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Móra László:
Karácsony édes ünnepén

Legyen ma templom minden ember szíve,  

Melyben a lélek szárnyat bontogat!  

Karácsony édes ünnepén  

Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve,  

S legyen a templom tiszta, szent fehér.  

Karácsony édes ünnepén  

Istennek tetsző legyen a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,  

Ez kösse egybe mind a kezeket.  

Karácsony édes ünnepén  

Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet  

És kín a napja, kín az éjjele,  

Karácsony édes ünnepén  

Ne fuss előle! Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd sok sebét!  

Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled.  

Karácsony édes ünnepén  

A szíved szépül, őt ha öleled.

Az emberszívek örökélő őre  

Tegye ma össze mind a kezeket!  

Karácsony édes ünnepén  

Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet! 
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- új tulajdonságokkal bővült a Kettős-
hasznú Termelési Index (KTI) -

A kettőshAsznosítású fAjták 
tenyésztésének koncepciójA

A kettőshasznosítású fajták tenyésztésé-
ben a tenyészcél világos megfogalmazása 
különösen nagy körültekintést igényel, 
hiszen sok esetben egymással ellentétes 
kapcsolatban álló tulajdonságcsoporto-
kat (tejtermelés-hústermelés, tejterme-
lés-funkcionális tulajdonságok) kell a 
szelekció során fejlesztenünk úgy, hogy 
közben igazodnunk kell a közgazdasági 
környezet és a piac elvárásaihoz. A közel 
négy évtizede kidolgozott első tenyészté-
si programok világosan meghatározták a 
tenyészcélt, nevezetesen termelésnövelést 
a maximális hatékonyság elérése érdeké-
ben. egyre nyilvánvalóbbá vált azonban, 
hogy a költségcsökkentést és az eredmé-
nyes gazdálkodást nemcsak a folyamatos 
termelés (tej és hús) növelése, hanem a 
hosszú hasznos élettartamú, egészséges 
tehénállományok alapozhatják meg.

A tej- és hústermelés közötti 
kApcsolAt

A tevékenységük likviditását döntően 
meghatározó tejtermelés javításáról a 
hegyitarka tenyésztők nyilvánvalóan nem 
mondhatnak le, hiszen ez a fajta hosszú 
távú versenyképességének egyik záloga. 
Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kí-
vül az a tény sem, hogy a tejirányú sze-
lekció hatására a hústermelő képességben 
a szelekciós előrehaladás megtorpant, 
hiszen a nagyobb termeléssel együtt járó 
tőgykapacitás-növekedés kevésbé fej-
lett (telt) combizmokat feltételez, amely 
hátrányosan befolyásolja az izmoltság 
és a színhúskitermelés alakulását. Az új 
szelekciós index kidolgozását megelőző 
vizsgálatainkban a hústenyészérték-index 
(hti) és a tőgyvégpont tenyészérték 

között -0,25, míg a tőgyfüggesztés 
tenyészérték között -0,33 összefüggést 
számítottunk. A tejtenyészérték-index 
(tti) és a hústenyészérték-index kö-
zött -0,14, míg a színhúskitermelés-
tenyészérték között -0,22 korrelációs 
értéket állapítottunk meg. feladatunk 
tehát a szelekciós tulajdonságok optimá-
lis súlyozásával tompítani az értékmérők 
között fennálló negatív genetikai hatáso-
kat, biztosítva a fajtában elvárt genetikai 
előrehaladást. A tenyésztők hosszú távú 
érdeke, hogy megőrizzük a magyartarka 
kettős hasznosítását, és következetesen 
kitartsunk a kombinált tenyészcél mellett. 
A vázolt tendencia ellenére a közös 
(osztrák-német-cseh-olasz-magyar) 
hústenyészérték-becslés számai alapján 
a magyartarka apaállatok a legfonto-
sabb értékmérők (színhúskitermelés, (s)
eUrop-izmoltság) tekintetében tovább-
ra is az európai átlag fölött helyezkednek 
el (1. táblázat) (Húth, 2006).

A tejtermelés és A fitnesz 
(fUnkcionális) tUlAjdonsá-

gok közötti kApcsolAt

Az elmúlt évtizedekben a hegyitarka 
fajtaváltozatok esetében – a tejtermelő 
fajtákhoz hasonlóan – a céltudatos sze-
lekciónak és a nagyobb genetikai értékű 
állományokat okszerűen kiszolgáló tar-
tás- és takarmányozás-technológiának 
köszönhetően a fajlagos tejtermelés látvá-
nyos emelkedést mutat. ezzel szemben a 
fitnesz tulajdonságok (hasznos élettartam, 
vitalitás, termékenység) tekintetében már 
nem figyelhető meg a fenti kedvező ten-

dencia. A funkcionális tulajdonságokra 
irányuló első tenyészértékbecslés és köz-
vetlen szelekció 1995-ben Ausztriában 
kezdődött a tenyészbikák hasznos élet-
tartam-örökítésére vonatkozóan, amelyet 
az elkövetkező években a többi értékmé-
rő is követett. A fitnesz tulajdonságokra 
irányuló nagy szelekciós nyomásnak kö-
szönhető, hogy a tejtermelés növekedé-
sével párhuzamosan a hasznos élettartam 
nem csökkent drámaian. ennek elvi lehe-
tőségét a két tulajdonság között számított 
korrelációs együttható értéke is bizonyítja 
(r = - 0,1). 

A termelési pArAméterek és A 
fUnkcionális tUlAjdonságok 
súlyozásA Az egyes országok 

tenyésztési progrAmjAibAn

A hegyitarka (szimentáli) tenyésztő euró-
pai és tengerentúli országok tenyésztési 
programjaiban eltérő súlyozással szere-
pelnek a termelési (tej, hús), valamint a 
fitnesz tulajdonságok. ennek magyaráza-
ta az eltérő piaci és társadalompolitikai 
igényből fakadó különböző ágazati sze-
repvállalás.
A piaci alapon, elsődlegesen a profitma-
ximalizálást szem előtt tartó országokban 
(UsA, Ausztrália, új-zéland, kanada) az 
elsődleges termék-előállításhoz kapcso-
lódó értékmérők lényegesen markánsab-
ban jelennek meg a szelekciós indexek-
ben, mint a funkcionális tulajdonságok.
A legtöbb európai országban (németor-
szág, Ausztria, franciaország, olaszor-
szág) e tekintetben teljesen eltérő tenden-
cia figyelhető meg. ez az agrárágazat felé 

Régi – új csúcstenyészéRték a magyaRtaRka fajtában

Dr. Húth Balázs tenyésztési- és marketingvezető, MTE | Dr. Komlósi István tanszékvezető egyetemi docens, DE ATC

Tulajdonság TÉ

Hús tenyészérték index (HTI) 102,6

Színhús kitermelés tenyészérték 104,1

EUROP izmoltság tenyészérték 103,2

1. táblázat | A magyartarka tenyészbikák hústermeléssel összefüggő tenyészértékeinek alakulása
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irányuló társadalompolitikai és környe-
zetvédelmi elvárásokkal magyarázható. 
nevezetesen, hogy a mezőgazdaság nem 
pusztán alapanyag-termelő, hanem egy 
multifunkcionális ágazat, komoly társa-
dalmi szerepvállalással (vidékfejlesztés, 
falusi lakosság helyhez kötése, tájfenn-
tartás, turizmus stb.). ezekben az orszá-
gokban a termelési és a fitnesz tulajdon-
ságok közel azonos súllyal szerepelnek a 
tenyésztési programokban.
A magyartarka fajta tenyészcéljában a 
fent tárgyalt értékmérők a piaci környe-
zet és a nemzetközi tenyésztési integráció 
következtében a nyugat-európai orszá-
gokhoz hasonló arányban szerepelnek, 
biztosítva a fajta fennmaradását, verseny-
képességének megőrzését a specializált 
tejelő és húsfajtákkal szemben (Magyar-
tarka Tenyésztők Egyesülete, 2009).

