövedelmezőséggel 
bír, ez az arány csak a támogatásokkal együtt 
számolva ilyen magas. Az új KAP hatásainak 
felmérése, a varható prognózis elég ingatag 

lábakon áll, hiszen több fejezet egyeztetés 
alatt van. 2021 után a húsmarhaágazat szá
mára biztosítható támogatások csökkenése 
valószínűsíthető, de ez a jelenlegi prognózis 
szerint nem lesz 15%nál nagyobb mértékű.

Európa egyik meghatározó, példaértékű 
húsmarhatartó modelljéről a három legna
gyobb létszámú francia fajta adataival szem
léltetett előadást tartott Lionel Giraudeau, 
a francia Blonde’ Tenyésztőszervezet igaz
gatója. Az ötven év alatt kiépített adatbázis 
sokszereplős, de sikeres integrációban ki
alakított működtetési modellje az új uniós 
rendelet szempontjai alapján szintén jelentős 
változások elé néz. A szakember érzékel
tette, hogy a ráépülő teljesítményvizsgálati 
és tenyészértékbecslési eljárások folyama
tos működtetése is veszélybe kerülhet, ha a 
rendszer az új szabályozás kapcsán részeire 
szakad. 

A NAK mezőgazdaságért felelős alel
nöke, Zászlós Tibor (akit a MáSZ az azóta 
eltelt időben elnökének választott), a kamara 
húsmarhaágazat érdekeinek képviseletében 
végzett és a jövőben végezni tervezett fel
adatait mutatta be. A magyar állattenyésztők 
Szövetségével közösen kidolgozott kamarai 
javaslatcsomag elemei olyan fejlesztéseket 

tartalmaznak, amelyek a tenyésztők üzemi, 
működtetési és támogatási környezetét ked
vező irányba módosítanák.

A tanácskozáson egy nem húsmarha tartó, 
de a szarvasmarhatenyésztés globális prob
lémáit jól ismerő szakember, Bognár László, 
a Holsteinfríz Tenyésztők Egyesülete ügy
vezető igazgatója is előadóként szerepelt.  
A Szarvasmarhatenyésztők Szövetségének 
titkáraként is dolgozó kollégánk előadásá
ból egyértelműen kiderült, hogy az ágazati 
lobbitevékenységre nagyobb szükség van, 
mint valaha. A közös érdekek érvényesítése 
érdekében vállalt tenyésztőszervezeti fel
adatok a szakigazgatás átalakítása, a várható 
új állattenyésztési szabályozás kialakítása 
kapcsán is fontos tényezők lehetnek. Véle
ménye alapján a teljesítményvizsgálat és a 
tenyészértékbecslés akkor lenne a legjobb 
kezekben, ha az a tenyésztő szervezethez 
kerülne. Ehhez a tevékenységi körhöz ter
mészetesen a tenyésztési adatbázis és annak 
működtetése is hozzátartozik, amit az eddig 
létrehozott adatbankban a NéBIH kezelésé
ben lenne célszerű folytatni.

Minden előadó és előadás biztos pontja 
volt az ágazati szereplők, elsősorban a te
nyésztést koordináló tenyésztő egyesületek 
együttműködésének fokozódó szükséges
sége.

A tanácskozás végén Wagenhoffer Zsom-
bor levezető elnökként a résztvevők kérdéseit 
csokorba gyűjtve, az előadókat a pulpitusra 
visszaültetve adott teret a vitának, egyezte
tésnek.  Az érdeklődést mutatja az is, hogy 
a hozzászólók és kérdezők sora az ebédként 
tervezett büfét kis híján uzsonnára módosítot
ta. Sikeres tanácskozást, érdemi előadásokkal 
megrendezett, nívós szakmai rendezvényt 
bonyolítottak le a szervezők. Polgár J. Péter 
a tanácskozás zárásaként felhívta a figyelmet 
a konferenciaterem előterében berendezett 
kiállításra, ahol a Magyartarka Tenyésztők 
Egyesülete 2018 évi fotópályázatának anya
gait mutattuk be. Házigazdaként volt még 
egy javaslata a tanácskozás megrendezése 
kapcsán: jövőre ugyanígy, ugyanitt.
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A házigazda Kaposvári Egyetem immár 
tizenkettedik alkalommal rendezi meg a 
Kaposvári állattenyésztési Napokat. Ha
gyományosan minden év szeptemberében 
a magyar állattenyésztés színejava várja 
az érdeklődőket Kaposváron. Az elmúlt 
esztendőkben folyamatosan fejlődő ki
állítás már bizonyította, hogy nemcsak a 
Dunántúlon, de országosan is meghatáro
zó állattenyésztési rendezvény. A számos 
szakmai és közönségprogram évente 200 
kiállítót és több mint 30 ezer látogatót 
vonz a Pannon Lovasakadémia területére.

A tizenkettedik alkalommal megren
dezett Kaposvári állattenyésztési Napok 
(KáN) összehozza mindazokat, akik az 
állattenyésztésben tevékenykednek, le
gyenek akár tenyésztők, a kapcsolódó 
iparágak képviselői vagy állattartók. A 
piacokért folytatott egyre keményebb 
versenyben egy erős árverseny is zajlik, 
ráadásul az európai környezetvédelmi és 
állatjóléti előírások szigorúbbak, mint a 
világ bármely táján. Ezen kihívások köze
pette kell versenyben maradnia a magyar 
állattartóknak – mondta el a rendezvény 
ünnepélyes megnyitóján Feldman Zsolt. 

A Kaposvári Egyetem dékánja, Tossen
berger János a megnyitón hozzátette: a 
hagyományok őrzése, a múlt ismerete 
akkor is fontos, ha közben látjuk, hogy 
körülöttünk a világ hiperszonikus sebes
séggel száguld és változik. A gazdasági 
év zárásához, a Szent Mihálynaphoz 
kapcsolódik az immáron tizenkettedik 
alkalommal megrendezett Kaposvári ál
lattenyésztési Napok rendezvénye.

Kaposvár polgármestere, Szita Károly 
elmondta: a világban hiánycikknek szá
mít a víz, a termőföld, amelynek Magyar
ország bővében van. Ezt ki kell használni 
arra, hogy a klímaváltozás csapásaival 
megküzdjünk.

Mihók Sándor, a Magyar állattenyész
tők Szövetségének (MáSZ) társelnöke 
szerint azonban az is fontos, hogy a lá
togatók, a nagyközönség is bepillantást 
nyerhessen ebbe az egyre összetettebb vi

lágba, és felkeltsék 
a téma iránt a fiata
lok érdeklődését is. 
Manapság nagyon 
sok helyen rendez
nek kiállításokat, 
vásárokat, de itt, a 
Dunántúlon a KáN 
a legnagyobb ilyen 
jellegű rendezvény. 
Ráadásul egy egye
temi kar áll a ren
dezvény mögött, 
ami szakmailag is 
biztosíték a minő
ségre. Ugyanakkor sokszor az a kritika 
éri ezeket a programokat, hogy kevés 
szakmai elemet szolgáltatnak a résztve
vőknek, így idén ezen változtatva a szak
emberek a Kaposvári állattenyésztési 
Napok ideje alatt összesen nyolc szakmai 
konferencián vehettek részt.

„Az extenzív állattenyésztés természet
védelmi összefüggései” – ezt a kérdéskört 
járta körül az I. Környezetgazdálkodási 
Konferencia a KáNon. A magyartarka 
fajta képviseletében KovácsMesterházy 
Zoltán elnökségi tag tartott előadást  
A magyartarka, mint a természetvé
delmi területkezelés eszköze az Őrségi 
Nemzeti Parkban címmel. Előadásában 
átfogó képet adott a nemzeti park terü
leti adottságairól, mivel ezek jelentik a 
terület mezőgazdasági hasznosításának 
fő kihívásait: magas (67 %) az erdőterü
letek aránya, közöttük kicsi, beékelődött 
gyepterületek találhatók, melyeket szin
tén a beerdősülés veszélye fenyeget. Az 
állományuk 2003 óta folyamatosan nö
vekszik. A nemzeti park az állattartásban 
legelőre alapozott technológiát alkalmaz, 
amiben az állatok tavasztól őszig a le
gelőn vannak, mobil karámrendszerben.  
A feladat tehát a gyepterületek megmen
tése és hasznosítása volt, ami állattartás 
nélkül nem valósulhatott meg.

A fedeles lovardában és a húshasznú 
szarvasmarha kiállítótéren természetesen 

a tenyészállatoké volt a főszerep min
dennap. A kettőshasznú magyartarka te
nyészállatokat a már megszokott helyen, 
a fedeles lovardában vezették fel bírálatra, 
amíg a húsmarhákat egy teljesen új, erre a 
célra kialakított karámban bírálhattuk. Ez 
a karám a húsmarha kiállítótér végéhez 
csatlakozott, így azokat az állatokat is be 
lehetett mutatni itt, amelyek nem voltak 
felvezetőhöz szoktatva.

Kettőshasznú magyartarka fajtában, 
3 bírálati csoportban került sor show
bírálatra. A bírálatot Vágó Barnabás és 
Mezősi Attila, a Magyartarka Tenyésztők 
Egyesületének küllemi bírálói végezték.

