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Ezüst esőben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sűrű; 

a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 

amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyőszagú a lég és a sarokba 
ezüst tükörből bókol a rakott fa, 
a jó barát boros korsóihoz von,

És zsong az ének áhítatba zöngve… 
Csak a havas pusztán a néma csöndbe 

sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.
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Megint eltelt egy év, újra itt a karácsony, 
itt az új év. Ilyenkor érdemes visszate-
kinteni a magunk mögött hagyott eszten-
dőre. Mi, állattenyésztők karácsonykor 
vagy szilveszterkor sem tudunk pihenni, 
hiszen állatainkat mindennap el kell látni. 
Persze, ezt mi választottuk, de azért elvár-
juk, hogy a társadalom, az ország vezetői 
és a piac is elismerje és értékelje ezt a 
mindennapos helytállást. Azt gondolom, 
az elmúlt évvel kapcsolatban elég vegyes 
érzéseink lehetnek. A Kormány, felismer-
ve azt a tarthatatlan helyzetet, hogy az ál-
lattenyésztés részaránya csak kb. 35% a 
mezőgazdaság termelési értékéből, több 
dologban is próbálta az állattenyésztőket 
előnyösebb helyzetbe hozni. Mi, régi ál-
lattartók nem örülünk, hogy valakit, aki 
csak beígéri, hogy jószágot fog tartani, 
előtérbe helyezzenek, de meg kell érte-
nünk, hiszen az a cél, hogy növekedjen az 
állatlétszám. Azt azonban elvárjuk, hogy 
aki nem tartja be a vállalt kötelezettségeit, 
azt szigorúan büntessék meg! 
Annak mindenképpen örülnünk kell, hogy 
a támogatások az ígért időben megérkez-
tek, és pályázati lehetőségek is megnyíltak.
Ebben az esztendőben több rendez-
vényünket megtisztelték magas rangú 
minisztériumi vezetők, így dr. Fazekas 
Sándor VM miniszter is. Mindannyi-
an elismerően beszéltek a magyartarka 
tenyésztőkről, dicsérték az Egyesület 
szakmai munkáját. Többször kérték vé-
leményünket az állattenyésztést érintő 
kérdésekben is. Valljuk, hogy a Darányi 
Terv csak akkor lehet sikeres, ha a ma-
gyar szarvasmarha-tenyésztés, ezen belül 
a magyartarka-tenyésztés is sikeres lesz.
Tevékenységünket az idén is több média 
megjelenés fémjelezte. Igyekeztünk sike-
reinket és gondjainkat megosztani a köz-
véleménnyel. Fontosnak tartjuk a terme-
lők és a fogyasztók jó kommunikációját, 
hiszen így tudunk az igényeknek megfe-
lelő élelmiszereket termelni, és így tudjuk 
a figyelmet az értékes és egészséges hazai 
termékekre irányítani. 

Az érem másik oldala az elmúlt év mosto-
ha időjárása volt. Régen látott aszály súj-
totta az egész Kárpát-medencét. Nekünk, 
szarvasmarhatartóknak a legnagyobb 
gondot a tömegtakarmányok előteremté-
se okozta. Az ország területén eltérő mér-
tékben, de 40-80%-os volt a termékkiesés 
a szálas takarmányokból és a kukoricá-
ból. Így felértékelődtek a jó minőségű 
melléktermékek is (szalma, kukoricaszár, 
stb.). Sajnos, a takarmánynövényeknél 
és a legelőknél nem lehetett aszálykár 
miatti kárenyhítést igénybe venni. A nö-
vénytermesztési termékek ára az aszály 
következtében jelentősen emelkedett. 
Így a csak növénytermesztőket részben 
kárpótolta a magasabb ár, de ez sújtotta 
az állattenyésztést. A drága abrakféléket 
kell feletetnünk, sőt, a szemes termények 
árával együtt a melléktermékek (DDGS, 
CGF, amygold, sörtörköly) ára is ment 
felfelé. Ezzel szemben a vágómarha, a 
borjú vagy a tej ára stagnált, illetve csak 
kis mértékben változott. Ha tartósan ilyen 
árarányok maradnak, akkor fel lehet ké-
szülni egy újabb állatlétszám-csökkenés-
re. Jogos a kérdés: ki fogja kárenyhíteni 
az állattartókat?
Az állattartás másik fontos eleme a piaci 
árak alakulása. A tejárban folyamatosan 
tapasztalható lassú előrelépés. Azt nem 
mondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk, 
de vannak Európában rosszabb helyzet-
ben lévő államok is. 
Az elmúlt évek szárnyalása után úgy 
tűnik, a vágómarha-piacon is kezd el-
uralkodni a kiszámíthatatlanság. Ennek 
legfőbb oka egyes kereskedők telhetet-
lensége. Folyamatos visszaélésekről jön-
nek hírek. Sajnos, egyesek nagyon nagy 
kárt okoznak az országnak és főleg ne-
künk, termelőknek. Az ilyen embereket 
és cégeket ki kell taszítani közülünk, nem 
szabad nekik állatot adni! Elgondolkodta-
tó az is, hogy miért pont Magyarországon 
tevékenykednek? Talán itt vehetők meg 
legkönnyebben az illetékesek? A tavalyi 
botrányok felelőseit sem nevezték meg, 

senkinek nem kellett távoznia az állásá-
ból. Az állategészségügy sokszor és sok 
helyen erősködik a saját gazdáival szem-
ben, akiknek az adóforintjai tartják el, 
ugyanakkor nem tudja megakadályozni, 
hogy becipeljenek az országba külön-
böző betegségeket, vagy bekeverjenek a 
magyar állatok közé külföldi, esetenként 
tiltott készítményekkel kezelt állatokat. 
Mi, magyar állattartók követeljük, hogy 
ennek a gyakorlatnak vessenek véget, a 
felelősöket pedig váltsák le!
Tudjuk, hogy vannak próbálkozások a 
kormányzat részéről a húsmarhatartás 
bővítésére és a vágómarha piaci lehetősé-
gek kiszélesítésére. Sajnos, sokszor tetten 
érhető a dilettantizmus. Az ilyen progra-
moknál jó lenne ötvözni a fiatalok agilitá-
sát és tudását az idősebb generáció rutin-
jával, tapasztalataival. Régen sem mindig 
a „jó elvtárs” hozta a legtöbb hasznot az 
országnak.
Végezetül ejtsünk szót a magyartarka-
tenyésztésről is. A magas színvonalú 
tenyésztés alapja mind szélesebb körű 
és minél megbízhatóbb adatgyűjtés. Jó 
lenne a nagyobb állományok (a 25-30 
tehén fölött) minél nagyobb részét ter-
melésellenőrzésbe vonni. Tudom, hogy 
ez plusz gonddal, esetleg többletkölt-
séggel jár. Egyesületünk igyekszik eze-
ket enyhíteni vagy átvállalni. Különösen 
a fejt állományoknál kellenének újabb 
törzskönyvezett, termelésellenőrzött te-
nyészetek, hogy minél több tenyészbikát 
indíthassunk ivadékvizsgálatban. Higy-
gyék el, a többlet-befektetésnek meg lesz 
a hozadéka! Ez termelésben, borjúban, 
esetleg támogatási forintokban lesz mér-
hető, de főként alapja egy magasabb szin-
tű tenyésztői munkának, ami azt fogja 
eredményezni, hogy a magyartarka fajta 
olyan termelésre lesz képes, amiért meg-
éri a gazdájának tartani. Azt is biztosan 
tudjuk, hogy a mai termelési szint 10 év 
múlva már nem lesz elegendő. Ezért re-
mélem, hogy minél többen csatlakoznak 
ehhez a komoly munkához.