Az elmúlt évek szakmai munkájának ered-
ményeként a magyartarka tenyészbikák 
már nemcsak a termelési tulajdonságok 
(tej és hús), hanem a termelés jövedelme-
zőségét közvetve befolyásoló, ún. fitnesz 
(funkcionális) tulajdonságok (hasznos 
élettartam, fertilitás, ellés lefolyás, stb.) 
tenyészértékével is rendelkeznek. 
így lehetőség nyílott a már régóta tervezett 
„csúcstenyészérték” megalkotására, amely 
bevezetése után a magyartarka tenyészbi-
kák rangsorolásának alapját képezi majd. 
Az új index elnevezése továbbra is ket-
tőshasznú termelési index (kti), azzal a 
kiegészítéssel, hogy a piaci elvárásokhoz 
és a tenyészcélhoz igazodó súlyozással ki-
egészítettük azt a hús- és fitnesz tulajdon-
ságok tenyészértékével. 
Az új formátumú szelekciós index létre-
hozását az indokolta, hogy a kettőshasznú 
magyartarka tenyésztésében egymással 
ellentétes összefüggésben (korrelációban) 
álló tulajdonságokat kell egyidejűleg javíta-
nunk. A kti-ben az indexalkotó tulajdon-
ságok tenyészértékeinek optimális (gazda-
sági értékét figyelembe vevő) súlyozásával, 
az egymással ellentétes (antagonista) kap-
csolatban lévő fontos értékmérők (tej-hús- 
fitnesz) esetében a genetikai előrehaladást 
csökkentő hatások tompíthatóak. így a 
kiemelt szelekciós tulajdonságok esetében 
eltérő mértékben ugyan, de gazdasági (pi-
aci) értéküknek megfelelő genetikai előre-
haladás realizálható.

Az új kettőshasznú termelési indexben 
a tej-, a hús- és a fitnesz tenyészérték 
40%:30%:30% arányban kerül súlyozás-
ra (1. ábra). modellszámításokkal iga-
zoltuk, hogy a fenti összetételű indexszel 
a tejtermeléssel kapcsolatos mennyiségi 
tulajdonságok (tej kg, fehérje kg, zsír kg) 
tekintetében megőrizhető a genetikai elő-
rehaladás, ugyanakkor a hústenyészérték-
index (nettó súlygyarapodás, színhúski-
termelés, eUrop izmoltság), valamint 
a fitnesz tenyészérték index (fti) résztu-
lajdonságai esetében is realizálható eltérő 
mértékű javulás (2. ábra). 
A funkcionális értékmérőket a nagy gaz-
dasági, tenyésztői és állategészségügyi 

jelentőségüknél fogva, valamint az elvárt 
genetikai előrehaladás realizálása érde-
kében indokolt az alkalmazott szelekci-
ós indexben súlyozottan szerepeltetni. 
A fitnesz tulajdonságok 30%-os aránya 
az a szelekciós minimum érték, amely 
alatt – a részalkotó tulajdonságok gyen-
ge öröklődhetősége (h2 érték: 0,03-0,1) 
miatt – gyakorlatilag megszűnne a tulaj-
donságcsoport tenyésztői úton történő 
javításának lehetősége. A tej-hús- fitnesz 
40%:30%:30% aránya a tejtermelés ese-
tében így is közel tizenkétszeres, míg a 
hústermelés esetében ötszörös genetikai 
előrehaladást eredményez a funkcionális 
tulajdonságokhoz képest.

1. ábra | A Kettőshasznú Termelési Indexet (KTI) alkotó résztulajdonságok és azok  
gazdasági súlyozása

2. ábra | A tulajdonságonként realizálható genetikai előrehaladás eltérő súlyozású szelekciós 
indexek esetében
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A leírtakon túlmenően érdekes összefüg-
gések olvashatók le a 2. ábráról. látható, 
hogy az izmoltság tekintetében negatív, 
míg a hústenyészérték-index (hti), va-
lamint annak résztulajdonságai esetében 
pozitív irányú genetikai hatás érvénye-
sül. ez azzal magyarázható, hogy míg 
az izmoltságot a nőivaron (termelő tehe-
neken) állapítjuk meg (bíráljuk), addig a 
hústenyészérték-indexet a tenyészbikák 
hímivarú ivadékcsoportjainak minősítő 
vágása során nyert adatokból számítjuk. 
ez a tény is bizonyítja, hogy a tehénállo-
mány méretbeli növekedése pozitív hatást 
gyakorol a hímivar hústermelő képessé-
gére (Füller, 2010).
Az egyes szelekciós tulajdonságok kö-
zött fennálló antagonizmus miatti lassuló 
vagy negatív irányú szelekciós intenzi-
tás nemkívánatos hatását – például a tej 
beltartalom és az izmoltság esetében – 
úgy tompíthatjuk, hogy a célpárosítások 
során az említett értékmérők esetében ún. 

szelekciós minimumot határozunk meg. 
így megelőzhetjük, hogy az elsődleges 
termék-előállításban (tej és/vagy hús) 
szintén meghatározó gazdasági értéket 
képviselő tulajdonságok esetében elke-
rüljük a genetikai leromlást.

Az újonnan alkalmazott szelekciós in-
dex – annak ellenére, hogy a küllemi ér-
tékmérők nem tartoznak az indexalkotó 
tulajdonságok közé – a tőgyküllemben, 
valamint a testméretek növelésében is ge-
netikai javulást eredményez (ld. 2. ábra).
ennek elsődleges oka, hogy az egyes ér-
tékmérő tulajdonságok közötti genetikai 
korrelációknak (összefüggéseknek) kö-
szönhetően számos termelési (tej, hús) 
vagy fitnesz tulajdonság javítására irá-
nyuló nemesítő munka eredményeként a 
legtöbb küllemi tulajdonság esetében is 
pozitív irányú genetikai trend érvényesül. 
például a javuló tejtenyészérték növek-
vő tőgykapacitást és összességében jobb 

tőgyalakulást eredményez. Ugyanez igaz 
a hasznos élettartam tenyészérték és a 
tőgyvégpont (+0,46), valamint a tőgyfüg-
gesztés (+0,57) közötti összefüggésre is, 
tehát az egyed nagy életteljesítményének 
a jó függesztésű, terjedelmes, mirigyes 
tőgy az egyik záloga. 
A közvetett szelekció genetikai előrehala-
dást serkentő hatását a kettőshasznosítású 
fajták nemesítése során különösképpen ki 
kell aknáznunk, hiszen a tenyészcél – és 
ezen keresztül a szelekciós tulajdonsá-
gok köre – a specializált fajtákénál több 
tulajdonságcsoport egyidejű javítását fo-
galmazza meg, amelyek világos megha-
tározása egyébként is nagy körültekintést 
igényel.
Véleményünk szerint az új tulajdonság-
csoportok tenyészértékével kibővített 
kettőshasznú termelési index „csúcs-
indexként” jól igazodik a magyartarka 
modernkori tenyészcéljához, biztosítva a 
fajta hosszú távú versenyképességét.

TiszTelT TenyészTők, kollégák!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy 2012. január 1-től a régi összetételű (1 x Tej kg TÉ+1 x Zsír kg TÉ+2 x Fehérje kg TÉ) 
Kettőshasznú Termelési Index (KTI), Tej Tenyészérték Index (rövidítve: TTI) elnevezést kap. 

Ezzel együtt a KTI tartalma megváltozik, „csúcsindexként” új tulajdonság csoportok tenyészértékeivel bővül.

A KTI indexalkotó főtulajdonságok tenyészértékeinek súlyozása a következőképpen alakul:

Kettőshasznú Termelési Index (KTI) = 40% Tej Tenyészérték Index (TTI) + 30% Hús Tenyészérték Index (HTI) + 30% Fitnesz 
Tenyészérték Index (FTI). 

Az új összetételű szelekciós indexről bővebben a cikkben olvashat.

Az indexalkotó tulajdonságok bővülésének köszönhetően a kettőshasznú magyartarka tenyészbikák rangsorában történhetnek kismértékű 
változások, amelyek azonban nem befolyásolják hátrányosan az apaállatok genetikai értékét. Tehát az élbolyon belül egyes bikák sorrendje 

megváltozhat, de nagy helycserékre nem kell számítanunk!