VEMHES üSZŐ KATEgóRIA  
EREDMéNyEI

iii. helyezett: 161 kat. számú HALLE, 
apja: gS WATKINS, tenyésztő és tulajdo
nos: Johann Windisch, Passail
iii. helyezett: 124 kat. számú ARA
NyOS, apja: 22167 HOLLóKŐ, tenyész
tő és tulajdonos: georgikon Tanüzem Kft., 
Keszthely
iii. helyezett: 123 kat. számú KáVé, 
apja: 27596 NET, tenyésztő és tulajdonos: 
Húshasznú Bt., Nyőgér
ii. helyezett: 122 kat. számú KATICA, 
apja: 27057 MILES, tenyésztő és tulajdo
nos: Rácz Dániel, Ják
i. helyezett: 127 kat. számú CSALFA, 

KApoSVárI állATTEnyéSZTéSI nApoK (Kán)
2018. SZEpTEMbEr 28-30.

Vágó Barnabás
küllemi bíráló, MTE
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apja: 22168 HORTOBágy, tenyésztő és 
tulajdonos: Kaposvári Egyetem, Kaposvár

ELSŐBORJAS TEHéN KATEgóRIA 
EREDMéNyEI

ii. helyezett: 132 kat. számú ZSUZSA, 
apja: 21190 gURIgA, tenyésztő és tulaj
donos: Teveli Mg. Zrt., Tevel
i. helyezett: 131 kat. számú HILDA, 
apja: 27530 SIWIL, tenyésztő és tulajdo
nos: Húshasznú Bt., Nyőgér

töBBSzöR ellett tehén  
kategóRia eRedMényei

ii. helyezett: 141 kat. számú: FLóRA, 
apja: 16456 ZSOMBOR, tenyésztő és 
tulajdonos: gyaloghPáli Annamária, Ke
menesmagasi

i. helyezett: 139 kat. számú KáVé, apja: 
24579 KUPEC, tenyésztő és tulajdonos: 
Húshasznú Bt., Nyőgér

Magyartarka Tenyésztői Nagydíjat a 
131 kat. számú HILDA kapta, akinek 
apja 27530 SIWIL, tenyésztő és tulajdo
nos: Húshasznú Bt., Nyőgér

a kiállításon az alábbi különdíjak ke-
rültek átadásra:
A Magyartarka Tenyésztők Egyesüle
te különdíjat ajánlott fel Rongits Ferenc 
máriakálnoki tenyésztőnek a színvonala
san felkészített és felvezetett magyartar
ka vemhes üszőért. A díjat átadta Mezősi 
Attila küllemi bíráló. A Magyartarka Te
nyésztők Egyesülete különdíjat ajánlott 
fel a Tenyésztési Program magas szintű 
végrehajtásáért. A díjat kapta Kaposvári 
Egyetem, Kaposvár. A díjat átadta Vágó 

Barnabás küllemi bíráló. A Magyartarka 
Tenyésztők Egyesülete különdíjat aján
lott fel a Stájerországi Szarvasmarha 
Tenyésztő Egyesületnek a kiállításon be
mutatott vemhes üszőiért. A díjat átvette 
Reinhard Pfleger, átadta dr. Húth Balázs 
tenyésztés és marketingvezető.

A magyartarka fajta húshasznú vál
tozatát a többi húsmarha fajtával karölt
ve egy 3 tagú bíráló bizottság zsűrizte.  
A bizottság tagjai: dr. Stefler József, 
Szűcs Márton és Vágó Barnabás.

Nem mindennapi bírálat volt, de nem 
volt teljesen idegen számunkra ez a felállás, 
hiszen már volt szerencsénk bizottságban 
bírálni több alkalommal is Hódmezővá
sárhelyen. Az egyedekei itt is különkülön 
lehetett szemügyre venni. Ki felvezette, ki 
csak felhajtotta a karámba. Lehetőség nyílt 
egy rögtönzött fajtaismertetésre is, ami még 
érdekesebbé tette a bírálatot.

Miután mindenki felállította a sorren
det a saját fajtájában, körbeindultunk a 
húsmarhaboxok között, és megvitattuk az 
eredményeket. A végleges sorrendet csak 
ezután rögzítettük, majd kezdetét vehette 
a jegyzőkönyvek megírása.

A másnapi díjkiosztón aztán ünnepé
lyes keretek között kiki magához vehette 
agrárminiszter Úrtól a díjakat.
 
lássuk hát az eredményeket!
Vemhes üsző kategória: 
i. helyezett: 111 kat. számú ÖDÖN, apja: 
28749 PERSELy, tenyésztő és tulajdonos: 
Nagyvázsonyi Mg. Kft., Nagyvázsony

anyatehén borjával kategória: 
iii. helyezett: 153 kat. számú KATICA, 
apja: 20259 FRéDI, tenyésztő és tulajdo
nos: Őrségi Nemzeti Park, Őriszentpéter
ii. helyezett: 154 kat. számú IRMA, 
apja: 17076 ASTORIA, tenyésztő és tu
lajdonos: Húshasznú Bt., Nyőgér
i. helyezett: 155 kat. számú SZUSZI, 
apja: 15505 TAJTI, tenyésztő és tulaj
donos: Csörnöcmenti Mg. Szövetkezet, 
Vasvár

A színvonalas konferenciákkal tűzdelt 
KáN idén is megmutatta, hogy ki az úr a 
Dunántúlon. Az időjárás is a kegyeibe fo
gadott minket, így a kiállítás zárása után 
élményekkel telten vehettük az irányt ha
zafelé.
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Az egyre gyakoribbá váló tavaszi szá
razság, a nyári hosszú forróság és sok 
esetben a rendkívüli aszály próbara tesz 
mindannyiunkat, amikor a haszonállata
ink számára a megfelelő mennyiségű és 
minőségű tömegtakarmány megterme
lésén fáradozunk. Az elmúlt időszakban 
több „alternatív”, egészségesebb és nem 
utolsó sorban állataink természetes táp
lálékaihoz sokkal jobban közelítő takar
mánynövény jelent meg a hazai piacon. 
Európa és a világ legkiválóbb nemesítő 
cégei azon fáradoznak, hogy ezen takar
mánynövényeink a lehető legnagyobb ho
zamot és minőséget biztosítsák mindazon 
gazdaságoknak, amelyek haszonállataik
ból szintén a lehető legnagyobb bennük 
rejlő genetikai potenciál kiaknázásán 
fáradoznak a kívánt cél elérése érdeké
ben. Azok a gazdaságok, amelyek ezt a 
problémát időben felismerték, mára már 
nagy rutinnal és sikerrel alkalmazzák a 
természetes megoldásként használt fajo
kat mint az új, intenzív hibrid fűféléket, 
kombinálva (a több lábon állás érdeké
ben) különböző rozsokkal és kimagasló 
eredményeket produkált silócirkokkal.

A 2018. év tavaszi aszályos időszaka 
előrevetítette a fű- és gabonaszenázsok 
termésmennyiségét.

Több partnerünk vetett festuloliumot 

és rozst is annak érdekében, hogy a több 
lábon állással bebiztosítsa magát a kellő 
mennyiségű és minőségű tömegtakar
mány előállítása érdekben. A termés
mennyiségek igazolták, hogy felesleges 
volt az aggodalom. A festuloliumok ez 
évben is teljesítették, ami elvárható tőlük. 
Kimagasló alkalmazkodó és ellenálló 
képességüknek köszönhetően minden ta
lajtípuson megfelelő mennyiséget termet
tek, kiváló emészthetőség és beltartalom 
mellett. A 2., 3. vagy akár a 4. kaszálásból 
az igényeknek és a termésmennyiségnek 
megfelelően szenázs vagy széna is készít
hető.

Cégünk több partnerét kerestük meg 
azzal a céllal, hogy ossza meg tapaszta-
latait és sikereit az alkalmazott intenzív 
festulolium-fajokkal kapcsolatosan:

Magyar József, Sárvári zrt.: 
Két tehenészeti telepe van a cégünknek. 
A tej teljes mennyiségét export piacon 
adjuk el, ahol követelmény a legalább 
3,7%os tejzsír. Ezt a nyári időszakban 
nem tudnánk teljesíteni könnyen emészt
hető rostforrás etetése nélkül. Az őszi ve
tésű takarmánynövények közül ezért in
tenzív füvet és rozst is termesztünk, mert 
a tavaszi időszak szenázsolási hajrájában 
így szét tudjuk húzni a munkacsúcsot.  