TISZTELT TAGTÁRSUNK, TISZTELT OLVASÓ!
Rácz Károly
elnök, MTE
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A tenyésztői munka eredményeinek egyik 
legfőbb közvetítője a szaporítóanyag, 
a tenyészbikák spermája. Véleményem 
szerint sokan nem számolnak akkor, ami-
kor az olcsóbb, ebből adódóan kisebb 
tenyészértékű bikáktól vásárolnak. 10-15 
liter tej ára kiegyenlíti az árkülönbözetet, 
a többi, esetenként több száz liter plusz 
pedig tiszta haszon. Aki pedig nem akarja 
meghagyni az üszőt, az bátran nyúljon a 
húshasznosítású magyartarka bikákhoz. 
Ezek után sokkal kevesebb a nehézellés, 
jobb húsformájúak és gyorsan gyarapod-
nak az utódok. Sokkal jobb választás, 
mint valamelyik húsfajtát használni. Ma-
gyartarkával nem ritka a 250-300 kg-os 
hat hónapos súly sem. Legyenek tudatos 
tenyésztők! Ne más mondja meg, hogy 
melyik bikától tud spermát adni! Minden, 

az árjegyzékben szereplő bika spermá-
jához hozzáfér bármelyik inszeminátor. 
Persze, a tudatosság azt is jelenti, hogy 
előre kell gondolkodni. 
Bízom abban, hogy gondolataim fogé-
kony talajra találnak, bárkinek is „inge” 
a dolog. Ennek reményében kívánok 
minden Tenyésztőnek, Olvasónak és 
Kollégának békés, boldog karácsonyt 
és eredményes új esztendőt! Köszönöm 
mindenkinek, aki az elmúlt évben bármit 
is tett a magyartarka fajtáért, az Egye-
sületért! A tagok, a tenyésztők nevében 
köszönöm az Egyesület szakembereinek, 
alkalmazottainak az áldozatos munkát, a 
segítőkészséget! Csak egy „jó csapat” ér-
hette el az eddigi eredményeket, és csak 
az tud megbirkózni a jövő kihívásaival!

TENYÉSZTÉSI AKTUALITÁSOK
Dr. Húth Balázs
tenyésztés- és marketingvezető, MTE

Az őszi időszak tenyésztési szempont-
ból kiemelt fontosságú eseménye az őszi 
tenyészértékbecslés és annak értékelése 
volt.
Hazánk a tenyészbikák tenyészértékének 
meghatározásához az egyedmodellt al-
kalmazza. A számítás során megkapott 
értékek akkor értelmezhetőek, ha azokat 
egy meghatározott bázishoz viszonyítjuk, 
és így állapítjuk meg a vizsgált apaállat 
javító vagy éppen rontó hatását. A hazai 
tenyészérték-becslési modell az ún. gör-
dülő bázist alkalmazza, amely minden 5. 
évben emeli a bázispontot, figyelembe 
véve a magyartarka populációban mu-
tatkozó genetikai előrehaladást. Jelen-
leg a 2005-ben született tehénállomány 
tenyészérték átlaga jelenti a viszonyítási 
pontot. E rövid, de szükségszerű kitérő 
után térjünk vissza az őszi futtatás ered-
ményeinek elemzéséhez. Az őszi becslés 
két újonnan értékelődött, fiatal tenyészbi-
kával gazdagította a kínálatot. 
Közülük a tejtermelés növelésében ígé-
retes, montbeliard apaságú 20949 Má-
riakálnoki Gyepű Ibis Rongits Ferenc 

máriakálnoki tenyészetéből került ki. 
Ezúton is szeretnék gratulálni a Rongits 
családnak ahhoz az elkötelezett tenyész-
tői munkához, amellyel a mezőhegyesről 
származó tehénállomány továbbtenyész-
tését végezték. A céltudatos tenyésztői 
munkának, valamint a kiváló genetikai 
alapoknak köszönhetően először a kiállí-
tásokon szerepeltek eredményesen, most 
pedig egy kiváló egyeddel gazdagították 
a magyartarka tenyészbikák népes tá-
borát. Gyepű apja Ibis, aki hosszú időn 
keresztül Zefírrel fej-fej mellett vezette a 
magyartarka tenyészbikák TTI rangsorát. 
Anyai nagyapja a német import Husaldo, 
amely nagy hatást gyakorolt az európai 
hegyitarka populáció genetikai összeté-
telére. A kiváló ősöknek köszönhetően 
Gyepű ivadékai tejmennyiségben + 727 
kg, zsír % TÉ-ben +0,10 %, míg fehérje 
% tekintetében +0,07 % többlettermelést 
produkáltak. Így Tej Tenyészérték Index 
értéke (TTI) 133, Hús Tenyészérték Inde-
xe (HTI) 103, míg a fitnesz tulajdonság-
ban enyhén rontó, Fitnesz Tenyészérték 
Indexe (FTI) 97. A montbeliard fajtá-