2012. január 1-től az új összetételű Kettőshasznú Termelési Index (KTI) képezi a kettőshasznú magyartarka tenyészbikák rangso-
rolásának alapját. Azon tenyészbikák esetében, ahol a KTI meghatározására valamelyik részalkotó tulajdonság tenyészértékének 

hiányában nincs lehetőség, ott a meglévő tenyészértékek képezhetik a szakmai döntések alapját.

Dr. Húth Balázs
tenyésztésvezető
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tejteRmelés és HúsmaRHa-ágazatok 
TámogaTási leheTőségei

Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató, MÁSZ

A szarvasmarha-ágazatot nagyon válto-
zatos piaci helyzet jellemezte az elmúlt 
években. A nyerstej felvásárlási árának 
két évig tartó mélyrepülése komoly csa-
pást mért az amúgy is gyenge lábakon 
álló tejtermelő gazdaságokra. ezalatt az 
üzemek száma és a tehénlétszám soha 
nem látott szintre csökkent. jó hír, hogy 
az idei első nyolc hónap adatai szerint a 
hosszú évek óta tartó állománycsökkenés 
megállt, és a piaci előrejelzések alapján 
a létszám stabilizációjára lehet számítani. 
tejtermelésünk nemzetközi viszonylat-
ban nem számottevő, uniós részesedé-
sünk mindössze 1,4 százalék. A rendel-
kezésre álló kvótát évek óta nem tudjuk 
kihasználni, a tavalyi kvótaévben alig 
értük el a 70 százalékot. A termelés visz-
szaesése, a gyenge forintárfolyam a hazai 
tej iránti keresletnek kedvez, így az idei 
évben rég nem tapasztalt stabilitás jelle-
mezte a tejpiacot.
A felvásárlási árak folyamatosan emel-
kedtek az év során, továbbá ettől az év-
től kezdik fizetni a tej állatjóléti támoga-
tást, ami egy tehénre vetítve 30-33 ezer 
ft többletbevételt jelent. A támogatás 
igénybevételének feltételei meglehető-
sen bonyolultak. bizonyára ez az oka 
annak, hogy kevesebb, mint 600 termelő 
üzem adott be sikerrel támogatási kérel-
met. Az első kifizetések a 2012. év ele-
jén várhatóak. Amennyiben a termelők 
minden tejtermeléshez kötött támogatást 
(top up, állatjóléti és különleges tejtámo-
gatás) igénybe tudnak venni, akkor ösz-
szesen mintegy 20 ft-ot kapnak tejkilo-
grammra vetítve. ezekkel a bevételekkel 
és hatékony termeléssel már tisztességes 
jövedelemre lehet szert tenni. jó hír, hogy 
ilyen mértékű támogatásra még két évig 
számíthatnak a tejtermelők. 
A 2008-tól kezdődő globális tejpiaci 
válság uniós szintű kezelése érdekében 
az eU bizottsága létrehozott egy tag-
államok fölött álló munkacsoportot. A 
szakmai testület javaslatait 2011 elején 
az európai parlament is elfogadta. ezek 

az alábbi témaköröket érintették: piaci 
lehetőségek jobb kihasználásának elő-
segítése; a piaci erőfölénnyel való visz-
szaélések visszaszorítása; terméklánci 
szereplők együttműködésének fokozása 
a termelőket, feldolgozókat és kereskedő-
ket integráló szakmaközi szervezetek lét-
rehozásával; átláthatóbb piaci viszonyok 
megteremtése a szerződésekben rögzített 
árak, időtartamok és mennyiségek közzé-
tételével. A javaslatokat jogszabályban is 
rögzítik, amelynek egyeztetése ezekben 
a hetekben zajlik, hatályba lépése pedig 
jövő év elején várható. A tejkvóta 2014-
es eltörlése egyelőre végleges döntésnek 
tűnik. erre a felkészülést több tagállam 
már megtette, ideje lenne hazánknak is 
megtenni a szükséges lépéseket. Az uniós 
forrásokból (úmVp átk jogcímek) vég-
zett beruházásokra a következő években 
alig van esély, hiszen a felhasználható ke-
ret több, mint 90 százaléka le van kötve. 
A húsmarha-ágazat piaci viszonyai az 
összes állattenyésztési ágazathoz képest 
is a legkedvezőbben alakultak a csatlako-
zás óta. folyamatosan javuló jövedelme-
zőség, átlátható és számottevő mértékű 
támogatások jellemzik az ágazatot. en-
nek eredménye, hogy az utóbbi években 
felfelé kúszik a húshasznú állomány lét-
száma, és ma már a nemzeti támogatási 
felsőhatárnál több húshasznú (pontosab-
ban annak mondott) tehenet tartanak az 
országban. A felvásárlási árakra a legna-
gyobb lökést a 2010 nyarától özönvízsze-
rűen ránk ömlő török kereslet gyakorolta. 
Az eredmény: 30-50 százalékkal drágáb-
ban lehet magyar marhát eladni, mint a 
környező országokban. sajnos ez a csa-
lókat is bevonzotta az ágazatba, és éppen 
december elején robbant ki egy hamisí-
tás botrány. A török hatóság december 
1-jétől meghatározatlan ideig megtiltotta 
minden élőállat-szállítmány befogadását 
magyarországról. ez alól kivételt a dön-
téskor még folyamatban lévő beszállítási 
engedélyek alapján rakodott szállítmá-
nyok jelentenek, amik viszont néhány hét 

alatt kifutnak. A magyar állattenyésztők 
szövetsége kérte a magyar hatóságokat 
(mgszh és nAV), hogy haladéktala-
nul kezdjék meg az ügy kivizsgálását, és  
hozzák meg azokat a szükséges intéz-
kedéseket, amelyek a török fél számára 
elegendő garanciát jelentenek arra, hogy 
feloldja a beszállítási tilalmat.
A húsmarha-ágazat támogatása, úgy tű-
nik, nem fog csökkeni abban az átmeneti 
időszakban (várhatóan 2015-ig), amíg az 
új kAp (2014-2020) támogatási jogsza-
bályai hatályba nem lépnek. A top up 
támogatás keretében fizetett anyatehén, 
hízóbika és extenzifikációs támogatá-
sok mértéke a következő két évben az 
idei szinten maradnak, majd teljesen 
megszűnnek. ezek kiváltására a magyar 
állattenyésztők szövetségének aktív 
közreműködésével júliusban elkészült a 
kérődző szerkezetátalakítási program, 
amelyet az eU bizottsága októberben 
jóvá is hagyott. nincs tehát elvi akadálya 
annak, hogy 2012-ben meghirdessék az 
új húsmarha-támogatási jogcímeket. A 
jogszabály előkészítése javában tart, és 
várhatóan jövő év elején jelenik meg. A 
támogatási kérelmeket a tervek szerint a 
területalapú támogatásokkal egy időben 
lehet majd beadni.
A támogatás jogi alapját az az uniós ren-
delet teremti meg, amely lehetőséget ad 
a sAps támogatások 3,5 százalékát ter-
meléshez kötve, 6,5 százalékát pedig ter-
meléstől elválasztva elkülöníteni, és ún. 
szerkezetátalakítási jogcímek keretében 
kifizetni. A termeléshez kötött támoga-
tás keretének 97 százalékát a tejágazat 
számára különítették el. A termeléstől 
elválasztott kereten az alábbi jogcímek 
osztoznak: dohány-, zöldség-gyümölcs- 
ágazat és a biztosítási díjak kiegészítő tá-
mogatása, továbbá ide fért be a húsmarha- 
és juhágazatra fordítható forrás is. Utóbbi 
két szektor összesen 43 millió euró támo-
gatáson osztozhat. A cél, hogy úgy hatá-
rozzuk meg a jogcímeket, hogy azokkal 
a rendelkezésre álló forrásokat teljes 
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egészében kimerítsük. ennek érdekében 
a minisztérium nem határoz meg előre 
fajlagos támogatási mértékeket, hanem a 
2012 tavaszán beadott kérelmek alapján 
számolják ki a konkrét összegeket.
A jogcímek (hízóbika, anyatehén) ará-
nyait újra kellet gondolni. ebben a tárca 
a mász álláspontját vette figyelembe, 
amelyet a szövetség a tagszervezetek-
kel egyeztetve alakított ki. ez alapján 
az anyatehéntartók támogatása kis mér-
tékben emelkedik, a hízómarhák után 
mintegy 70 százalékkal kevesebb, míg a 
juhtartóknak fizetett fajlagos támogatás 

jóval több lesz, mint eddig volt. A jogo-
sultság alapfeltétele minimum 1 ha sAps 
terület lesz. egy hektárra maximálisan 
5.000 euró fizethető majd ki. A bázisidő-
szak is változik: 2010. július 1. és 2011. 
június 30. ezzel a kifizetési időszakhoz 
a lehető legközelebb hozták a referencia 
időszakot. bázisidőszakot csak lezárt 
időszakra vonatkozóan lehet képezni. A 
támogatás leigényléséhez várhatóan az 
alábbi többletvállalásokat kell tenni: dol-
gozói létszám fenntartása, az árbevétel 
10 százalékát beruházásra fordítani, vagy 
valamilyen szakképzésen részt venni. 