Az évek alatt kialakítottuk ezeknek a nö
vényeknek a cégünknél alkalmazott agro
technikáját, amelyből megemlítenék egy
két sajátosságot: a kihelyezésre alkalmas 
területeken vetés előtt juttatjuk ki a föl
dekre a hígtrágyát. A telep közelében lévő 
területekre köldökcsöves injektálás mód
szerével nagyon gyorsan, akár óránként 
150 tonna trágyát tudunk kijuttatni. A te
lepektől távolabbi területekre pedig szip
pantó kocsival visszük ki a hígtrágyát, és 
injektáljuk vagy a felületre szórjuk azon
nali betárcsázással. Ezek a takarmánynö
vények az intenzív növekedésükhöz nagy 
mennyiségű N hatóanyagot igényelnek, 
ezért nagyon kedvezően reagálnak a híg
trágyára. A területeink egy része gyen
ge adottságú, 68 aranykoronás, tavaszi 
vetésű növények termesztésére teljesen 
alkalmatlan. Ilyen területen bizonyított 
idén a DLF festuloliuma, a Becva fajta.

tóth tamás, Sümeg: 
Több mint 10 éve termesztünk sikerrel 
intenzív füvet gazdaságunkban gyenge, 
12 aranykoronás földeken. Augusztus 
végén már vetjük és április végén taka
rítjuk be az első kaszálást szenázsként.  
A második és harmadik kaszálásból szé
nát készítünk. Olcsó, nagy mennyiségű 
és kiváló minőségű tömegtakarmányt 
tudunk így előállítani állataink számára. 
Az utóbbi években saját üzemünkben 
sajtgyártással kezdtünk el foglalkozni, 
ezért törekszünk a magasabb száraz
anyagú szenázsok készítésére. Ez utóbbi 
nem kis technikai kihívást jelent, hiszen 
a hatalmas terméshozamok betakarítása 
próbára teszi a gépeket, ezért a gazdaság 
gépparkjának fejlesztése elengedhetetlen.  
A fűre mint legfontosabb alaptakarmány
ra tekintünk, hiszen ez határozza meg 
sajtjaink egyedi ízvilágát. Egész évben 
szerepel a takarmányadagban, természe
tesen nyáron nagyobb arányban. A fű 
mellett rozsszenázst is készítünk, mert 
egyre kisebb területen tudunk gazdálkod
ni, ezért a korán betakarított rozs után 

FESTulolIuM-TApASZTAlAToK 
A 2018-AS éV éVbŐl
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kukoricát vetünk, így ezeket a területeket 
egy évben kétszer hasznosítjuk.

Pethő zoltán, élő imre, agroprodukt 
zrt., Pápa: 
gazdaságunk három nagy tehenészeti te
lepének takarmánnyal való ellátása nem 
kis feladat. Az utóbbi években egyre hang
súlyosabbá váltak takarmányozásunkban 
a tavaszi betakarítású szenázsféleségek. 
Régóta termelünk füvet, de termesztet
tünk rozst is. Ezekkel a tömegtakarmá
nyokkal tudjuk egész éven keresztül tö
résmentesen, nagy változtatások nélkül 
biztosítani a monodiétát, illetve a magas 
emészthetőséggel bíró takarmánykompo
nenst. Az idei évben döntöttük el, hogy 
jövőre csak a DLF festuloliumait fog
juk vetni. Ez több szempontból hasznos. 
Egyrészt amennyiben az első kaszálás 
elegendő éves mennyiségnek, akkor a kö
vetkező kaszálásokból szénát készítünk, 
ha viszont az első kaszálás nem elegendő, 
akkor a másodikból is szenázst tudunk 
készíteni. Ezeknél a füveknél ráadásul 
sokkal szélesebb az ún. betakarítási ablak, 
ami azt jelenti, hogy sokkal több idő áll 
rendelkezésre a kiváló minőségű szenázs 
biztonságos betakarítására. Mi sem bizo
nyítja ezt jobban, mint az, hogy az elő
ző évben az ország legjobb fűszenázsát 
sikerült elkészítenünk. Másrészt a fű si
lózásakor egyszerűbb a tömörítés, így az 
eltarthatóság biztosítása. Az intenzív fü
vekből készített szénák is kiválóak, mert 
nem gyomosak és egységes a minőségük.

Mészáros Ferenc, komáromi zrt.: 
Tehenészetünk éves szinten 5300 tonna 
szenázst és 13000 tonna kukoricaszilázst 
igényel, miközben a tömegtakarmányok 
termelését nagyon kis területen kell meg
oldanunk. Ezért évente két növénykultúrát 
kell megtermelnünk egy területen. Ezt se
gíti, hogy a földterületeink öntözőberende
zésekkel ellátottak. Termelünk intenzív fü
vet és szenázs célú rozsot is. Ezeket évente 
váltva helyezzük egy táblára. A füvet is csak 
egy kaszálásra tartjuk meg, utána azonnal 
feltörjük, és kukoricát vagy silócirkot ve
tünk. Takarmányozási szempontból április 
közepétől október közepéig tartó időszak
ban etetünk nagyobb arányban szenázst 
a tejelő tehenekkel. A nyári időszak
ban egyértelműen a fűszenázs a favorit:  

 könnyű emészthetősége miatt szíveseb
ben fogyasztják a tehenek. A rozsszenázst 
inkább a téli időszakban használjuk fel.  
A jövő évben remélhetőleg megoldható 
lesz majd, hogy a füvet már augusztus má
sodik felében el tudjuk vetni, ezzel esélyt 
teremtve egy ősz végi első kaszálásnak, 
hiszen ez nem rontja a tavaszi kaszálás 
hozamát, a tehenek számára viszont ter
mészetes karotinforrást jelent a tél elejei 
időszakban.

Fajtáinkról bővebben tájékozódjon hon
lapunkról: www.vitalfeed.hu!
Keresse kérdéseivel vagy szaktanáccsal 
kapcsolatosan területi kollégáinkat!

VITAL-FEED KFT.
9330 Kapuvár, Kossuth Lajos u. 9.
info@vitalfeed.hu • www.vitalfeed.hu

Szabó Béla, kereskedelmi igazgató
vitalfeed@t-online.hu • +36 20 254 0408

Csermák István, területi vezető (Alföld)
csermakistvan@vitalfeed.hu • +36 20 468 8687

Vajda Péter, területi vezető (Dunántúl)
vajda.peter@vitalfeed.hu • +36 20 318 6067

PAKS MILKMEN

1. kaszálás 2. kaszálás t/ha sza.2018

t/ha sza. t/ha sza. t/ha sza. t/ha sza.

Festulolium 13,2 42 5,54 10,37 33 3,422 8,96

Rozs 14,5 32 4,64 - - - 4,64

SZARVASI AXGRÁR

1. kaszálás 2. kaszálás t/ha sza.2018

t/ha sza. t/ha sza. t/ha sza. t/ha sza.

Festulolium 16,79 32,9 10,96 - 3,15 86 13,63

Rozs 8,84 37,2 2,83 - - - 2,83

JÁSZLADÁNY

1. kaszálás 2. kaszálás t/ha sza.2018

t/ha sza. t/ha sza. t/ha sza. t/ha sza.

Festulolium 20 42 8,4 3 85 2,55 10,95

Rozs 18 32 5,76 - - - 5,76

SÜMEG

1. kaszálás 2. kaszálás t/ha sza.2018

t/ha sza. t/ha sza. t/ha sza. t/ha sza.

Festulolium 16 45 7,2 1,7 87 1,5 8,7

Rozs 16 35 5,6 - - - 5,6

PÉLPUSZTA

1. kaszálás 2. kaszálás t/ha sza.2018

t/ha sza. t/ha sza. t/ha sza. t/ha sza.

Festulolium 16,6 33 5,5 13 34,6 4,5 10

Rozs 11,9 38 4,51 - - - 4,51
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A MAgyArTArKA MArHA 
éS A MurAKöZI ló KApCSolATA

Rácz Károly elnök, MTE

A múlt századi kollektivizáció előtt sok 
marhatartó kisgazdaságban elképzelhe
tetlen volt a gazdálkodás lovak nélkül. 
Megkönnyebbülés volt a gazdának, ha lo
vat tudott vásárolni, és nem kellett a tehe
neit igázni. Így több tejet tudott fejni, a ló 
pedig a mezőgazdasági munkákban és a 
szállításban is gyorsabb volt a teheneknél, 
ökröknél. Elsősorban a NyugatDunántú
lon a muraközi ló volt a legelterjedtebb. 
A hidegvérű fajtacsoportba tartozó fajtára 
a legnagyobb hatást az alpesi hidegvérű 
lovak (nóri, freibergi) gyakorolták, de 
melegvérű, elsősorban arab lovak génjei 
is keveredtek a fajtába. A muraközi nyu
godt vérmérsékletű, sokoldalúan használ
ható gazdasági ló. Legfontosabb küllemi 
jegyei a következők: 600 kg körüli élő
súly, bottal mérve 150155 cmes marma
gasság, 2224 cmes szár körméret, kicsi, 
tetszetős fej, egy oldalra fésülhető sörény, 
jól izmolt nyak, mar, hát és far. Kevés
bé szőrös bokák, kedvező lábalakulás, 

közepes nagyságú, szabályos, kemény 
paták. A többi hidegvérű fajtánál könnye
debb mozgás, jó ügető készség jellemzi.  
A kisgazdaságokban azért is kedvelt volt, 
mert jól értékesítette a tömegtakarmányt, 
abrakot (főleg zabot) csak akkor igényelt, 
ha nehezebb munkát végzett vagy csikót 
szoptatott. Jó anyai tulajdonságai követ
keztében szép csikókat nevelt. A csikók 
súlya 6 hónapos korra elérte az anyja 
súlyának 50%át. Nem szerette a gazda, 
ha a lova patája nem fért el a barázdá
ban, vagy ha letaposta az ekekapázott 
növényt. Nem szívesen ostorozta lovait, 
fürgén kellett azoknak mozogni szóra 
is. Büszke volt a gazda, ha valamilyen 
ünnep (búcsú, szüreti felvonulás) alkal
mából hintóba tudott fogni, vagy esetleg 
nyereg alatt is jól viselkedett, ha a gyerek 
lovagolni akart. Télen erdei munkákban is 
helyt kellett állniuk lovainak.