ra jellemző gyengébb izmoltságot a jó 
izmoltságot örökítő Husaldo anyai vonal-
lal kompenzálta. Így lehetséges az, hogy 
a magas TTI mellett átlag feletti HTI-vel 
is rendelkezik. A bika KTI értéke 137, 
amellyel 6. helyet foglal el a magyartarka 
tenyészbikák KTI (Kettőshasznú Terme-
lési Index) rangsorában.
Szintén a fiatal generációt gazdagította 
20947 Bonyhádi Gazda Rene, amely Tej 
Tenyészérték Indexe 121, emellett nagy 
rámát (107) és korrekt lábszerkezetet 
(104) örökít.
A húshasznú magyartarka tenyészbikák 
közül három fiatal, ígéretes bika gazdago-
dott hús tenyészértékkel. Az első a 21718 
Vasvári Hubertus Rocket, amely a kivá-
ló tenyésztési eredményeket felmutató 
Csörnöc Menti Szövetkezetből került ki. 
Úgy is fogalmazhatunk, hogy Hubertus 
a vasvári és a kanadai genetika kombiná-
ciója, a Génbank-Semex Magyarország 
Kft. és a Magyartarka Tenyésztők Egye-
sülete kiváló együttműködésének egyik 
bizonyítéka. Hubertusban ötvöződött a 
kanadai szimentáli tenyésztés és a hazai 
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„rögön” kialakult magyartarka tehénál-
lomány genetikai értéke (röghatás). A 
bikát nagy ráma, korrekt lábszerkezet 
és kiváló izmoltság jellemzi (ez egyéb-
ként jellemző a vasvári állományra). Hús 
Tenyészérték Indexe (HTI) 101, SV %-a 
pedig 103. Apja a kanadai Rocket, iva-
dékai szintén kiváló vágóértékkel ren-
delkeznek. Célpárosításokra elsősorban 
vérfrissítés céljából használtuk fel. Szin-
tén nagy büszkeségünk a 21719 Nyőgé-
ri Hegyhát Enzim, aki három ősi sorig 
magyar tenyésztésű bikavonalakra ve-
zethető vissza (Vidám, Lejtős, Pöttyös). 
A Húshasznú Bt. nyőgéri tenyészete a 
húshasznú magyartarka-tenyésztés egyik 
oszlopos tenyészete. Ezen túlmenően a 
tenyészbikák hímivarú ivadékainak meg-
hizlalásával kulcsszerepet játszanak ab-
ban, hogy a magyartarka tenyészbikákra 
Hús Tenyészérték Indexet számítsunk. 
Hegyhát már a Központi Sajátteljesít-
mény Vizsgálatban (KSTV) és kiválóan 
teljesített, KSTV alatti súlygyarapodása 
1933 g/nap volt. Kiemelendő, hogy va-
lamennyi bírált tulajdonságban (ráma, 
izmoltság, lábszerkezet) a maximálisan 
adható 9 pontot kapta! Ezek alapján talán 
nem meglepő 108-as Hús Tenyészérték 
Indexe sem. Anyai nagyapja Nyőgéri Lej-
tős Takt, aki az egyik legismertebb hús-
hasznú magyartarka bika, a vonalalapító 
német Takt fia. Érdekességképpen, Lejtős 
Takt unokája a 17760 Nyőgéri Buzogány 
Vásott, amely hosszú időn keresztül fe-
dező bikaként is „tevékenykedett”. Bu-

zogány egyébként a harmadik, újonnan 
értékelődött bika, 21938 Nyőgéri Horvát 
Buzogány apja. Horvát szintén három 
ősi sorig magyar tenyésztésű vonalak-
ra vezethető vissza (Buzogány, Vásott, 
Jobbágy). Buzogány szintén a húshasznú 
magyartarka-tenyésztés emblematikus 
bikája, nagy hatást gyakorolt a populáció 
genetikai fejlődésére. Az anyai nagyapja 
az a Jobbágy Pockets, amely az egyik leg-
kiválóbb húshasznú vérvonal vonalalapí-
tó bikája.
A novemberi tenyészértékbecslés alapján 
ajánlott tenyészbika kört és a részletes 
termelési és küllemi tenyészértékeket az 
újság utolsó oldalán és az Egyesület hon-
lapján is megtalálják az érdeklődők.
Ősszel három tenyészbikát (23269 Ko-
cséri János Hugo, a 23556 Teveli Járás 
Imposium és a 23871 Bonyhádi Jéger 
Ajtony) indítottunk a kettős (fejt) tenyé-
szetekben. 
János 2011. március 24-én zárta a 
KSTV-t, a 120 nap alatt 1933 g/nap súly-
gyarapodást ért el.
Rámára 8, izmoltságra 7, lábszerkezet-
re pedig 8 pontot kapott. Apja a svájci 
Hugo, amely egy klasszikus kettőshasz-
nosítású bika koncentrált tejtermeléssel 
és korrekt küllemmel. Anyai nagyapja 
az osztrák tenyésztésű Rumba, amely az 
osztráktarka-tenyésztés egyik ikonikus 
bikája. Teljesítményének állítottak emlé-
ket az osztrák kollégák azzal, hogy „tró-
feáját” a freistadti árverési csarnokban 
állították ki. 

Járás 2011. július 19-én zárta a KSTV-t, 
ez idő alatt 1742 g/nap súlygyarapodást 
ért el. Rámára 9, izmoltságra 8 és lábszer-
kezetre is 8 pontot kapott. Apja a német 
Imposium, amely a nagyhírű Renner vo-
nalból származik, kiváló tejtermelés és jó 
fitnesz jellemzi utódait. Fontos kiemelni, 
hogy lányai nagy és koncentrált tejterme-
léssel büszkélkedhetnek! Anyai nagyapja 
a 14503 Bonyhádi Rezső Horwein, amely 
hosszú időn keresztül kedvelt bika volt a 
tenyésztők körében. Érdekességképpen, 
Járás anyja a 2. laktációban 8892 kg 
tejet termelt. Jéger 2011. november 24-
én zárta a KSTV-t, a 120 nap alatt 2025 
g/nap súlygyarapodást ért el! Rámára 
a maximális 9, izmoltságra 8, lábszer-
kezetre pedig szintén 9 pontot kapott. 
Apja 17367 Ménesbirtok Ajtony Rabatt, 
amely egy klasszikus kettőshasznosítású 
bika (TTI: 122, HTI: 109, FTI: 105, KTI: 
137). Anyai nagyapja a 14500 Mindszenti 
Refrén Zitat, amely 16 éves kora ellenére 
továbbra is a magyartarka tenyészbikák 
élvonalába tartozik. Sajnos Refréntől már 
nem rendelkezünk szaporítóanyaggal, de 
kiváló tulajdonságai utódjai génjeiben to-
vább élnek. Jéger anyai tejtermelése a 4. 
laktációban 8551 kg tej, 4,25% tejzsír- és 
3,45% tejfehérje tartalom mellett.