Amennyiben ezek közül egyiket sem tel-
jesíti a kérelmező, akkor szankcióra szá-
míthat. Az ún. teljesítési bírság mértéke a 
támogatás összegét valószínűleg nem éri 
majd el, de annak elkerülése alapvető ér-
deke kell, hogy legyen a termelőknek. új 
belépők elvileg nem tudnak a rendszerbe 
kerülni.
összességében tehát a szarvasmarhatar-
tók piaci és támogatási kilátásai – főleg 
más állattenyésztési ágazatokéval össze-
vetve – jónak mondhatók.

Alois Pöttinger Maschinenfabrik
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen
Tel.: 0043/7248/600-0

Magyarországi képviselet:
Szász László
Tel.: 06 30/383 0109
Fax: 06 56/513 365
E-mail: szasz_l@invitel.hu

Dávid Lajos
Tel.: 06 30/406 3048
Fax: 06 96/455 910
E-mail: david.lajos@t-online.hu

www.poettinger.at
„Pöttinger innováció a gyakorlatban”

Tisztelettel meghívjuk Önt és barátait 
a Pöttinger GmbH technológiai bemutatójára.

Helyszín: Ficsor Árpád Tehenészeti Telepe, 
 Dunaharaszti és Taksony, 
 ill. az 51-es út 19-20-as km-ei között,
 táblákkal jelölve.
 GPS – É 47.3265256, K 19.1059040 

Időpont: 2012. április 20. (péntek), 10 óra

Program: a teljes talajművelési és szálastakarmány sor 
 gyakorlati bemutatása
 Konzultáció - Büfé

Médiapartner: 

MEGHÍVÓ  
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A mezőgazdasági vállalkozásról tarkó 
lászló tulajdonos oszt meg velünk né-
hány gondolatot.
Az Agroff kft. szövetkezetként 1992–ben 
alakult a régi Aranykalász termelőszö-
vetkezetből, annak nem jogutódjaként, a 
60 millió ft vagyon mellé mégis kapott 
40 millió ft adósságot is.
A cég 1995-ben alakult át Agroff kft.-vé, 
és azóta is ebben a gazdasági formában 
működik. Az alkalmazotti létszám akkori-
ban mintegy 60 fő volt, ami napjainkban 
is megvan, viszont vagyona a 40 millió 
ft adósság rendezése után növekedésnek 
indult: mára 400 millió ft vagyonnal ren-
delkeznek.
termésszerkezetét tekintve hagyomá-
nyosnak mondható vetésszerkezetet kö-
vetnek. A szántó mintegy felén gabonafé-
léket (árpa, búza, zab), másik felén pedig 
olajos magvakat, lucernát és silókukori-
cát termelnek. A termőterületek 2005 óta 
vesznek részt az Agrárkörnyezet gazdál-
kodási programban (Akg).
A földterületek átlag aranykorona értéke 
11,3. ez 1500 ha szántó átlagát jelenti, és 
ezen nagyon nehézkes kiemelkedő ter-
méseredményeket elérni.
A tiszai árvizek miatt egy nagy vésztáro-
zót alakítottak ki tiszaroff külterületén. 
sajnos, mintegy 800 ha területük került 
ebbe a vízkezelési területbe. 2010 júni-
usában elárasztották a vésztározó, ami 
150 millió ft-os kárt okozott azonnal a 
vállalkozásnak. A magyar államtól kár-
talanítást kaptak, de az ezzel járó munkák 
még évekig terhelik majd a vállalkozás 
kasszáját (vízfoltok felszámolása, tisztító 
kaszálások, stb.). 
Az állattenyésztést szintén hagyományos 
formában művelik. A fajok tekintetében 
szarvasmarhát és juhokat tenyésztenek. A 
szarvasmarha - a következetes tenyésztői 
munkának köszönhetően - évtizedek óta 
magyartarka fajtájú. A tartási mód istálló-
zott, régi, 106 férőhelyes, kötött tartásos, 
középső etetőutas rendszerű. A fejés ha-
gyományos, sajtáros rendszerű. A tulaj-

donosok egybehangzó véleménye szerint 
az elmúlt évek agrárpolitikája nem tette 
lehetővé egy fejőházi fejlesztés megindí-
tását. emellett egyre kevesebb a hozzá-
értő emberanyag, nincs már állatszeretet 
sem. A nőivarú utódok a selejtezés miatti 
pótlásra kerülnek, a hímivar pedig min. 
500-600 kg súlyra hizlalva kerül értékesí-
tésre. Az elmúlt 2-3 évben semmilyen ne-
hézséget nem okozott az értékesítés. sőt, 
az igényeket nem is tudják kielégíteni. 
Az eredményességet mutatja, hogy a 106 
állásos istállóból évek óta képesek a 100 
borjú/év hozamot teljesíteni. 
A termékenyítést 2 db központi lajstrom-
számos magyartarka tenyészbika végzi. 
mind a kettőt az egyesület jáki kstV ál-
lomásáról vásárolták.
A magyartarka mellett van egy 100 db-os 
magyar szürke állomány is, amelyet ex-
tenzíven tartanak, és bio módon takarmá-
nyoznak. A megtermelt tejet a kuntej zrt. 
szállítja el. A tej jelenlegi alapára 88 ft. 
A juhállomány egy 1100 anyából álló 
merinó nyáj.

A kft. gondozásába tartozik egy 600 hek-
táros nyárfaerdő is, ami természetvédel-
mi területen áll. tulajdonosa a magyar 
állam, kezelője a hortobágyi nemzeti 
park, de a szakmai munkát a kft. végzi.
A vállalkozás gépparkját nézve nem talá-
lunk hiányzó erő- vagy munkagépet. be-
takarító gépekkel is fel vannak szerelve. 
rendelkeznek 3 nagytraktorral és 3 kom-
bájnnal is. minden munkafolyamatot sa-
ját gépeikkel végeznek. emellett a termé-
nyeket saját terménytárolóikban tárolják, 
amihez megfelelő teljesítményű szárító is 
tartozik.
A faluban működtetnek egy élelmiszer-
üzletet, amelyben szarvasmarha-, juh- és 
sertéshúst értékesítenek. 
jövőbeli fejlesztést a gépesítés terén ter-
veznek, mert álláspontjuk szerint a leg-
korszerűbb gépekkel lehet a leghatéko-
nyabban gazdálkodni.