A szövetkezetesítés elején a vonóerő 
döntő többségét a lovak adták. A gépesítés 

azonban lassan kiszorította őket a munká
ból. A legtovább az állattartó, elsősorban 
szarvasmarhatartó telepeken maradtak ta
karmányos lóként. Városokban fuvarozásra 
is kedvelt volt a muraközi ló, de itt is kiszo
rították a teherautók. Így a lólétszám, ezen 
belül a muraközi lovak száma is csökkenni 
kezdett. Egy részüket átkeresztezték bel
ga, ardeni és perseron lovakkal, amelyből 
kialakult a magyar hidegvérű fajta. A mu
raközit kétszer is megpróbálták regenerál
ni, kevés sikerrel. A tenyésztőegyesületek 
megalakulásakor fajtafenntartói jogot nem 
kért rá egyetlen egyesület sem. Ezért a mu
raközi beolvadt a magyar hidegvérűbe, és 
csak a fajta egy típusaként tartják nyilván.  
Az ezredforduló tájékán néhai Fitos Ist
ván, a Magyartarka Tenyésztők Egyesü
letének elnökségi tagja tartott muraközi 
egyedeket. A nyőgéri magyartarka gulyák 
ellátásában kaptak nagy szerepet. A csikó
kat a húshasznú magyartarkákkal együtt 
a legelőkön nevelték. Az Őrségi Nemzeti 
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Park 2002es megalakulása után Kovács
Mesterházy Zoltán irányításával folytató
dott a nyőgéri példa. Nyőgérből vásároltak 
magyartarka üszőket és muraközi típusú 
lovakat. Mindkét állomány évről évre szé
pen szaporodott. Néhány egyedet felku
tatott Zoltán is, amelyek még jelentősebb 
muraközi vérhányadot hordoztak, illetve 
küllemben megfeleltek a fajta tulajdonsá
gainak. Így került Őriszentpéterre a 3034 
Veszprémvarsány8 Robi nevű mén, amely 
nagy hatást gyakorolt a jelenlegi állomány
ra. Mivel a ló már öreg volt, létkérdés lett 
megfelelő mének beállítása. Két lehetőség 
kínálkozott: tovább keresni olyan hideg
vérű méneket, melyek beillenek a típusba, 
illetve visszanyúlni valamelyik alpesi hi
degvérű fajtához, amelyik részt vett a mu
raközi kialakulásában. Mindkettő jónak 
látszik. Bodó Imre professzor úr tanácsára 
és közbenjárásával az utóbbi lehetőségre a 
megoldást a freibergi fajta kínálta, amelyet 
Svájcban, nagy létszámban (kb. 4000 kan
ca) tenyésztenek, és úgynevezett „családi 
lóként” tartják számon. Az elmúlt évtize
dekben a fajta könnyebbé vált, de meg
tartották a csikók jó növekedési erélyét. 
Sokkal tetszetősebb mozgás, nyugodtság, 
tanulékonyság és kiváló lábszerkezet jel
lemzi. 2012ben két freibergi mén került 
Őriszentpéterre, amelyek utódai már mu
tatják, hogy jó megoldás lesz, ha cseppvér 
keresztezés formájában ott lesz a muraközi 
fajtában. 

2016ban kutatási program indult a 
muraközi fajta regenerálására és meg
mentésére. Több magántenyésztő, így a 
mi családunk is fantáziát lát ebben a faj
tában, ezért csatlakoztunk a programhoz.  
A jelenleg muraközit tartók döntő többsé
ge magyartarkát tenyésztő vagy tartó gaz
da. Úgy látjuk, hogy a kisebbnagyobb 
marhaállomány mellett jól megfér néhány 
ló. Ahol a lehetőségek és a körülmények 
engedik, még munkára is használható, de 
a mai világban már inkább mint „családi” 
és „hobbi” ló jön számításba, hintózásra, 
lovaglásra, kikapcsolódásra. Jól megfér 
a marhákkal egy legelőn, sőt, sok eset
ben a marha által otthagyott füvet még 
hasznosítja. Nagyon meghálálja az em
ber szeretetét, kifejezetten gyermekbarát. 
Több Őriszentpéterről származó lovat 
terápiás lóként használnak a beteg gye
rekek gyógyítására. Mivel ennek a lónak 

a tenyésztésében nem a mindenáron tör
ténő teljesítménynövelés a cél, remélhe
tőleg megőrizhető lesz jó idegrendszere. 
A melegvérű lovakkal ellentétben nem 
okoz gondot, ha csak hosszabb idő kiha
gyásával van lehetőség befogására vagy 
felnyergelésére. Az idősebb, lovagolni 
kevésbé tudó emberek is felülhetnek a 
hátára.

A melegvérű fajták csikói, ha nem 
képviselnek jelentősebb tenyészértéket, 
nehezen értékesíthetők. Ezért és a magas 
járulékos költségek (fedeztetési díj, jelö
lés, ló útlevél) miatt nagyon meggondol
ják a szaporításukat. Ha a kormányzat, a 
hatóságok és a tenyésztő szervezetek úgy 
gondolják, hogy a magyar „lovas nem
zet” maradjon, akkor át kell gondolni az 
egész rendszer működését. Kedvezőbb 
körülmények között a muraközi fajta 
újraélheti virágkorát. A tenyésztőknek 
össze kell fogniuk, és erősíteniük kell ér
dekérvényesítésüket! A muraközi akkor 
lehet újra elismert és közkedvelt fajta, ha 
minél több, állatot szerető gazda tenyészti 
néhány darabos kancalétszámmal. Így le

het arra ügyelni, hogy megtartsa előnyös 
tulajdonságait, a gazda, a család, a gyer
mek társa maradjon. Ebben döntő szere
pet tölthetnek be a magyartarkatenyész
tők. Mi a marhát is társként kezeljük, 
mégis levágatjuk. Elkerülhetetlen, hogy 
a ló szaporítása során is képződjenek 
olyan egyedek, amelyeket vágással lehet 
hasznosítani. gasztronómiai élmény egy 
kiváló csikósteak vagy egy jó lókolbász. 
Ha pedig egy évente született csikó ára 
befedi a kanca éves takarmányköltségét, 
akkor már elértük azt, hogy a lótartás nem 
egy pénznyelő úri huncutság. A nálunk 
gazdagabb svájciak is hasonlóképpen 
gondolkodnak. Ezért tudott fennmaradni 
és szaporodni a freibergi is. 

Ha pedig a biodiverzitás, a biológiai 
sokszínűség fenntartójaként még – mint 
veszélyeztetett fajta – támogatásban is 
tud részesülni a magyartarka fajtával tár
sulva, akkor mindenképpen célszerű ez
zel a lófajtával foglalkoznunk. Remélem, 
többeknek felkeltettem az érdeklődését, 
és sikerül megmentenünk a jövő generá
cióinak ezt az értékes lófajtát!
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A címben szereplő kérdést szerintem 
legalább egyszer minden szarvasmarha
tenyésztő felteszi magának. S a válasz? 
No, az természetesen attól függ, hogy 
kinek milyen „élményei” voltak/vannak 
az ikerborjakkal. Jómagam határozott vé
leménnyel rendelkezem az ikerellésekről, 
azonban ezt most mellékesnek tartom, s 
az Önökre „zúdított” adatáradat segítsé
gével arra fogok törekedni, hogy minden
ki önállóan alkosson véleményt. Ígérem, 
igyekszem tárgyszerű lenni.