Végezetül engedjék meg, hogy minden 
kedves tenyésztőnknek és olvasónknak 
áldott karácsonyi ünnepeket és eredmé-
nyekben gazdag, boldog új esztendőt kí-
vánjak!
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NYÁR VÉGI ÉS ŐSZI KIÁLLÍTÁSOK • 2012

Vágó Barnabás küllemi bíráló, MTE

Dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető, MTE

FARMER EXPÓ DEBRECEN

Ha mezőgazdasági kiállítás és augusz-
tushoz érünk a naptárban, akkor eljött a 
FARMER EXPO ideje. És idén újra igaz 
az, ha augusztus 20, akkor verőfényes 
napsütés. 2012 Augusztus 17-20 között 
XXI. alkalommal került megrendezésre a 
mezőgazdasági kiállítás és vásár valamint 
a VII. HORTICO Zöldség- Gyümölcs 
Kertészeti kiállítás a V-Trade Kiállítások 
Kft. szervezésében.
A kiállítás 4 napja nagyon sok szakmai 
és családi programnak adott helyet. Több 
mint 300 kiállító mutatta be termékeit, 
szolgáltatásait 1500 négyzetméteren Az 
állattenyésztési programok között szere-
pet kapott a már rendszeressé vált ma-
gyartarka fajtabemutató is.

Az első nap kezdetén meghallgathattuk 
Dr. Czerván György, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium agrárgazdaságért felelős 
államtitkárának megnyitóját, aki emlé-
keztetett arra, hogy tavaly a mezőgazda-
ság 0,9 százalékkal járult hozzá az 1,7 
százalékos gazdasági növekedéshez. Ál-
láspontjuk szerint a jövő magyar mező-
gazdaságának a családi gazdaságok szö-
vetkezésein kell alapulnia, és minőségi 
termelést kell végezni. Jakab István, az 
Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke 
a megnyitón a termőfölddel kapcsolat-
ban kijelentette: a kormány azt akarja, 
hogy az állattenyésztő gazdáknak legyen 
földterületük, ugyanakkor „nemesi előjo-
gokon szerzett földbérlet nem lehet vég-
leges, és azoktól sem lehet megvonni a 
földet, akik most kezdenek”.
Az idei kiállításon Egyesületünket és a 
magyartarka fajtát öt taggazdaságunk 
képviselte. Ezek név szerint: hajdúná-
nási Béke Mezőgazdasági Szövetkezet, 
Derecske Petőfi Mg Kft, Dembrovszki 
Sándor Püspökladány, Medve János ózdi 
tenyésztő és a Béke Agrárszövetkezet 
Hajdúböszörményből.

A kiállítók szépen előkészített és a fajta 
iránt támasztott követelményeknek meg-
felelő egyedeket hoztak el.
Mind a 4 kiállítási napon felvezetésre és 
bemutatásra kerültek az állatok. Három 
alkalommal Dr. Húth Balázs Tenyésztési 
és marketingvezető tartott fajtabemutatót. 
Miközben az állatok a ringben köröztek 
bemutatásra került a fajta kialakulásá-
nak története egészen napjainkig. Ezen 
túl információkat hallhattunk a fajtában 
jelenleg is folyó nemesítő munkáról és 
az egyesület mindennapi tevékenységé-
ről. Szombaton 11 órakor vette kezdetét 
az ünnepélyes díjkiosztó és tenyészállat 
felvezetés. Felsorakoztak a díjazott álla-
tok felvezetőik és a tenyészetet képviselő 
szakemberek is. Ekkora állatsereg látvá-
nyában is nagyon megkapó és erősíti ben-
nünk azt a gondolatot, hogy igen is meg 
kell mutatnunk magunkat meg kell mutat-
nunk tenyésztőinket.

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
Különdíjat ajánlott fel minden magyar-
tarka állatot kiállító gazdaságnak. Ezek 
a díjak az ünnepélyes díjkiosztó kereté-
ben kerültek átadásra. A Kiállítás minden 
napján finom ebédben volt részünk. Már 
sokadszorra kóstolhattuk meg a hajdú-
böszörményi Béke Agrárszövetkezet jó-
voltából Szabó Sanyi bácsi pörköltjét, a 
hajdúnánási főzőcsapat marhapörköltjét, 
de a legendás Derecskei pásztorételt, a 
slambucot is hiba lett volna kihagyni. 

KAPOSVÁRI ÁLLATTENYÉSZTÉSI 
ÉS TAKARMÁNYOZÁSI NAPOK

Idén ismét találkozott az állattenyész-
tő szakma a kaposvári Pannon Lovas-
akadémián. A hagyományosan Szent 
Mihály napjához kötődő szakmai sereg-
szemlére a Magyar Mezőgazdaság Kft., 
a Magyar Állattenyésztők Szövetsége és 
a Kaposvári Egyetem közös szervezésé-

ben szeptember 21-23. között került sor. 
A tejelő szarvasmarhafajták, valamint 
a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete,  
a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete, a 
tenyésztést szolgáló mesterséges termé-
kenyítő vállalkozások, illetve a techno-
lógiai berendezéseket és eszközöket for-
galmazó cégek pavilonjai a korábbi évek 
gyakorlatához hasonlóan a szarvasmarha-
bemutatónak is helyt adó fedeles lovarda 
melletti csarnokban kaptak helyet. 
A Magyartarka Tenyésztők Egyesüle-
tének taggazdaságai (Húshasznú Bt., 
Táplánszentkereszt, Kaposvári Egyetem, 
Nagy Gergely, Öreglak, Őrségi Nemzeti 
Park Ig., Őriszentpéter, Ráczné Gyalog 
Stefánia, Ják) a fajta fejt változatát két 
szűz üszővel, két vemhes üszővel, három 
tehénnel, két hízóbikával, míg a nem fejt, 
húshasznosítású változatát egy borjas te-
hénnel és egy vemhes üszővel mutatták 
be a látogatóknak. Kiállításra került egy 
tehéncsalád Ráczné Gyalog Stefánia jáki 
tenyészetéből, valamint egy 11 éves Len-
ge Radi apaságú tehén a Kaposvári Egye-
tem Tanüzeméből. 
A kiállításon show-bírálatot nem, csak 
fajtabemutatót rendeztünk, így valameny-
nyi kiállító tenyészet a Magyartarka Te-
nyésztők Egyesületének különdíját kapta 
a kiállításon való színvonalas bemutatko-
zásáért.
Az időjárás a kiállítás három napja alatt 
végig kegyes volt hozzánk, jó hangulatú, 
családias kiállítást tudhatunk a hátunk 
mögött. 
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HÚSHASZNÚ MAGYARTARKA TEHENEK 
ÚJ KÜLLEMI BÍRÁLATI RENDSZERE ÉS ELSŐ EREDMÉNYEI