agRoff kft., tiszaRoff
Vágó Barnabás küllemi bíráló, MTE
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tejágazati konfeRencia
Tonkó Tibor tanácsadó, MAK UMVP

rangos eseménynek adott helyet herceg-
halom 2011. november 23-án. A tejágazat 
szereplői gyűltek össze, hogy megvitas-
sák a tejpiac és tejpiaci szabályozás jövő-
beni változásait. Apropót adott a fórum 
megszervezésének, hogy küszöbön áll az 
eU tejpiaci rendtartásának jelentős vál-
tozása. A kAp-reform tükrében egyre 
erősödik a tejkvóta kivezetésének lehető-
sége. ez a szándék már többször megfo-
galmazódott, de mindig tolódott a határ-
idő. most úgy tűnik, 2015-re esély van a 
végleges megszüntetésre. magyarorszá-
gon a termelés folyamatosan csökkent, a 
2 milliárd feletti nemzeti kvóta kihaszná-
lása 70%-ra mérséklődött, és ezzel egy-
idejűleg az import jelentősen emelkedett 
(a belső fogyasztás 30%-a). ezt a tenden-
ciát meg kell állítani, mert teljesen ellen-
tétes az ágazat és az ország érdekével is.
ebben a helyzetben igyekszik a szakma 
összefogni, melynek zászlóvivője a tej 
terméktanács. A 2011-es, 75. omék-on 
fazekas sándor vidékfejlesztési miniszter 
és istvánfalvi miklós, a tej terméktanács 
elnöke szándéknyilatkozatot írt alá annak 
érdekében, hogy a terméktanács szak-
maközi szervezeti elismerést szerezzen. 
A szándéknyilatkozat lapján az aláírók 
kölcsönös előnyöket látnak az együttmű-
ködésben, mely alapján tágulhat a tej ter-
mékpálya-szabályozási mozgástere, eny-
híthetők a szélsőséges piaci ármozgások, 
csökkenthető az ágazat kiszolgáltatottsá-
ga és megvalósíthatók a fejlesztést szol-
gáló közös szakmapolitikai elképzelések.
forrás: tej terméktanács
Az ágazat érdekében középtávon „minta-
szerződési” rendszert kívánnak bevezetni, 
illetve kiszámítható termékpálya-viszo-
nyokat megteremtő ármechanizmust ki-
alakítani. A jövőben szélesíteni kívánják 
a kutatási, piacelemzési tevékenységet, 
ami segíti a termékpálya szereplőit a te-
vékenységükkel kapcsolatos döntések 
meghozatalában.
A konferencián több előadás hangzott el: 
az elnöki megnyitó után potori norbert, 

az Aki igazgatója szólt a kAp változása-
iról a tejágazatban. ezután Angelo rossi, 
a cal italy koordinátora beszélt a tejpiaci 
ártrendekről és piacfigyelésről. dr. tóth 
Attila Vm főosztályvezető betekintést 
nyújtott az UsA tejpiaci szabályozásába, 
valamint dr. somogyi norbert tét- at-
tasé /franciaország/ ismertette a francia 
tejpiaci szabályozás jellegzetességeit.

ebéd után lukács lászló, a tej termék-
tanács ügyvezető igazgatója vezette a 
fórumot, mely képet nyújtott a jelenlegi 
magyar tejágazat helyzetéről. Az önszer-
veződésnek újból történelmi esélye nyí-
lik, s az ágazat szereplőin is múlik, hogy 
milyen eredménnyel sikerül megvalósíta-
ni az összefogást.
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A 75. OMÉK-on kiállított tenyészsertések, 
tejelő tehenek, húsmarhák, 

kecskék és juhok takarmányát 
az Agrofeed Kft. szponzorálta.

AGROFEED

Magyarország egyik 
legnagyobb premixgyártója
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új, Tőgykímélő fejésTechnológia bevezeTése a hazai 
és nemzetközi Piacokon: HungaRoPulse tlc tecHnológia

Vranovics Károly termékmenedzser, Agro Legato Kft.

Az Agro Legato Kft. 1996-ban ala-
kult, budapesti székhelyű, dinamikusan 
fejlődő, magyar tulajdonú vállalkozás. 
magyarországon elsők között kezdtük 
meg a tejipar (tejtermelés, állategész-
ségügy, szaporodásbiológia, valamint 
tejfeldolgozás) integrált kiszolgálását 
magas minőségű termékekkel. Cégünk 
ma a világ vezető vállalatainak meg-
oldásait, valamint több magyar fej-
lesztést kínál a felhasználók számára 
a piacon. A vállalkozás számos cég 
hivatalos közép-európai képviselete, 
technikai támogató központja. szinte 
minden közép-európai országgal rend-
szeres kereskedelmi kapcsolatot tar-
tunk fenn helyi képviselőkön, viszont-
eladókon keresztül.

Az Agro legato kft. megalakulásától 
kezdve foglalkozik fejéstechnológiával. 
A XV. Alföldi állattenyésztési napo-
kon jelent meg cégünk a saját fejlesz-
tésű hungarolact fejéstechnológiával. 
egy évvel később a technológia korsze-
rűségét, a kialakított szolgáltatói hát-
teret és az eddigre elért piaci eredmé-
nyeket a XVi. Alföldi állattenyésztési 
napokon nagydíjjal jutalmazták!

egy márka fenntartásának alapfeltétele 
a folyamatos fejlesztés elvének gyakor-
latban történő alkalmazása. ennek érde-
kében kialakítottunk egy olyan szakmai 
együttműködést, amelyben az érintettek 

folyamatosan tesztelik és fejlesztik a 
hungarolact rendszert. ebben kiemelt 
partnereink: beszállítóink (alkatrész-
gyártók), a gépesítési intézet, a szent 
istván egyetem állattenyésztési inté-
zete és végül a tejtermelő tehenészetek. 
ennek eredményeként kezdődött el egy 
éve a hungaropulse tlc tőgykímélő 
fejéstechnológiai rendszerelem teszte-
lése és piaci bevezetése, amit kizárólag 
az Agro legato kft. forgalmaz a hazai 
piacon.

Háttérinformáció:
A tejelő szarvasmarha tenyésztést min-
dig is az állattenyésztés nehéziparának 
titulálták. gazdaságosságának alapja a 
magas tejtermelési szint elérése. ennek 
egyik feltétele a megfelelő fejéstech-

nológia kiválasztása és alkalmazása. 
A technológián belül kiemelt elem a 
fejőberendezés. A fejőberendezés egy 
komplikált rendszer, amely egyedi rész-
egységekből áll. ezeket finoman össze 
kell hangolni az optimális fejési telje-
sítmény és a tőgyegészségügy biztosí-
tása érdekében.

A rendszerben különösen fontos a fejő-
kehely, valamint a kehelygumi szerepe, 

hiszen ez a kapocs az állat és a gép kö-
zött, amit a pontosan szabályozott vá-
kuum és pulzáció működtet.
több korábbi kutatás is bebizonyította, 
hogy a fejőgumik megszokott, hengeres 
formája helyett érdemes lenne olyan 
kialakítást alkalmazni, mely teljesen 
elzárja a vákuumot a szorító fázis alatt, 
így a tőgyvég szövetei pihenő fázisban 
lehetnek két szívó fázis között.

ennek megfelelően cégünk fejlesztő 
csapata szakított az eddig megszokott 
kialakításokkal, és egy új működési el-
veken nyugvó rendszert fejlesztett ki és 
tesztelt. ebben egy háromszög formájú 
kehelygumit alkalmaz, mivel az előb-
biekben leírt elvárás az eredményeink 
szerint így biztosítható.

természetesen az előbbiekben leírt el-
veket csak akkor lehet maximálisan 
betartani, ha ahhoz a megfelelő kehely- 
és technológiai paraméterek társulnak.  
A megváltoztatott kehelygumihoz vál-
toztattuk a kehely belső felületeit is.

Az új kialakítású kehellyel az alábbi 
tulajdonságokat értük el, ami a hagyo-
mányos rendszerekkel szemben további 
előnyöket képes nyújtani:

1. szemléltető ábra
hagyományos, hengeres kehelygumi, 
ami két oldalról masszírozza a bimbó-
kat. ezzel nagyobb az egységnyi felü-
letre eső nyomás, ami a szívó fázisban 
összelapítja a bimbót. ezzel nem kíméli 
a tőgy szöveteit. A szorító fázisban nem 
tökéletes a vákuum-lezárás. 

HungaroPulse TLC technológia ese-
tén minden oldalról egyformán masz-
szírozza a bimbót, ezzel csökken az 
egységnyi felületre eső nyomás. tökéle-
tes a vákuum-lezárás, és lehetővé válik 
a tőgykímélőbb fejés, megelőzhető a 
hiperkeratózis.
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• csak egy módon lehet a kehelygumit 
a kehelybe belehúzni, ezzel elke-
rülhető az örökös megcsavarodási 
probléma,

• kevesebb a vákuumtér a kehely és 
a kehelygumi között, ami tökéletes 
pulzációt eredményez,

• kevesebbet mozog a gumi, hiszen 
nem feszül meg a kehelyben,

• magasabb a gumi élettartama, hi-
szen nem fárad el a hengeres gumik-
kal ellentétben a masszáló fej két 
oldala.