Miért gondoltam, hogy az ikerelléseket 
kellene górcső alá venni? A 2017. évben 
jóval a megszokott arány felett születtek 
ikerborjaink, s úgy gondoltam, érdemes 
kicsit értékelni az ikerborjak és édesany
juk teljesítményét.
Bevezetőként nézzük, mit is ír a szakiro
dalom az ikerellésekről a szarvasmarha
tartásban:
• arányuk átlagosan 23%ra tehető
• a vegyes ivarú ikerellésekből szár

mazó üszők nem használhatók fel a 
tenyésztésben

• ikerellések esetén gyakoribb a mag
zatburokvisszamaradás

• ikerborjaknál nagyobb az elhullási 
százalék

• a kedvezőbb szaporulati mutatók 
miatt hasznosnak ítélik az ikerellést

Az adatokat egy húsmarhatartó gaz
daságból gyűjtöttem, 12 év termelési 

szaporulati eredményei alapján. Rész
letesen csupán az utolsó 4 év adatát fo
gom bemutatni, mivel ezen időszakban 
szerepel évenként, különkülön is ak
kora egyedszám, amelynek valamiféle 
statisztikai értékelési lehetősége van.  
A megelőző 8 év adatait összesítve fogom 
ismertetni. Az 1. táblázatban évenkén
ti bontásban vannak feltüntetve a 2005 
és 2012 közötti ikerellések, a választott 
ikerborjak száma, aránya. 12 év átlagá

ban 3,0 %os az ikerellések aránya, ami a 
szakirodalmi adatokkal teljesen egyezik. 
Kiugró adat a 2016. évben mutatkozik, 
amikor az ellések közel 9%a ikerellés 
volt., arra azonban nem találtam magya
rázatot, hogy ez minek volt köszönhető. 
Nem tudtam összefüggésbe hozni sem 
az apákkal, sem a termékenyülés idő
pontjával, a tehenek életkorával, előző 
évi helyzetével (üres vagy szoptató).
A 2. táblázatban láthatjuk évenkénti bon

 Ellésszám Ikerellés Ikerellés 
aránya

Választott 
ikerborjú

Választott ikerborjak 
aránya

2005 62 2 3,2% 0 0%
2006 76 2 2,6% 2 50%
2007 61 2 3,3% 3 75%
2008 108 1 0,9% 1 50%
2009 137 1 0,7% 2 100%
2010 105 3 2,9% 4 67%
2011 167 2 1,2% 4 100%
2012 123 1 0,8% 0 0%
2013 169 6 3,6% 6 50%
2014 142 6 4,2% 6 50%
2015 170 5 2,9% 7 70%
2016 148 13 8,8% 14 85%
Össz.: 1468 44 3,0% 49 56%

1. táblázat | ikerellések száma, aránya, valamint a választott ikerborjak száma és aránya 
a 2005-2016. közötti időszakban

örülünK-E AZ IKErElléSnEK?
Kovács-Mesterházy Zoltán  
ŐNPI osztályvezető

év ellés 
szám

ikerel-
lés

össz. 
szül.

borjú1

iker-
borjú

halva született borjak élve született borjak elhullott borjak választott 
borjú

össz.1 egyes iker össz.1 egyes iker össz.1 egyes iker

2013 169 6 175 12 10 6 4 165 157 8 28 26 2 137
2014 142 6 148 12 11 8 3 137 128 9 16 13 3 121
2015 170 5 175 10 6 4 2 169 161 8 7 6 1 162

2016 148 13 161 26 4 2 2 157 133 24 7 5 2 150
2005-2016 1.468 44 1.512 88 73 56 17 1.439 1.368 71 125 111 14 1.314

1 egyes- és ikerborjak összesen

2. táblázat | ellések, kiesések és választott borjak száma a vizsgált időszakban
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tásban és összesítve az ellések számát, 
továbbá azt, hogy ebből hány volt ikerel
lés, milyen mértékű volt a halvaellés, az 
elhullás, valamint mennyi borjat válasz
tottunk. Holt ellésnek számítjuk a tényle
gesen halva született és a 24 órán belül 
elhullott egyedeket.

A 3. táblázatban az előbbi adatok száza
lékos formában láthatók. A halvaellés és 
a borjúelhullás esetében is látható, hogy 
ikerborjaknál lényegesen (többszörösen) 
nagyobb az arány. Szembetűnő adat, 
hogy drasztikusan csökkent az elhullási 
%, ez annak köszönhető, hogy átalakítot
tuk az elletési, borjúnevelési technológi
ánkat, s az adatok ennek helyességét be 
is igazolták. Azonban az is látható, hogy 
a fokozott figyelem ellenére az ikerborjak 
kiesése még így is többszöröse az egyes
ellésből származó borjak esetében.

A szakirodalom szerint az ikreket ellő 
teheneknél involúciós, újravemhesülési 
problémákat találunk. A 4. táblázat azt 
mutatja be, miként alakult a tehenek 
újravemhesülése a teljes populáció és az 
ikerborjakat ellő tehenek esetében. átlago
san a tehenek 82%a, míg az ikerborjakat 
ellett tehenek csupán 59%a vemhesült.

Ami konkrétan akár zsebbevágó is le
het, az a választott borjak aránya és vá
lasztási testtömege. A könnyebb össze
hasonlíthatóság érdekében most is a 205 
napra korrigált választási testtömeget vet
tük alapul. Az 5. táblázat bemutatja, hogy 
milyen különbség mutatkozik az ikerbor
jak és az egyesborjak választási adatai kö
zött. Láthatjuk, hogy jelentős különbség 
mutatkozik az egyesborjak javára, átlago
san 45 kgos eltéréssel.

Remélem, hasznos és tanulságos volt ez a 
kis elemzés az ikerellések megítélése terén!

év ikerellés ikerborjú
halva született borjak élve született 

borjak
elhullott borjak választott borjak 

aránya

össz. egyes iker össz. egyes iker össz. élő borjak

2013 3,6% 6,9% 5,7% 3,4% 33,3% 94,3% 17,0% 16,6% 25,0% 78,3% 83,0%
2014 4,2% 8,1% 7,4% 5,4% 25,0% 92,6% 11,7% 10,2% 33,3% 81,8% 88,3%
2015 2,9% 5,7% 3,4% 2,3% 20,0% 96,6% 4,1% 3,7% 12,5% 92,6% 95,5%
2016 8,8% 16,1% 2,5% 1,2% 7,7% 97,5% 4,5% 3,8% 8,3% 93,2% 95,5%
2005-2016 3,0% 5,8% 4,8% 3,7% 19,3% 95,2% 8,7% 8,1% 19,7% 86,9% 91,3%

3. táblázat | ellések, kiesések és választott borjak aránya a vizsgált időszakban

Év Teljes állomány 
újravemhesülési %

Ikerborjat ellők 
újravemhesülési %

Ikerborjat ellő 
tehenek száma

2013 84% 33% 6
2014 80% 83% 6
2015 82% 60% 5
2016 83% 67% 13
2010-2016 84% 64% 36
2005-2016 82% 59% 44

4. táblázat | Újravemhesülés aránya az ikerborjat ellő tehenek esetében

Év Minden borjú Egyesborjú Ikerborjak

n átlag n átlag n átlag
2013 123 221,3 117 223,5 6 177,8
2014 121 263,9 115 264,6 6 251,7
2015 156 265,3 149 267,2 7 225,7
2016 150 256,8 128 265,7 22 204,9
2013-2016 550 252,8 509 256,2 41 211,3

Ismét Szuperelit Törzskönyves tehenet avattunk 
Hajdúböszörményben!

Rita termelése meghaladta a 100.000 kg 
életteljesítményt. 
A sikerhez ezúton is szívből gratulálunk!

Az egyed adatai:
32455 1966 5
Név: Rita
Születési idő: 2003. augusztus 29.
Apa: 17044 Bonyhádi Apostol Horst
Ellés szám: 11
Tenyésztő és tulajdonos: 
Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.
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nEMZETKöZI KonFErEnCIáKon VETTünK réSZT
Dr. Polgár J. Péter  Dr. Füller Imre
szakbizottság elnök, MTE   ügyvezető igazgató, MTE

Csehországban, Radesinska Svratka te
lepülésen kétévente rendezik a cseh tarka 
országos kiállítását. Erre a rendezvényre 
felfűzve szervezte meg a cseh egyesü
let a Hegyi Tarka Tenyésztők Európai 
Szövetsége küllem munkacsoportjának 
találkozóját, a tagországok küllemi bírá
lóinak szemegyeztető gyakorlati bírálatát, 
valamint az európai elnökségi ülést. A 
küllem munkacsoport szeptember 11én 
délután és 12én délelőtt ülésezett, ezen 
három küllemi bírálónk vett részt, míg 
az elnökség 12én délután ült össze, ezen 
Rácz Károly elnök úrral vettünk részt. Az 
elnökség az Európai Szövetség munkacso
portjainak beszámolóját hallgatta meg és 
fogadta el, megtárgyalta a 2017. évi költ
ségvetést és a 2018. évi tervet. A leghosz
szabban a november 1től hatályos euró
pai uniós tenyésztésszervezési rendeletről 
tárgyaltunk, kiki elmondta, országa hogy 
is áll ezzel a kérdéssel. Sokat beszéltünk 
az elnökségi ülést megelőző időszakban a 
minden tagországra kötelező új származá
si igazolásról, amellyel kapcsolatban kon
szenzusra jutottunk: úgy tűnik, mindenki 
a kétoldalas megoldást választotta, vagyis 
egyik oldalon a kötelezően előírt adatok 
szerepelnek majd, a másik oldalon pedig 
az eddig megszokott származási igazolás 
marad. Magyar nyelven kerül kiadásra egy 
hivatkozással a honlapunkra, ahol az unió 
összes tagállamának – a rendeletnek meg
felelően – saját nyelvén olvasható lesz.

A tenyésztésszervezési rendeletet 
illetően a legtöbb országban az új állat
tenyésztésről szóló törvény elfogadása 
következik, de vannak néhányan, akik ná
lunk is jobban lemaradtak. (Mi vagyunk 
a kisebbség.)