Dr. Húth Balázs – Dr. Komlósi István – Dr. Polgár J. Péter 

ELŐZMÉNYEK

A kettőshasznú (fejt) hegyitarka esetében az 
egységes küllemi bírálati rendszer kidolgozá-
sa és bevezetése az Európai Hegyitarka Szö-
vetség tagországaiban már közel két évtizede 
megtörtént. Ennek lényege, hogy a tagorszá-
gok bírálói azonos szemmel bírálják el és pon-
tozzák az egyes küllemi tulajdonságokat, így 
a kapott eredmények nemzetközi viszonylat-
ban is jól összehasonlíthatóak. Ez a rendszer 
az esetlegesen előforduló „finomhangolások” 
(pl.: új tulajdonságok felvétele, régiek kivéte-
le) ellenére hatékonyan működik, amelyet az 
évente megrendezésre kerülő „szemegyeztető 
bírálatok” összehasonlító bírálatai is bizonyí-
tanak.
A fent leírt bírálati rendszer indukálta azt 
az igényt, hogy a húshasznú (nem fejt) 
hegyitarka esetében is kidolgozzanak a tag-
országok egy egységes, valamennyi európai 
ország által elfogadható szisztémát az anya-
tehenek bírálatára. Magyarország vállalta, 
hogy a rendszer gyakorlati próbáját ez év 
első felében megteszi; az első hazai eredmé-
nyekről májusban számoltunk be nemzetközi 
színtéren, míg itthon a derecskei szakmai na-
pon osztottuk meg a szakmai érdeklődőkkel.
Az új húshasznú bírálati rendszerben a rész-
letes küllemi tulajdonságokat négy fő cso-
portba soroljuk: 
TÍPUS, IZMOLTSÁG, 
LÁBSZERKEZET, TŐGY.
A típusra adott pontszámot a farmagasság, a 
farszélesség és -hosszúság, a törzsmélység 
és a törzshossz bírálati pontjainak súlyozása 
adja.
Az izmoltságot a lapocka és a comb izom-
borítottságára adott pontszámok 40-60 %-os 
arányában pontozzuk. A lábszerkezeten belül 
azokat a tulajdonságokat vesszük figyelem-
be, amelyek nélkülözhetetlenek a hosszú 
hasznos élettartam szempontjából. Ilyenek 
a lábállás, a farlejtés és a csüd meredeksége. 
Nem szorul bizonyításra, hogy esetenként 
napi több kilométert bejáró, legelőn tartott 
anyateheneknél mennyire fontos a korrekt 
lábszerkezet. 
Újdonság a bevezetett húshasznú bírálati 
rendszerben, hogy egyes funkcionális tőgy-
tulajdonságok is bírálatra kerülnek. Így a 
tőgymélység és a bimbóforma, amely tulaj-
donságok nagyon fontosak a borjú zavarta-
lan szopásának, törésmentes fejlődésének 
a biztosításához. Nem kívánatos a túlságo-
san alacsony tőgymélység éppúgy, mint a 

szétálló vagy túlságosan rövid tőgybimbók. 
Összefoglalva tehát, a tőgy bírálatánál a 
borjúnevelő-képességet befolyásoló küllemi 
tulajdonságokat vesszük figyelembe, azokat, 
amelyek befolyásolják a borjú szopását. 

ANYAG ÉS MÓDSZER

Az adatgyűjtést 3 hazai törzstenyészetben 
(Őrségi Nemzeti Park, Őriszentpéter, Petőfi 
Mezőgazdasági Szövetkezet, Kocsér, Petőfi 
Mezőgazdasági Kft., Derecske) végeztük. A 
három üzemben 531 tehén adatait rögzítet-
tük. A tehenek elsőborjastól 9 ellést teljesítő 
tehénig eltérő korú, illetve életteljesítményű 
egyedek voltak.
A küllem értékelése négy kategóriában 12 
küllemi tulajdonság esetében pontozással (1-
9) történt:
Típus: farmagasság, farhossz, farszélesség, 
törzshossz, törzsmélység
Izmoltság: comb izmoltság, lapocka 
izmoltság
Lábszerkezet: farlejtés, hátulsó láb oldalné-
zet, csüd meredeksége
Tőgy: tőgymélység, bimbóforma

A bírálat során a fajta küllemi bírálati szabály-
zatának vonatkozó szempontrendszerét alkal-
maztuk (MTE 2,1999). A bimbóforma esetében 
a tőgybimbó szoptatásra való funkcionális al-
kalmasságát értékeltük.
A mérőbottal (cm) felvett testméretek: far-
magasság, farhossz, I. farszélesség, törzs-
hossz, mellkasmélység. Adatainkat SPSS 9.0 
szoftver leíró statisztikai modulja, ANOVA 
modell és korrelációanalízis alkalmazásával 
5%-os hibavalószínűségi szinten értékeltük.

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

A ráma pontozásos értékelésének kialakítá-
sa a kísérleti programban a mért testméretek 
adatainak értékelése alapján történik meg  
(1. táblázat, 1. ábra).
A mért adatokkal (2. táblázat) alátámasztha-
tó az a gyakorlatban elterjedt vélemény, hogy 
a ráma az elmúlt időszakban nőtt. A bírálói 
középértékként (5 pont) megadotthoz képest 
az átlagos farmagasság közel 2,75, a farszé-
lesség 2,66 cm-rel nagyobb a vizsgált állo-
mányban.
Az eredmények bizonyítják, hogy a húshasz-

Testméretek x n ±s min max

Farmagasság (cm) 140,25 531 5,38 122 157

Farhossz (cm) 51,80 531 5,91 36 81

Farszélesség (cm) 54,65 531 3,49 46 77

Törzshossz (cm) 82,19 531 6,14 50 105

Törzsmélység (cm) 72,31 531 5,24 47 89

1. táblázat | A típust, rámát meghatározó testméretek átlagos adatai

Tulajdonságok
 1. Farmagasság
 2. Farhossz
 3. Farszélesség
 4. Törzshossz
 5. Törzsmélység
 6. Comb izmoltsága
 7. Lapocka izmoltsága
 8. Farlejtés
 9. Hátulsó láb oldalnézet
	10.	 Csűd	meredeksége
	11.	 Tőgymélység
 12. Bimbóforma