Az új technológia gyakorlati alkalma-
zása, haszna:

legyen bármilyen újdonság a világon, 
természetesen mit sem ér a pozitív gya-
korlati visszajelzések nélkül. ezért ko-
moly hangsúlyt fektettünk a tesztelés, 
piaci bevezetés során a gyakorlati vissza-

jelzésekre, azok folyamatos elemzésére.
A gyors piaci növekedés egyértelmű 
válasz, de ki kell emelni, hogy a kifej-
lesztett technológiai újdonság a nagy 
teljesítményű holstein telepeken ki-
emelkedő eredményeket ért el, melyek 
a következők voltak:
• Alacsonyabb önköltség a telepnek:

a hosszabb élettartamú gumiknak,
a jobb tőgyegészségügyi állapotnak 
(kevesebb tőgygyulladás)
és a csökkenő gyógyszerfelhaszná-
lásnak köszönhetően.

• relatíve gyorsabb és kímélőbb fe-
jéstechnológia

kecske, juh fejésénél ezen technológiá-
nak nincs szerepe az említett állatfajok 
biológiai adottságai miatt.
minden újnak meg kell küzdenie a 
gyakorlatban a hagyományos és régóta 
használt rendszerekkel, melyet mi is  

tapasztalunk a piacon, de az eredmé-
nyek fejlesztőinket és cégünk stratégi-
áját igazolták.

Az Agro legato kft. ezzel a fejleszté-
sével is hozzá kíván járulni a magyar 
tejtermelés színvonalának fejlődéséhez 
és hírnevének öregbítéséhez. 
természetesen célunk ennek a magyar 
fejlesztésnek a bevezetése nemcsak a 
hazai, hanem a nemzetközi piacokon is, 
amit már elkezdtünk önálló irodáinkon 
(románia, bulgária) és viszonteladóin-
kon keresztül a környező országokban.

Elérhetőség:
Agro legato kft.
1134 budapest, lőportár utca 16.
tel: 412-5084, fax: 412-5080
mobil: +36 20 569 0191
e-mail: info.hu@agrolegato.com

2. szemléltető ábra
hungaropulse tlc kehelygumi 
kialakítása, működése

új fejlesztésű 
hungaropulse tlc kehely

A HungaroPulse TLC fejőkészülékeket 
kifejezetten a nagy teljesítményű állo-
mányokhoz fejlesztettük ki. bármilyen 
fejőház-típushoz, kiépítéshez alkalmaz-
ható – akár új, akár régi rendszerről be-
szélünk - a megfelelő paraméterek beál-
lítása és a kiegészítők alkalmazása után.
A HungaroPulse TLC a HungaroLact 
fejéstechnológia alapeleme!
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bizalom a tisztességnek
WebenaR - avagy a büRokRácia csökkentése

Simai Szabolcs - Dr. Flink Ferenc MGSZH Központ

A kis és középvállalkozások vezetői, tulajdo-
nosai a szakmai és pénzügyi működésükkel 
kapcsolatos adminisztratív terheket különösen 
irritáló tényezőként említik. Az adminisztráci-
ók teljesítése nemcsak a bürokratikus elvárások 
teljesítését jelenti, hanem esetenként kockáza-
tot is gerjeszt az adatbázisok által megkövetelt 
bizonylati rendszer tartalmi és formai kielégí-
tésekor. Az „egyszerű állam” koncepciójába il-
leszkedően az igazgatás az állattenyésztés-szer-
vezés területén is bővülő körben kész elfogadni 
a vállalkozások szakmai működésének elektro-
nikus dokumentálását. 
ezúton tájékoztatjuk a gazdatársadalmat, 
hogy a közelmúltban befejeződött az enAr 
fejlesztése, aminek a keretében számos, a 
működtetést gyorsító, azt biztonságosabbá 
tevő, illetve az állattartás területén tevékeny-
kedő magánszemélyek és gazdasági szervezet 
munkáját, jogszabályi kötelezettségüknek 
való megfelelést lehetővé tevő rendszer került 
kidolgozásra.
2011. szeptember 1-jétől lehetőséget nyi-
tottunk arra, hogy egy virtuális felületen, a 
„webenAr”-on keresztül az állattartók, az 
önálló tenyészetek enAr-felelősei, illetve a 
megyei körzetbe sorolt tenyészetek kapcsolat-
tartó állatorvosai adatot közöljenek az adatbá-
zis felé. Az adatközlés a mezőgazdasági szak-
igazgatási hivatal honlapján, a www.mgszh.
gov.hu oldal „e-ügyintézés/Ügyfélkapu beje-
lentkezés” menüponton keresztül lehetséges 
(1. kép). A regisztrációval és bejelentkezéssel 
kapcsolatos információkat, eljárásrendet szin-
tén az mgszh honlapról tölthetik le, a beje-
lentkezési pont alatti linkről. Az ügymenet 
részletes leírásai a szerepkörös útmutatókban 
is módosításra kerültek, amelyek a megújult 
tartalommal a www.enar.hu oldalról tölthetők 
le 2011. szeptember 1-je óta. A faji enAr-
rendszereken túl a regisztráció után lehetőség 
van a gazdálkodási naplók, tápanyag-gazdál-
kodási terv e-nyomtatványok, nitrát e-adatlap 
feltöltésére és egyéb borászati ügyintézésre is 
(3. kép).
Az enAr-rendszerek webes elérhetősége 
kapcsán – amely elérhetőség magában foglal-
ja az e-mailen történő borjúbejelentést is – a 

marhalevél igazolólapok, illetve szarvasmar-
ha útlevelek díjtételei is módosultak. ezen 
kívül újításként bevezetésre került a „sürgős-
ség” intézménye, amely a papír alapú vagy 
elektronikus bizonylat beérkezéstől számított 
maximum 2 munkanapon belüli rögzítését, 
feldolgozását és a marhalevél, útlevél vagy 
hibaüzenet postára adását jelenti. A csatolt 
táblázat (1. táblázat) tartalmazza a 2011. 
szeptember 1-jétől érvényes díjakat, mind az 
elektronikus (web, e-mail), mind a sürgősségi 
felárral ellátott díjtételek listáját is.
lehetőség nyílt arra, hogy a sürgősséget a bi-
zonylatokon is indikálni lehessen. A 2010-es 
borjúbejelentő lapon – a megfelelő rovat át-
meneti hiánya miatt – a „sürgős” szó feltün-
tetésével van lehetőség (a bizonylat jobb felső 
sarkában) a sürgősségi igényt jelezni.
Az enAr-rendszer webes kialakítása nem-

csak a szarvasmarhafélékre való tekintettel 
került fejlesztésre, hanem juh/kecske, ser-
tés és baromfi fajok esetére is. Az interneten 
elérhető bizonylattípusokat és elektronikus 
változataik webes menüpont szerinti megne-
vezéseit a 2. táblázat és 2. kép tartalmazza. Az 
elektronikus kérelembenyújtás használatához 
viszont regisztráció szükséges, egyrészt ügy-
félkapus regisztráció, másrészt mgszh part-
ner- vagy mVh ügyfél-regisztráció.
Az ügyfélkapus regisztráció során megadott 
regisztrációs alapadatoknak (születési név, - 
hely, - idő, anyja neve) meg kell egyeznie az 
mgszh partner- vagy mVh ügyfél-regisztrá-
ció alkalmával megadott adatokkal. bármely 
alapadat eltérésekor a rendszer a beléptetést 
blokkolja, pontosabban megtagadja.
Az elektronikus felületet Windows explorer 
böngészőre optimalizálták, más böngészők-