A harmadik napon rendezte meg a cseh 
tarka egyesület több kategóriában a fajta 
XIV. országos versenyét közel nyolcvan 
tehén részvételével. Ezen a kiállításon 
csak tarka szerepel. Bemutatásra került 
három hízóbika ivadékcsoport és néhány 
tenyészbika is. Ez egy egynapos kiállítás, 
ahol hajnalban meghozzák a teheneket, 

9 órakor kezdődik a bírálat, minden bí
rálati csoport után eredményhirdetés és 
díjátadás következik, majd kora délután 
a végső összevetés eredményhirdetése is 
megtörténik, estére pedig újra üres a rét! 
Nagyon sok tenyésztő vesz részt ezen a 
kiállításon, végig tele volt a bírálati sátor 
mindkét lelátója és az szabad területek is.

Az európai elnökségi ülést néhány hét
tel később, szeptember 24i nyitónappal 
a Szimentáli Tenyésztők Világszövetsé
gének Kongresszusa követte, melyet az 
USA tenyésztőszervezete rendezett meg 
Texasban, Fort Worth városban. 

Minden páros évben a Szimentáli Te
nyésztők Világszövetsége rendez Kong
resszust, páratlan években pedig a Hegyi 
Tarka Tenyésztők Európai Szövetsége. 
2018ban a rendezés jogát az Egyesült 
államok nyerte el. A házigazdák 2018. 
szeptember 24től október 1ig várták a 
világszövetség tagjait Texasba. A szerve
zés, ahogy ez már az előző kongresszuson, 
Montanaban is tapasztalhattuk, igazán 
„amerikaias” volt.

Az USAban 1963 óta tenyésztik a 
fajtát. A létszám kezdetben folyamato
san növekedett, majd a nyolcvanas évek 
második felében lassan csökkeni kez
dett. Keresték az okot, majd kiderült, 
hogy a fekete színű húsmarhát nagyon 
nagy előnyben részesíti a piac, így el
kezdődött a szimentáli megfeketítése. A 
fekete angus fajtával vitték be a fekete 
színt, hiszen ez a fajta domináns fekete 
színörökítő. A fekete színű, úgynevezett 
„black simmentál” megjelenésével újra 
növekedni kezdett a fajta tehénlétszáma.  
A 2013ban 50. születésnapját ünneplő 
egyesület már másfél millió tehénről szá
mol be, a húsmarhák közül az egyik leg
nagyobb létszámú fajta lett. Az egyesület 
három főtörzskönyvi részt különböztet 
meg. Egyik a tisztavérű szimentáli törzs
könyv, a másik a black (fekete) szimentá
li, a harmadik pedig a szimbra. A gyenge 
adottságú területeken brahmant (zebut) 
tenyésztettek hosszú éveken át. Ennek 

igen gyenge a hízékonysága, húsminő
sége, nehezen és nagyon alacsony áron 
értékesíthető a piacon, így a szimentáli
val keresztezték, mígnem kialakult egy 
elfogadható minőségű, jó húsformákat 
mutató fajta, ez a szimbra. 30 % alatti 
brahman gént, vagyis 70 %nál maga
sabb szimentáli vérhányadot tartalmaz.  
A 30% alatti brahman vérséggel még jól 
bírja a magas átlaghőmérsékletet – amit 
nagy füle is egyből elárul –, kitűnően 
megél a gyengébb minőségű legelőkön.

Hosszú repülőút után megérkeztünk 
Fort Worthbe. Fort Worth egy nagyvá
ros az Amerikai Egyesült államokban, 
Tarrant megye székhelye Texas államban. 
Fort Worth Texas állam 5. legnagyobb 
városa, a teljes USA 17. legnagyobbja.  
Az állam északi részén helyezkedik el, 
területe több mint 780 km², mely Tarrant 
és Denton megyékbe egyaránt beletarto
zik. A város népessége 2007ben elérte a 
681 818 főt, azonban mára a 702 850et 
is meghaladja. Fort Worth a Dallas – Fort 
Worth – Arlington terület második legna
gyobb kulturális és gazdasági centruma. 
A nagyvárost körülvevő vidék számos 
üzleti lehetőséggel és egyéb látványos
ságokkal kecsegtet. Fort Worth város 
eredetileg a hadsereg egyik előőrseként 
szolgált. Egy domb tetején helyezkedik 
el, kitűnő kilátást nyújt a Trinity folyóra. 
A város még ma is őrzi nyugati örökségét, 
a hagyományos építkezést.

A kongresszusra érkező országok kép
viselői hétfőn este a megérkezés után 
találkozhattak egy fogadáson, ahol az 
amerikai egyesület vezetője, a Világszö
vetség elnöke, Fred Schutze köszöntötte 
a népes csapatot. Résztvevő országok: 
Ausztrália, Ausztria, Brazília Kanada, 
Kolumbia, Csehország, Németország, 
USA, Magyarország, Olaszország, Mexi
kó, Románia, Lengyelország, DélAfrikai 
Köztársaság, Svájc. Meghatalmazással 
Szlováki, Szlovénia.

Magyarországot dr. Polgár J. Péter, 
szakbizottságunk elnöke, Franz gründl, 
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Magyarország legnagyobb létszámú ma
gyartarkatenyészetének (több mint 1300 
tehén) tulajdonosa, Johann Zsifkovics, 
a fürstenfeldi vágóhíd tulajdonosa, 
Szomolányi László tenyésztő és dr. Füller 
Imre ügyvezető igazgató, a Világszövetség 
vezetőségi és elnökségi tagja képviselték.

A következő napon 3 tenyészeteket lá
togattunk meg, elsőként a Redriver Far
mot. A farmot néhány éve hozták létre, 
fekete szimentálit tenyésztenek, az állo
mány 60, kiváló tenyészértékkel rendel
kező tehénből áll. Fő feladatuk az apaál
latelőállítás, mely keresett a piacon.

A második tenyészet a Black Oak Ranch 
volt, ahol a fekete szimentáli mellett több 
tisztavérű szimentáli tenyészállattal is 
rendelkeznek. Nekik 150 tehenük van.  
A nőivarú szaporulatot mind felneveli és 
tenyésztésbe vonják.

A harmadik ranch volt a legnagyobb, 600 
tehenes szimbraállomány, de vannak tiszta
vérű szimentáli tehenek is, amiket embri
óznak. Körbevittek bennünket a ranchon, a 
terepjáró autóik mögé bálaszállító utánfutót 
akasztottak, amin friss kisbála széna volt az 
ülés, majd bemutatták a farmot.

A farmok elég távol voltak egymástól, 

így meglehetősen sokat kellett buszoznunk. 
Nem láttunk téli szállást, csak gyönyörű, 
dús füvű, gondozott legelőket mindenfelé. 
Az évi csapadékátlag 12001300 mm. Szé
nát azért készítenek, mert néha a csapadék
eloszlás nem az igazi, és télen eshet kevés 
hó is, ilyenkor etetnek szénát. Októberben 
felülvetik legelőiket olyan fűfajtákkal, ame
lyek télen is növekednek, így az állatok a 
legelőn tartózkodnak télennyáron.

A következő napon a 10 tagú vezető
ség ülésezett. Napirendre kerültek a pro
jektbeszámolók, melyről elnök úr adott 
tájékoztatást, elfogadtuk a költségvetést, 
majd megvitattuk a Kongresszus menetét. 
Ebéd után csatlakoztak a többiek is, és a 
Kongresszus második napjára tervezett 
előadásokból hallgattunk meg kettőt.

Szeptember 27én, csütörtökön tar
totta Kongresszusát a Szimentáli Vi
lágszövetség. A beszámolók után több 
neves professzor előadását hallhattuk a 
szimentáli tenyésztéséről, kutatásokról, 
tenyészértékbecslésről, genomikáról. 
Több igen érdekes előadás is volt.  
A Kongresszust esti gálavacsora, fogadás 
zárta a Buzzard Hollow Ranchon, amit 
elnök úr vezet.

Pénteken egy kis kiállítást rendeztek a 
kongresszusi résztvevők számára, zömé
ben fekete szimentálit mutattak be több 
kategóriában: borjas tehén, szűz üsző két 
kategóriában és vemhes üsző. A három
fős showbírói csapat német, kanadai és 
ausztrál résztvevőből állt össze. A nagy
díjas vemhes üszőt az eredményhirdetés, 
díjátadás után a tenyésztője a résztve
vőkkel együtt kivezette a főutcára. Ami
kor kiértünk, a rendőrség megállította a 
forgalmat erre az időre. Az út közepén, 
a Fort Worthtábla alatt álltunk meg, itt 
készítették el a nagydíjasról és az őt ün
neplőkről a fotókat. A showbírálatot te
nyészállat és embrióárverés követte, az 
esti program pedig rodeóshow volt.

Szombaton Las Vegasba repültünk, va
sárnap pedig a grand Canyon megtekin
tése volt a program. Hétfőn hajnalban in
dultunk volna haza, de a hazaút egy kicsit 
bonyolultra sikerült, mivel – még a földön 
– elromlott a gépünk, így 10 órakor in
dultunk másik géppel, teljesen másik út
vonalon – Charlott, Madrid felé –, haza. 
Kedd reggel helyett este érkeztünk meg 
– a 9 órás időeltolódást is beszámítva.
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VIII. TEJágAZATI KonFErEnCIA
Harcz Zoltán ügyvezető igazgató, Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

2016. november 15én, gárdonyban ke
rült megrendezésre a Tej Terméktanács 
VIII. Tejágazati Konferenciája.