1. ábra | A bírált küllemi paraméterek
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nú magyartarka populáció közép-nagy testű, amely jól illeszkedik a 
hazai tartás- és takarmányozás technológiai körülményekhez. Ennél 
nagyobb testméret (ráma) nagyobb létfenntartó takarmányigényt fel-
tételez, amelyet a hazai legelőterületek nem minden évjáratban és nem 
minden időszakban képesek kielégíteni. Ez a kondíció leromláshoz, 
végső soron pedig reprodukciós zavarokhoz vezet. Természetesen a 
ráma tekintetében az egyes üzemek között megfigyelhetőek különb-
ségek, amelyek az eltérő tenyészcéllal, takarmányozás technológiával 
és az ezt nagymértékben befolyásoló agroökológiai potenciállal ma-
gyarázhatóak.
Mivel az elsőborjas tehenek átlagos farmagassága 139,2 cm (2. ábra), 
így a bírálati skála középértékének (5 pont) kiosztását is célszerű 
ehhez igazítani. A farhossz és törzsmélység átlagosan változatlan  
(3. ábra), míg a farszélesség s farmagassághoz hasonlóan egy bírálói 
pontnak megfelelő elmozdulást mutat.
A testnagyság és a testarányok tenyészetenként eltérnek. Míg a farma-
gasság, farhossz és törzshossz adataiban bizonyított különbséget mu-
tattunk ki (P<0,01), a farszélesség és a törzsmélység esetében közel 
azonos átlagos értékeket találtunk.
A comb átlagos izmoltsága 5,12, a lapockáé 4,72 pont, tehát az elülső 
testfél esetében javítandó (3. táblázat). 
A lábszerkezet összetevői közül a farlejtés optimális (5,26 pont), a há-
tulsó láb oldalnézet a kívánatos 4-6 tartomány felső határához közelít, 
így inkább a kardos felé tolódott el. A csűd meredeksége szóródik 
a láb paraméterei közül legjobban, és 6,43 pontos értékével a kissé 
meredekebb lábállást jelzi. 
A tőgymélység 6,97 pontos értéke alapján optimálisnak ítéljük a tőgy 
mélységét, a borjú számára pozíciója megkönnyíti a szopást. A tőgy-
bimbó hossza, elhelyezkedése és alapja szerinti összevont értékelést 
egy pontszámban foglalja össze az új bírálati rendszer. Ez a 6, 12 pont 
javítandó tulajdonságot jelez, a problémák többsége a bimbó hosszá-
val és irányultságával függ össze.
A tenyészetek hatását vizsgálva az átlagos pontértekek között sem az 
első testfél (lapocka) sem a hátsó testfél (comb) izmoltsága esetében 
nem találtunk bizonyított különbségeket. Eltérően alakult viszont a 
lábszerkezet és a tőgy (szignifikáns különbség P<0,01) átlagos bírálati 
pontszáma.

KÖVETKEZTETÉSEK

A húshasznú magyar tarka populáció középnagy testű, jól illeszkedik 
a hazai tartás és takarmányozás technológiai körülményeihez. 
A bírált tehenek izmoltsági pontszáma átlagos (5,11), az optimális 
tőgymélység (6,97) segíti a borjú zavartalan szopását, a bimbóforma 
(6,12) ugyanakkor még javításra szorul. Az egyszer és kétszer ellett 
tehenek farmagassága 2 cm-el alacsonyabb, mint az idősebb teheneké. 
A tehenek a negyedik ellésre érik el a kifejlett testméreteiket. A ma-
gassági és hosszméretek variabilitása jelentős, a szélességi és mélysé-
gi adatok egységesnek tekinthetők. 
A tenyészetek közötti méretbeli különbségek az eltérő tenyészcéllal, 
takarmányozás technológiával és az ezt nagy mértékben befolyásoló 
agroökológiai potenciállal függnek össze.
Az új húshasznú bírálati rendszer a bírálók számára könnyen elsajá-
títható.
Szakszerű előkészítés esetén a bírálat a gyakorlatban gyorsan és gör-
dülékenyen kivitelezhető. 
Reményeink szerint a húshasznú magyartarka tehenek küllemi bírá-
lata, a populáció funkcionális küllemi tulajdonságainak folyamatos 
javítása tovább erősíti a fajta vezető szerepét a hazai húsmarha ága-
zatban.

Tulajdonság mért adat, cm korábbi bírálói 
közép, cm arány, %

Farmagasság 140,25 137,50 102,00%

Farhossz 51,80 52,00 99,62%

Farszélesség 54,66 52,00 105,11%

Törzshossz 82,19 -* -*

Törzsmélység 72,31 72,00 100,43%
*- előzőleg nem bírált     

2. táblázat | A tényleges mért méretek és a bírálói középérték arányai

Tulajdonságok, pont n x ±s min max

Comb izmoltsága 531 5,12 1,22 1 9

Lapocka izmoltsága 531 4,74 1,10 1 8

IZMOLTSÁG 531 5,11 1,18 1 9

Farlejtés 531 5,26 0,96 3 9

Hátulsó láb oldalnézet 531 5,59 0,87 3 8

Csűd	meredeksége 531 6,43 1,24 2 9

LÁBSZERKEZET 531 5,90 1,20 2 9

Tőgymélység 531 6,97 1,51 1 9

Bimbóforma 531 6,12 1,70 2 9

TŐGY 531 6,50 1,46 1 9
     

3. táblázat | Az izmoltság, a lábszerkezet és a tőgy pontszámok alakulása

2. ábra | A farmagasság alakulása az ellésszám függvényében

3. ábra | A törzshossz és törzsmélység alakulása üzemenként



Fotó: HFTE archív, MTE archív
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A klasszikus húsmarhatartásban téli idő-
szakra esik a vemhesség utolsó harmada, 
az ellés s a laktáció első 1-2 hónapja, sőt, 
választott üszőink „önálló” élete is ekkor 
kezdődik. Tehát érdemes komolyan ven-
ni a téli takarmányozásra való felkészü-
lést. A minőség és a mennyiség egyaránt 
fontos. Erjesztett tömegtakarmányaink 
esetén mérsékeljük minimálisra a vesz-
teségeket: ne a puszta földre tegyük a 
takarmányt, alaposan tapossunk, a silóte-
rünket minden esetben fedjük le, s „oko-
san” bontsunk (a lehető legkisebb felüle-
ten érintkezzen a levegővel a megnyitott 
szilázs)! Milyen hasznos lett volna, ha az 
állam nem trágyabunkerekre, hanem siló-
terekre ír ki támogatást anno…
Ha a szénánkat nem tudjuk fedett helyre 
tenni, igyekezzünk megoldani a kazlazás 
utáni megfelelő takarást! Tudom, nem 
egyszerű sem a fóliás, sem a szalmás ta-
karás, de a takarás nélküli kazlakban tá-
rolt takarmány vesztesége akár 30%-os is 
lehet! Ha van helyünk, akkor a körbálát 
kazal nélkül, egyenként is sorba lehet 
elhelyezni. Így elkerülhető, hogy az ösz-
szerakott bálák az érintkezési helyeknél 
rothadjanak össze. Gyakori megoldás a 
hasábbálánál, hogy az alsó és a felső sort 
szalmából rakják ki, így is csökkenthető a 
széna vesztesége.