Bizonylat típusa Igénylési forma Szolgáltatási díj 
Ft/db

Marhalevél webes vagy e-mailes benyújtás 500

Marhalevél papír alapú benyújtás 1000

Marhalevél webes vagy e-mailes benyújtás 
sürgősséggel 750

Marhalevél papír alapú benyújtás sürgősséggel 2000

Szarvasmarha útlevél webes benyújtás 500

Szarvasmarha útlevél papír alapú benyújtás 1000

Szarvasmarha útlevél webes benyújtás sürgősséggel 750

Szarvasmarha útlevél papír alapú benyújtás sürgősséggel 2000

EU-tagállamból behozott szarvasmarha 
regisztrációja (marhalevél)

e-mailes (2011-es bizonylat) 
benyújtás 500

EU-tagállamból behozott szarvasmarha 
regisztrációja (marhalevél) papír alapú benyújtás 1000

EU-tagállamból behozott szarvasmarha 
regisztrációja (marhalevél)

e-mailes (2011-es bizonylat) 
benyújtás sürgősséggel 750

EU-tagállamból behozott szarvasmarha 
regisztrációja (marhalevél) papír alapú benyújtás sürgősséggel 2000

1. táblázat 
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kel történő próbálkozáskor hibás megjelení-
tés, megnyitás, mentés fordulhat elő.
A bevezetés óta eltelt időszak tapasztalatai 
azt mutatják, hogy a szarvasmarha-tenyész-

tő gazdaságok bővülő körben alkalmazzák 
a webenAr nyújtotta egyszerűsített adat-
bejelentéseket, adatáramoltatást. örömmel 
tapasztaljuk, hogy a hibás kitöltések száma 

is megszűnt, 
köszönhető-
en persze a 
w e b e n A r 
számítógépes 

program önellenőrző funkcióinak (a prog-
ram hibás kitöltés esetén a mentést és to-
vábbítást automatikusan megtagadja).
bízunk abban, hogy a gazdatársadalom ked-
vezően fogadja a XXi. századi informatika 
nyújtotta előnyöket, az élőmunka-megtaka-
rítás lehetőségeit, és nem utolsósorban a hi-
bajelentések feletti bosszankodások várható 
elmaradását. 

Faj Bizonylat 
száma Webes menüpont megnevezése

Szarvas-
marha

3111 ENAR bejelentés, módosítás

3114 Igazolólap kérés

3115 Füljelző rendelés

3116 Füljelzőpótlás rendelés

3118 Füljelző letiltás/feloldás

3119 Füljelző rendelés törlő

3121 Egyed kikerülés

3129 Útlevél igénylőlap

3130 Lezárt tartózkodás bejelentése

3131 Lezárt tartózkodás módosítása

1144 Egyed kikerülésének csoportos 
hibajelentése (válasz bizonylat)

Sertés

3601 Füljelző és segédeszköz megren-
delés

3602 Füljelző és segédeszköz megren-
delés törlő

3605 Füljelző letiltás/feloldás

3618 Kiszállítás bejelentés

3619 Beérkezés bejelentés

1618 Kiszállítás bejelentés (válasz 
bizonylat)

1619 Beérkezés bejelentés (válasz 
bizonylat)

Juh/kecske

3752 Indítás bejelentés

3753 Fogadás bejelentés

1702 Indítás bejelentés (válasz bizonylat)

1703 Fogadás bejelentés (válasz 
bizonylat)

Baromfi

3741 Külföldről beérkezett

3744 Indítás bejelentése

3745 Beérkezés bejelentése

3746 Baromfikeltetések

3747 Baromfi keltetések módosító lapja

1744 Indítás bejelentés (válasz bizonylat)

1745 Beérkezés bejelentése (válasz 
bizonylat)

2. táblázat

1. kép 



2. kép 

3. kép 
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boci-boci taRka
Prikk Orsolya Vörösmarty Mihály ÁMK, Bonyhád

2011. augusztus 12-13-án újra tarka ruhát 
öltött bonyhád. A Xi. tarka marhafeszti-
vál nem csak nevében újult meg, hiszen 
egy igazi hús-vér boci, pontosabban üsző 
színesítette, sőt, tarkította a fesztivál pa-
lettáját. kisdromi különleges színfoltjává 
vált a város legnagyobb rendezvényé-
nek. biztonságot nyújtó, mégis mindenki 
számára jól látható helyén, az óvodaud-
varban kialakított karámban, a fák ár-
nyékától védetten viselte türelemmel az 
arra járó gyerekek, ifjak, felnőttek ámuló 
tekintetét, a meg-megálló, rácsodálkozó 
látogatók szeretetteljes kíváncsiskodá-
sát. Arany jános szavai jutnak eszembe, 
ahogy felidézem kisdromi békés látvá-
nyát: „…csendesen kérődzik, igen jám-
bor fajta…” néha ugyan hallatott egy-
egy méltatlankodó bőgést, amikor épp 
senki sem foglalkozott vele, de mihelyt 
újabb csodálói érkeztek, vígan rágcsál-
ta tovább a szénát. reméljük, a gazda 
jövőre is megörvendeztet bennünket és 
elsősorban a közönséget azzal, hogy né-

hány napra „átköltözteti” egy kedves jó-
szágát a fesztivál helyszínére. köszönjük!
igaz, a rendezvény pénteken kezdődött, 
a csütörtök este és éjszaka azonban már 
a tarka marhafesztivál hangulatát elő-
legezte: a hagyományokhoz hűen ekkor 
gyújtották meg a tüzet az ökörsütéshez.
A pénteki programok egy része idén is a 
szakmaiság jegyében zajlott: ekkor került 
sor a XV. bonyhádi állategészségügyi és 
állattenyésztési tanácskozásra és orszá-
gos Agrárfórumra, melynek fővédnöke 
ez évben czerván györgy agrárgazdasá-
gért felelős államtitkár, V. németh zsolt 
vidékfejlesztésért felelős államtitkár, va-
lamint potápi árpád jános országgyűlési 
képviselő, városunk polgármestere volt.
délelőtt 11 órakor gyűltek össze azok, 
akik napjaikat a mezőgazdaság forgata-
gában töltik, és megosztották egymással 
tapasztalataikat. munkájukat neves szak-
emberek előadásai segítették. kezdésként 
czerván györgy kapott szót, aki átfogóan 
értékelte a hazai mezőgazdaság helyze-

tét, valamint a jövőbeni tervekről beszélt.
A fórumon részt vett az mgszh élelmi-
szer- és takarmánybiztonsági igazgató-
ság igazgatóhelyettese, dr. pleva györgy 
is. ő a közelmúlt élelmiszerbiztonsági 
eseményeiről beszélt.
A fórumot a város polgármestere zárta, és 
megkérte az előadókat, hogy vágják fel a 
két nyárson sült ökröt.
A nap további részében többek közt az 
Alma együttes, a titti corsi dance club, 
a bonyhádi ifjúsági dalszínház, valamint 
a rockness együttes műsorát tekinthették 
meg a látogatók.
A művelődési központ parkolójában – a 
tudomány és a játék ötvözeteként – játszó-
ház működött, amelyben mind a gyerekek, 
mind a felnőttek kipróbálhatták a fizika 
törvényein alapuló ügyességi játékokat, és 
mondhatom, remekül szórakoztak még a 
művelődési központ munkatársai is!
20 órától utcabál zárta a péntek estét a 
Wery-take zenekar közreműködésével.
A szombati napon – a színpadi fellépők 
mellett - a szakácsoknak jutott a főszerep: 
közel 1200-an vettek részt a tarka fő-
zőcskén. A bográcsokból hír-védjegyes 
magyartarka húsából készült ételeket 
kóstolhattak a fesztiválra látogatók.
Az elkészült ételeket ez alkalommal is 
faddi Varga jános királyi főszakács és fe-
lesége értékelték.
ezen a napon került sor a iX. tarka fotó-
pályázatra beérkezett alkotások értékelé-
sére és a díjátadásra.
A színpadi műsorban – a tánccsoportok, 
zenekarok, dalszínházak mellett – két 
sztárvendég, keresztes ildikó és dukai 
regina szórakoztatta az igencsak népes 
közönséget.
este a dynamic zenekar jóvoltából ut-
cabállal, valamint a hagyományos tűzi-
játék megtekintésével zárult a Xi. tarka 
marhafesztivál, mely hangulatában és a 
látogatók számát tekintve felülmúlt min-
den eddigi rendezvényt, és ehhez még az 
égiek is áldásukat adták, hiszen megkí-
méltek bennünket a nyári záportól.
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génbank nap mezőhegyesen
Tóth Ibolya írása (Megjelent az AgrárUnió magazin október-novemberi számában)