Az előadók között köszöntöttük dr. 
Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős 
államtitkárt, dr. Mezei Dávid vidékfej
lesztési stratégiáért felelős helyettes ál
lamtitkárt, Ludwig Börgert, a QMMilch 
és az IDF Németország ügyvezető igaz
gatóját, a Német gazdaszövetség tejrész
legvezetőjét és Kulik Zoltánt, a Vitafort 
Zrt. vezérigazgatóját.

A Terméktanács ügyvezető igazgatója, 
Harcz Zoltán köszöntötte az előadókat és 
vendégeket, majd rövid áttekintésében a 
pozitívumok között említette, hogy több 
éve kiemelt támogatásokban részesül az 
ágazat, a külső és a belső szervezettség 
kiemelkedő, tizenegy termelői csoport 
és négy termelői szervezet működik az 
ágazatban, végül, hogy 2019. január 1től 
már az összes folyadéktej áfája 5 százalé
kos lesz. A megoldandó feladatok között 
említette a kötelező, hosszú távú szerző
dések széleskörű alkalmazását. Fontos 
a hazai tejtermékek arányának növelése 
a kereskedelemben és a közétkeztetés
ben. Szükségesek a kapacitásnövelő, az 
innovatív, az automatizálást segítő vagy 
környezetvédelmi jellegű beruházások. 
Középtávon fontos lehet a feldolgozott 
tejtermékeket érintő újabb áfacsökkentés, 
az exportpiac bővítése, a piac további 
tisztítása, az adatszolgáltatási rendelet 
szankcióinak szigorítása és a tejfogyasz
tás növelése. Kihívás a hatékonyabb fo
gyasztói tájékoztatás, továbbá a tejtermé
kek és a növényi termékek tisztességes 
fogyasztói kommunikációja, a romló kül
kereskedelmi egyenleg javítása, valamint 
a nyerstej országos termelői átlagárának 
növelése. Az átlagár 93,1 Ft/kg volt idén 
szeptemberben. Harcz Zoltán elmondta, 
az árak sorrendjében az EU 28 tagállama 
közül Magyarország a 27., a középkelet
európai uniós régiós összevetésben pedig 
utolsó. Az ügyvezető igazgató hozzátet

te, egyfelől örömteli, hogy mintegy 22 
hónapja 90 Ft/kg fölött stabilizálódott a 
hazai átlag, másfelől viszont rendkívül 
problémás, hogy az uniós árrangsorban 
egyre hátrébb csúszik az ország. Az EU 
átlagárától %os eltérésben is távolodunk.

Dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztéri
um mezőgazdaságért felelős államtitkára 
ágazatértékelésében megerősítette, hogy 
pozitív a hazai árstabilitás, ugyanakkor 
szomorú, hogy nem három számjegyű 
az összeg. EUszinten is jelentős a 2224 
Ft/liter termelőkhöz eljutó éves támoga
tás. Idehaza 2014 és 2017 között közel 
10 százalékkal nőtt a tejhozam, ami a 
tejelő szarvasmarhaállomány genetikai 
és a takarmányok minőségi javulásának 
tulajdonítható. 2027ig a világ tejterme
lése több mint 20 százalékkal nőhet, a 
tejfogyasztás is jelentősen emelkedni fog, 
elsősorban a fejlődő régiókban. Hosszútá
von keresleti piac várható, ami nyerstejár
emelkedést hozhat a világpiacon és 
közvetve akár itthon is.  Az EU a világ 
első számú exportáló közössége marad.  
Az EUn belül a feldolgozott, magasabb 
hozzáadott értékű termékekkel lehet job
ban érvényesülni, hiszen várhatóan a 
sajtok, a desszertkészítmények, a csecse
mőtápszerek, a pizza és süteményalap
anyagok kereslete fog leginkább erősödni. 
A Kormányzat célja, hogy az import UHT
tejek kiszoruljanak, valamint, hogy jelen
tősen emelkedjen a hazai tejfogyasztás is.

Kulik Zoltán, a Vitafort Első Takar
mánygyártó és Forgalmazó Zrt. vezér
igazgatója a takarmánypiacot elemezte. 
Elmondta, a világ népességnövekedése 
miatt a tejfogyasztás jelentősen nőni fog 
a következő évtizedekben, és ezzel együtt 
több takarmányra lesz szükség. 2018ban 
a világ takarmánygyártása már várhatóan 
eléri az 1,1 milliárd tonnát. A magyar ta
karmánygyártás ebből 1 százalékot tesz 
ki. Itthon 321 vállalkozás gyártott takar
mányt, 125 telephelyen szarvasmarhák 
számára. A hazai takarmánypiac érté

ke 250 milliárd forintot tesz ki évente.  
A szója ára határozza meg leginkább a 
takarmányárakat. Az évi kb. 600 ezer 
tonna import szójából a Magyarországon 
termesztett gMOmentes szója legfel
jebb 3035 százalékot tud kitenni. Alter
natív fehérjeforrásokról kell gondoskodni 
– fejtette ki a vezérigazgató. Az idehaza 
megtermelt gMOmentes szójababot pré
miumár biztosításával a hazai piacon kell 
tartani. Ez a költségnövekedés átlagosan 
3,3%kal növeli meg a takarmányárakat.

Ludwig Börger elmondta, hogy a né
met gazdák is hasonló problémákkal küz
denek, mint a magyarok, miközben más 
fejlettségi szinten is állnak. Folyamatosan 
csökken a tejtermelők száma. 2018 nya
ra óta a kemény aszálytól szenvednek. 
északnyugatEurópához képest a feldol
gozói stabilitásban és a modern tehené
szetek kialakításában vannak hátrányban 
Németországban. A német gazdák a jö
vedelmüket pedig más módon próbálják 
stabillá és kiszámíthatóvá tenni, így pl. 
az árutőzsdei kereskedéssel. Börger el
mondta, hogy Európában az eladott tej
termékek mennyisége jelentősebben már 
nem nőhet, ellenben a kiemelkedő minő
ségűek iránti kereslet még emelkedhet is. 
Németországban például a fenntartható 
tejtermelésből vagy magasabb minősé
gi szinten történő előállításból származó 
termékeket ösztönzik. Meg kell érteni, 
hogy a távoli nemzetközi folyamatok erő
sen befolyásolják a termelőknek fizetett 
tejárat. A tejárak ingadozása az EUban 
továbbra is megmarad.

A Vidékfejlesztési Program adott terü
letet érintő aktualitásairól Mezei Dávid
tól, az Agrárminisztérium vidékfejlesztési 
stratégiáért felelős helyettes államtitká
rától kaptak a jelenlévők tájékoztatást.  
A trágyatárolók építésére vonatkozó 
felhívás keretében a tejhasznú szarvas
marhák kapcsán 1,12 milliárd forint a 
benyújtott kifizetési igény, amiből eddig 
0,75 milliárdot fizettek ki. A tejhasznú 
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szarvasmarhákat tartó telepek korszerűsí
tésére a benyújtott támogatási igény 2,2 
milliárd volt (380 telep számára), ebből 
közel 1 milliárdot már átutaltak. A „Me
zőgazdasági termékek értéknövelése és 
erőforráshatékonyság elősegítése a fel
dolgozásban” című pályázaton 46 darab 
tejfeldolgozásra irányuló projekt volt, 
amire 10 milliárd forintot ítéltek meg.

A tejágazat szerkezetátalakítását kí
sérő állatjóléti támogatásra 2017ben 
540 beadott kifizetési kérelemből 460 
darabra közel 7 milliárd forintot hagy
tak jóvá. Ugyanerre 2018ban közel 600 
benyújtott kérelem volt, amelyekről még 
nem született végleges döntés. A támo
gatásnál a kifizetéssel voltak problémák, 
és az idei utalások az év végéig megin
dulhatnak. A „Mezőgazdasági és feldol
gozó üzemek energiahatékonyságának 
javítása” című felhívásra 380 darab kére
lem érkezett be, és 22 milliárd forint az 
igényelt támogatási összeg. A felhívás az 
állattartással, kertészettel foglalkozók, 
illetve az élelmiszeripar számára kínál 
támogatási lehetőséget épületek, épít
mények energiahatékonyságfokozását 
célzó korszerűsítésre, felújításra, vala

mint megújuló energiaforrást hasznosító 
technológiák alkalmazására.

A konferencia panelbeszélgetésén István
falvi Miklós, a Terméktanács társelnöke 
csatlakozott a konferencia előadóihoz.