TEHENEK TAKARMÁNYOZÁSA

Ez az egyik legkritikusabb időszak a 
húsmarha tehenek takarmányozásában. A 
vehem megfelelő növekedése érdekében 
jó minőségű, bőséges takarmányozásban 
kell részesítenünk a tehenünket, úgy, 
hogy közben ne takarmányozzuk igényén 
felül. Kerülnünk kell a hizlalást, mert ez 
nehézellést, ellési komplikációkat, s maj-
dan kisebb tejtermelést okozhat. A legelő 
sem elégíti ki teljes körűen a jószág szük-
séges ásványi anyag igényét, a tartósított 
takarmányok pedig még annyira sem. 
Ezért a teleltetés időszaka alatt fokozott 
figyelmet kell fordítanunk az ásványi 

anyag pótlásra. Ezt legelterjedtebben nya-
lósó formájában tesszük meg. Ha szak-
mai szempontból nézzük, akkor az a leg-
kedvezőbb, ha a pótlásnál takarmányaink 
ásványi anyag tartalmából indulunk ki. 
Ez természetesen takarmányvizsgálatot 
igényel (persze nem minden évben), ami 
költség, azonban tisztában leszünk azzal, 
hogy mely ásványi anyagban bővelkedik 
s melyben szegény a talajunk, s ezáltal a 
takarmányunk. Így elkerülhetjük, hogy 
olyan mikroelemeket pótlunk drága pén-
zért, amelyeket elegendő mennyiségben 
tartalmaznak takarmányaink. A másik le-
hetőség, ha premixet etetünk, ez viszont 
csak akkor működik, ha abrakolunk (van 
mibe keverni a premixet).
Jómagam azt tartom követendőnek, ha 
teheneink az ellésig bőséges tömegta-
karmányt kapnak, ez nálunk 20-25 kg 
szilázst és étvágy szerinti rétiszénát je-
lent. Ezzel a kombinációval kielégítjük 
teheneink igényét, jó kondival mehetnek 
bele a következő laktációba, és nem kell 
tartanunk az elhízástól sem.
A leellett teheneket célszerű külön tar-
tani a még ellésre váróktól, így külön 
lehet őket takarmányozni, s ezáltal úgy 
tudjuk a megnövekedett táplálóanyag-
igényüket kielégíteni, hogy közben nincs 
olyan egyed, melyet túltakarmányozunk.  
A kihajtásig mindig abrakoljuk a szopta-
tó teheneket 2-3 kg abrakkeveréket etet-
ve. Ezzel véljük megalapozni a megfelelő 
laktációs tejtermelést. Hasznos, ha az ab-
rakkeverékbe premixet is keverünk.

SZOPÓS BORJAK

Klasszikusan nem téli takarmányozási 
kategória, de ne feledjük: a legelőre csak 
áprilisban mennek a marhák, s ekkor már 
jócskán lehetnek 1,5-2 hónapos borjaink. 
A borjaknak 3-4 hetes korukig elegendő 
a tej, utána azonban érdemes kiegészítő 
takarmányozásról (abrak, széna) gondos-
kodni. Ezzel segítjük egyrészt a többüre-
gű gyomor kialakulását, másrészt a bor-

jú növekedési erélyének kihasználását.  
A borjaknak szánt takarmányt termé-
szetesen olyan helyre kell tenni, ahol a 
tehenek nem férnek hozzá, ezt hívjuk 
borjúóvodának. A tej tartalmazza a növe-
kedéshez szükséges fehérjét, az energiát 
azonban érdemes pótolni, ezért gazda-
sági abrakkeverék etetése ebben az idő-
szakban tökéletesen megteszi. Később, 
amikor a tejtermelés tartósan csökken, 
az abrakkeverékbe célszerű valamilyen 
olcsóbb fehérjehordozót (extrahált nap-
raforgódarát) is keverni. A borjak abrakra 
szoktatásakor érdemes „csalétket” alkal-
mazni, ami illatával kóstolásra csábítja 
a borjakat (pl. 1 marék tejpor az abrakra 
hintve). A borjúabrakolás segít a tehenek-
nek is, ugyanis a borjak kevésbé zsarolják 
le őket, hisz tápanyagszükségletük egy 
részét más „forrásból” elégítik ki. Továb-
bá megkönnyíti a majdani választást is, 
nem beszélve arról, hogy komoly többlet-
súlyt is elkönyvelhetünk.

NÖVENDÉK ÜSZŐK

A borjúválasztás után a borjak számára 
elkezdődik a téli takarmányozási időszak. 
A választási üszők jövőnk zálogai, hisz 
belőlük lesznek majdani tenyészállata-
ink! A takarmányozás intenzitását meg-
határozza, hogy 2 vagy 3 éves korban 
akarjuk leelletni üszőinket. Ha a korai 
tenyésztésbevétel mellett döntünk, akkor 
intenzívebb takarmányozást kell folytat-
nunk annak érdekében, hogy állataink 
termékenyítésre alkalmas testmérettel és 
testtömeggel rendelkezzenek. A későbbi 
tenyésztésbevétel több szempontból is 
előnyösebb. Egyrészt nem kell „rohan-
nunk” a neveléssel, s elég időnk lesz arra, 
hogy természetszerű felnevelés mellett 
nagy rámájú és kívánatos testtömegű 
tenyészüszőket kapjunk. Másrészt az 
üszőket sem fogja annyira megterhelni az 
első vehem kihordása, s később a borjú 
felnevelése.