elkészÜlt egy új istálló

A génbank-semex magyarország kft. októ-
ber 5-én telephelyén, mezőhegyesen tartotta 
szokásos szakmai napját. sok lenyűgöző lát-
nivalóban részesült a génbank-napra elláto-
gatott, hozzáértő közönség: a cég partnerei, 
szarvasmarhatartók, tenyésztők, kis és nagy 
gazdaságok képviselői több mint háromszá-
zan húsz tenyészállatot tekinthettek meg. A 
bikabemutatót a génbank-semex magyaror-
szág kft. új, 44 férőhelyes istállójának átadása 
követte.
„jelen és jövő” - ezzel a címmel tartotta meg 
a cég azt a színvonalas szemlét, amelyen 3 
magyartarka és 15 holstein-fríz tenyészbikát 
mutatott be a szakmai nap résztvevőinek Ve-
res zoltán, a génbank-semex magyarország 
kft. ügyvezetője, juhász zoltán kereskedel-
mi igazgató és dr. szollár istván telepvezető 
főállatorvos.
A magyartarka tenyészbikákat dr. húth ba-
lázs, a magyartarka tenyésztők egyesülete 
tenyésztés- és marketingvezetője mutatta be. 
Az állomáson álló tenyészbikák közül három 
fiatal, tenyészértékkel még nem rendelkező 
egyed került bemutatásra.
A sort a kettőshasznú 22979 Vértesfarm isai 
mandela nyitotta.
A kstV-t 2 kg feletti napi súlygyarapodással 
zárta, rámára 8, izmoltságra 7, lábszerkezet-
re 8 pontot kapott. Apja, az osztrák import 
mandela jó tejtermelést, magas beltartalmat, 
valamint kimagasló hústermelést és vágóérté-
ket örökít, és valamennyi fő küllemi tulajdon-
ságban (ráma, izmoltság, tőgy, láb) kimagasló 
javító hatást produkál. Anyja az 5. laktációban 
7386 kg tejet termelt 3,95% zsír- és 3,20% fe-
hérjetartalom mellett. Az ősök alapján isai egy 
igazi kettőshasznosítású bika lehet kimagasló, 
koncentrált tej-, kiváló hústermeléssel a jó fit-
nesz tulajdonságok mellett.
ezt követően két húshasznú vonalból szárma-
zó, ígéretes tenyészbika került felvezetésre. 
mindkét egyed a génbank-semex kft. és a 
magyartarka tenyésztők egyesülete közötti 
tenyésztői együttműködésnek az eredménye, 
hiszen az egyik bika apja a svájci Aldor, a má-

siké pedig a kanadai garth, amelyet az egye-
sülettel egyetértésben a mesterséges állomás 
importált, elsősorban vérfrissítés céljából.
elsőként a 23253 Vasvári jakab Aldor, a 
vasvári húshasznú állományból származó 
tenyészbika került bemutatásra. A kstV-t 
1650 kg napi súlygyarapodással zárta, rámá-
ra 9, izmoltságra 8, lábszerkezetre 8 pontot 
kapott. nagy ráma, korrekt lábszerkezet és jó 
izmoltság jellemzi. Apja, a svájci Aldor kiváló 
izmoltságot és korrekt küllemet örökítő bika. 
Anyai nagyapja az a gyúrói sámán hold, 
amely a modernkori húshasznú magyartarka-
tenyésztés meghatározó bikája, nagy hatást 
gyakorolt a jelenlegi populáció genetikai ösz-
szetételére.
A magyartarka bikák sorát a 23254 kocsé-
ri jókora garth zárta, amely a híres kocséri 
húshasznú állományból származó tenyészbi-
ka úgy is fogalmazhatunk, hogy jókora egy 
„kanadai-dán kooperáció” eredménye a hazai 
rögön, hiszen apja kanadai, anyai nagyapja, 
ostervang ringo-et pedig egy dán szimen-
táli vonal jeles képviselője. A kstV-t 1775 
kg napi súlygyarapodással zárta, rámára 9, 
izmoltságra 9, lábszerkezetre 8 pontot kapott. 
nagy ráma, korrekt lábszerkezet és kiváló 
izmoltság jellemzi. Apja a kanadai „ranch 
típus” megtestesítője, utódait kisebb ráma, 
ugyanakkor hosszú törzs és kimagasló vágó-
érték jellemzi. 
A magyartarka tenyészbikák bemutatását az 
állomás kínálatában szereplő legkiválóbb hol-
stein-fríz apaállatok bemutatása követte, majd 
az új bikaistálló átadására került sor. levegős, 
világos, kellemes klímájú, nagyon egyszerűen 
üzemeltethető - így jellemezte az új, 44 férőhe-
lyes, egyedi bokszokkal kialakított istállót Ve-
res zoltán, a génbank-semex magyarország 
kft. ügyvezetője, aki a bikabemutatót követő 
átadóünnepségen egyebek között elmondta:
„tulajdonosunk, a semex évről évre több te-
nyészbikát küld állomásunkra. európa legjobb 
tehéncsaládjainak legjobb bikái kerültek és 
kerülnek hozzánk. ma itt található például a 
világ egyik legjobb genom értékű red carrier 
bikája, Willsbro larson, kanada egyik leg-
magasabb gpA lpi bikája, cabon fernand és 

a világelső gtpi Amighetti numero Uno. A 
semex évtizedek óta különös figyelmet fordít 
a bikák komfortos tartására annak érdekében, 
hogy a szaporítóanyag-termelés minél jobb 
minőségű lehessen.”
A kanadai nagykövetség képviseletében su-
zanne bubic kereskedelmi főtanácsos elis-
merését fejezte ki az új létesítmény átadása 
alkalmából. mint mondta, ez a beruházás 
újabb kiváló példa a magyarország és kanada 
közötti, kontinenseken átívelő együttműkö-
désre. kiemelte: a semex Alliance szakmai ki-
válóságáért 2004-ben a rangos export Award 
díjban részesült, így az a tény, hogy magyar-
országon nemcsak fenntartja, hanem fejleszti 
is vállalkozását, bizonyítja a magyarországi 
leányvállalat dolgozóinak rátermettségét és 
elhivatottságát.
A semex Alliance igazgatótanácsának tagja, 
tim hofstra örömét fejezte ki, hogy újra ma-
gyarországra látogathatott, és szemtanúja le-
het a beruházás megvalósulásának. rendkívül 
sikeresnek értékelte a leányvállalat munkáját 
a termelés és az értékesítés szempontjából 
egyaránt. „ez az állatjóléti szempontból ki-
emelkedő minőséget biztosító istálló újabb 
bizonyítéka a magyarországi befektetésünk 
iránti elkötelezettségünknek” - mondta. „Az 
itt megvalósított technológia teljes mérték ben 
megfelel a cég azon elképzelésének, mely sze-
rint a kiváló minőségű termék előállításához 
alapvető fontosságú a tenyészállatok lehető 
legmagasabb szintű komfortja.” A génbank-
semex magyarország kft. a semex stratégi-
ai jelentőségű mesterséges állomása, európai 
genetikai bázisa, aminek fontosságát az is 
bizonyítja, hogy a 2011-ben eddig genom-
vizsgálatra került minták 29%-a európából 
származik. kiemelte: ezen az állomáson tart-
ják az amerikai listán jelenleg 1. helyezett 
bikát, numero Uno-t, amely olaszországban 
született, magyarországon él és az egész világ 
csak arra vár, hogy vásárolhasson a szaporító-
anyagából. A génbank-semex magyarország 
kft. így anyavállalata révén egy olyan globális 
vállalkozás része, amely joggal tarthat igényt a 
szarvasmarha genetikai piacvezető szerepére.
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MAGYARTARKA TENYÉSZBIKÁK 
SZAPORÍTÓANYAGÁNAK ÁRJEGYZÉKE 
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