A fórumon  többek között  elhang
zott, hogy 2021. január 1től indulna és 
2027. december 31ig tartana a követke
ző költségvetési időszak, ám az EUnak 
még nincs meg az erre a távra vonatkozó 
elfogadott büdzséje, nincs végleges ag
rárköltségvetés és új közös agrárpolitika 
(KAP) sem. Nem az új büdzsé tartalma 
foglalkoztatja a szakértőket, a brüsszeli 
és a tagállami illetékeseket, hanem az, 
hogy mikor hagyják jóvá, illetve ennek 
nyomán az új KAP szabályai mikortól 
lesznek hatályosak. A késlekedés oka 
a Brexit, illetve a 2019 derekára időzí
tett európai parlamenti (EP) választás, 
amelynek nyomán új Európai Bizottság 
(EB) alakul majd. Ha a mostani EP és EB 
hivatali ideje alatt nincs végleges meg
állapodás, akkor ez az új parlamentre és 
bizottságra marad, ez pedig az egyezteté
sek további elhúzódásával járhat. Van, aki 
2021től legalább hároméves átmeneti 
időszakot is jövendölt. 

Istvánfalvi Miklós elmondta, hogy a 
termelők és a feldolgozók közötti szer
ződések hatósági ellenőrzése mellett a 
feldolgozók és a kereskedők közötti meg
állapodás használata is kívánatos lenne a 
jövőben. Emlékeztetett arra, hogy ugyan 
igaz az, hogy egy évtized alatt több mint 
10%ot nőtt a tejtermelés és felvásárlás 
idehaza, de látni kell azt is, hogy az el
múlt 3 évben már megállt a növekedés. 
Emlékeztette a jelenlévőket az ágazatban 
tapasztalható munkaügyi feszültségekre 
és arra, hogy amíg tartósan nem éri el a 
nyerstej ára a 100 Ftot, addig nincs ok a 
felhőtlen ünneplésre.

A társelnök hozzátette, hogy a jövő
ben is kiemelt figyelmet kell fordítani 
kö zösségi marketingtevékenységre, a 
tej  ter mékekkel kapcsolatos tévhitek ke
zelésére, valamint folytatni kell a növé
nyi termékek fogyasztómegtévesztő (pl. 
laktózmentes mandulatej stb.) jelölésének 
kiszűrését.

A Tej Terméktanács VIII. Tejágazati 
Konferenciája ebéddel folytatódott, majd 
késő délutánig tartó kötetlen beszélgetge
tésekkel zárult.
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MAGYARTARKA TENYÉSZBIKÁK 
SZAPORÍTÓANYAGÁNAK ÁRJEGYZÉKE 

érvényes: 2019. január 1-tõl
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18428 GENCSAPÁTI CINKE REX 83 315 19 0,11 15 0,07 119 112 95 108 117 87 96 125 2000
20259 DERECSKEI FRÉDI ALFA P 107 98 2000
21167 DERECSKEI GYANTA SZEPI 111 98 2000
21168 DERECSKEI GYÖRE SZÍNVONALAS 107 110 2000
21719 NYŐGÉRI HEGYHÁT ENZIM 99 116 2000
21941 BONYHÁDI HÜVELYK EGO 85 360 28 0,24 18 0,10 102 111 93 96 120 107 102 134 2000
22397 VASVÁRI IBRÁNY POLDAU 115 92 2000
22658 VÉRTESFARM IRGÓ WEINOLD 87 859 26 -0,15 32 0,03 117 115 92 122 128 100 94 132 2500
22659 KOCSÉRI IRAT IMPORT 80 908 36 -0,01 31 -0,01 98 122 94 97 130 101 100 135 2500
22977 BONYHÁDI IBHÁR IMPORT 84 849 38 0,06 26 -0,06 108 116 92 94 128 105 99 135 3000
22979 VÉRTESFARM ISAI MANDELA 84 834 19 -0,25 30 0,02 101 108 89 101 126 109 95 134 3000
23253 VASVÁRI JAKAB ALDOR 106 89 2000
23254 KOCSÉRI JÓKORA GARTH 112 109 2500
23556 TEVELI JÁRÁS IMPOSIUM 81 956 39 0,01 31 -0,04 109 107 98 95 130 83 100 131 3000
23557 RÁDÓCI JÁZMIN MAGUA 86 629 23 -0,04 18 -0,07 110 105 88 96 121 105 97 132 2000
24230 VASVÁRI KURUC ACÉL 103 83 2000
24231 RÁDÓCI KUFÁR CSIPET 83 505 20 -0,01 16 -0,03 101 105 107 105 118 93 98 128 2000
24289 DERECSKEI KRISZTOFER HERALDIK 86 100 2000
24579 BONYHÁDI KUPEC ARÉNA 84 415 31 0,25 20 0,10 104 100 85 96 121 90 105 131 2500
24679 DERECSKEI KARAKTER EMPEROR 109 105 2000
25000 RÁDÓCI KAMIKÁZE DŰLŐ 81 1100 40 -0,07 37 -0,02 120 106 87 107 134 103 101 138 2500
25002 BONYHÁDI KATARZIS COSTA * 78 388 12 -0,07 11 -0,05 118 119 91 110 114 83 100 125 2000
25004 JÁKI KERÉKKÖTŐ BRANCO * 78 246 16 0,11 14 0,10 112 109 104 102 115 99 99 129 2000
25321 JÁKI LACKÓ PÖTTYÖS 120 102 2500
25517 ŐRSÉGI LOTARI STEINADLER 121 101 2500
25687 VASVÁRI LATOR GYÖRE 103 2000
25700 BÉNIFARM LŐVÉR MERTIN 76 748 36 0,10 26 0,00 104 89 84 96 127 102 104 136 2500
25701 BONYHÁDI LOMBARD MERTIN 72 1413 41 -0,25 42 -0,11 97 97 76 94 138 104 96 138 3000
25702 JÁKI LUPERCUS ÉRMES 72 722 27 -0,04 24 -0,02 114 101 92 91 124 116 97 136 2500
26149 TEVELI MÁTYÁS EREDMÉNYES 60 494 25 0,09 19 0,03 114 98 86 104 120 106 94 131 2500
26151 BONYHÁDI MIKLÓS EREDMÉNYES 68 409 27 0,19 18 0,07 109 104 98 113 120 112 98 132 2500
26532 DERECSKEI MARCEL GORMO 111 2500
27533 DERECSKEI NÁNDI ETŰD 105 2000
27754 VASVÁRI NÓTAFA GERJEN 107 2000
27755 VASVÁRI NADAP TYSON 112 2500
28141 JÁSZKARAJENŐI ORDA ATOS 119 2500
29140 VASVÁRI POGÁNY IKLAD 102 2000
29141 VASVÁRI PADISAH ROCK 115 2500
29867 VASVÁRI PRÉMIUM DICEMAN 104 2500
29868 ŐRSÉGI PROFI GYENES 106 2500
* üszőkre nem ajánlott
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Reinhard Pfleger a Stájerországi Hegyitarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezetője a harmadik 
helyezett vemhes üszőnek járó díjjal

Kovács Ákos (Pannon Egyetem Georgikon Kar) a 

holtversenyben szintén harmadik helyezett vemhes 

üszőnek járó díjjal

Szocsics Vilmos (Húshasznú Bt.) az elsőborjas tehén 
kategória legjobbjának járó díjjal

A második helyezett vemhes üszőért járó díjat Rácz 

Károly és unokája veszi át Zászlós Tibor alelnöktől 

(NAK) és Prof. Dr. Tossenberger János rektorhelyettestől 
A vemhes üsző kategória nyertese  a Kaposvári Egyetem Tan- és Kísérleti  Üzemének egyede. Nagy Gergely a díjjal.

Az elsőborjas tehén kategória második helyezettjének 

tenyésztője a Teveli Mg. Zrt. Juhász György a díjjal.

Szocsics Vilmos (Húshasznú Bt.) a többlaktációs tehén kategória legjobbjának járó díjjal A többlaktációs tehén kategória második díjasa 

Flóra. Tenyésztője Gyalogh Mátyás, Kemenes-

magasi

A Magyartarka Tenyésztői Nagydíjat és a kiállítás legeredményesebb tenyészetének járó elismerést a Húshasznú Bt. érdemelte ki
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Galamb Zoltán ügyvezető (Nagyvázsonyi Mg. Kft.) 
az első helyezett húshasznú magyartarka vemhes 
üszőnek járó díjjal Szocsics Vilmos ágazatvezető a második helyezett 

borjas tehénnek járó díjjal

Tóth Szabolcs ágazatvezető (Csörnöc menti Mg. 
Szövetkezet, Vasvár) az első helyezett borjas tehénnek 
járó díjjal

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete különdíjat ajánlott 

fel Rongits Ferenc máriakálnoki tenyésztőnknek a bemu-

tatott vemhes üszőért. A díjat Rongits Attila vette át

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete  különdíjat ajánlott fel a Kaposvári Egyetem  részére a Tenyésztési Program magas színvonalú végrehajtásáért. A díjat Nagy Gergely vette át

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete különdíjat ajánlott fel 

a Stájerországi Hegyitarka Tenyésztők Egyesületének a be-

mutatott vemhes üszőért. A díjat Reinhard Pfleger vette át

Reinhard Pfleger köszöntötte a magyar tenyésztőket és gratulált a tenyésztési eredményekhez, valamint megköszönte a magyaros vendégszeretetet
Reinhard Pfleger egy díszes kolompot ajánlott fel 

dr. Húth Balázs részére a közös szakmai munka 

elismeréséül

A legszebbek