HÚSHASZNÚ MARHÁK TÉLI TAKARMÁNYOZÁSA
Kovács-Mesterházy Zoltán
osztályvezető, ÖNPI - elnökségi tag, MTE
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VEMHES ÜSZŐK

A vemhesség hetedik hónapjáig nem nö-
vekszik jelentősen a jószág tápanyagigé-
nye, ezután azonban egyszerre kell még 
saját testét és a vehemét is növelni. Ez jó 
minőségű tömegtakarmánnyal biztosítha-
tó, és itt a tömegtakarmányon van a hang-
súly, ennek a mennyiségét kell növelni. 
Az abrakot lehetőleg kerüljük, a hizlalás 
rontja a komplikációmentes ellés esélyét. 
Ellés után az elsőborjas tehenekre na-
gyobb figyelmet kell fordítani, mert nem 
szabad feledni, hogy még saját testüket is 
építik. És itt kerül elő újra a tenyésztés-
bevétel időpontja: a később tenyésztés-
be vett üszőnek több az ideje arra, hogy 
felépítse saját testét, s az ellés után erre 
már kevesebb energiát kell fordítania. 
Amennyiben az állatok kondíciója s a tö-
megtakarmány (legelő is) minősége meg-
kívánja, kiegészítő takarmányozást kell 
biztosítani. Ha megtehetjük, tartsuk kü-
lön őket az idősebb tehenektől a legelőn 
is. Egyes vélekedések szerint praktikus 
és jó, ha a vemhes üsző csoporttal néhány 
idősebb tehenet tartunk, annak érdeké-
ben, hogy „tanítsák” fiatalabb társaikat. 
E nézet szerint az üszők így könnyebben 
elfogadják borjaikat, nyugodtabban tűrik 
borjaik „esetlenkedéseit”. Arra azonban 
ebben az esetben is érdemes odafigyelni, 
hogy nyugodt és ne önjelölt vezéregyéni-
ségeket válasszunk erre a célra.

SELEJT TEHENEK

Az anyatehén támogatások időzítése mi-
att a tehénselejtezés január-február hó-
napra esik. Tehát már nem a legelőről 
adjuk el az üres, selejtnek minősített te-
heneket, hanem a telelőhelyről. A klasszi-
kus tehénhizlalás sok tömegtakarmányra 
alapozódik, 2-3 kg abrak-kiegészítéssel. 
A jelenlegi magas selejttehén árak min-
denképpen arra motiválnak, hogy érde-
mes javítani a selejt tehenet a magasabb 
árkategória érdekében, s emellett még 
+100-150 kg-ot is nyerhetünk.

Az utóbbi évek kedvező marhaárai érin-
tettek szinte minden korcsoportot a hús-
marhatartásban. Ez arra ösztönözhet 
bennünket, hogy az évekig alkalmazott 
„szuperextenzív” technológia helyett in-
tenzitásnövelést is vállaljunk a magasabb 
hozamok elérése érdekében. Ez elsősor-
ban a húsmarhatartásban alkalmazott ab-
rak- és takarmány-kiegészítők mennyisé-
gét érintheti.

Mire gondolok, amikor intenzitásnövelést 
írok?
Elsősorban okszerűbb legelő- és rétgaz-
dálkodást kell folytatnunk. Natura 2000-
es gyepterületen természetesen be kell 
tartani az előírásokat, akkor is, ha azok 
terméscsökkenést eredményeznek. A 
nem Naturás gyepeken és a szántó mű-

velésű területeken alkalmunk van inten-
zívebb művelést folytatni. A magasabb 
hozamok elérése érdekében célszerű a 
kivont tápanyagokat pótolni őszi mű-
trágyázás keretében. Kaszálókra bártan 
merem javasolni a jól érett szervestrágya 
alkalmazását is. Legelőkre állategészség-
ügyi szempontok miatt nem javasolják 
a szervestrágyát. A fogasolást, a rétek 
szellőztetését, túrások és hordások elte-
regetését nem szabad elhagyni, hisz így 
nem pusztán a mennyiséget növelhetjük, 
hanem a minőséget is javíthatjuk. A tisztí-
tó kaszálás elmaradása a legelőterületünk 
elvadulásának „startgombja”.
A minél jobb szaporodásbiológiai ered-
mények elérése érdekében minél maga-
sabb szintű ásványi anyag pótlást és ab-
rak-kiegészítést (termékenyítési időszak 
első 1-2 hónapjában) tartok célravezető-
nek. Ha a gazda kiszámolja a ráfordított 
plusz költségeket, akkor azt az eredményt 
kapja, hogy nem több, mint 2-3 százalék-
ponttal jobb vemhesülési arány már be-
hozta a plusz befektetést.

Tanúsítsunk nagyobb odafigyelést a sza-
porodásbiológiai kezelés és megfigyelé-
sek terén, valamint a megszületett borjak 
kiesésének csökkentése érdekében! Ezek 
természetesen többletmunkát, tehát több-
letköltséget jelentenek, de hozadékuk 
eredményeként több választott borjat ka-
punk.
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Egy nagyon jól működő családi vállalkozás-
sal folytatódik bemutatkozunk rovatunk.
Jász-Nagykun-Szolnok megye és Hajdú-Bi-
har megye határán található a Szabó család 
mezőgazdasági vállalkozásának központja, 
Egyek-Félhalom település részen. Itt van a 
szarvasmarha tartó telep is, ahol a riport ké-
szült. Szabó Károly idős kora miatt, fia Szabó 
Józseffel büszkén mutatja be gazdaságukat. 
A szülőknek mindig is voltak háztáji állata-
ik, magyartarka teheneik. Szabó Károly fiai, 
a három testvér ebben a környezetben nőtt fel.
A vállalkozás 1993-ban indult, ekkor még a 
háznál kialakított istállóban tartották az álla-
tokat. Ezt a helyet azonban gyorsan kinőtték, 
így vásároltak egy tanyát, ahol az állattartás 
fő profilja a juhtartás volt. Itt hobbiként 4-5 
magyartarka tehenet is tartottak. A több lábon 
állás miatt a szarvasmarha állományt növelni 
kezdték. Az első tenyészállatokat vásárokból 
szerezték be, amelyek a 3. 4. laktációban már 
napi 30 liter tejet is képesek voltak termelni. A 
tanyán a juhok mellett a magyartarka létszám 
is szépen gyarapodott 50 tehénre és szaporu-
latára fejlődött. 2006-ban ismét fejlesztettek, 
vásároltak egy telepet, ami nagyon elhagya-
tott és leromlott állapotban volt. A vásárolt 
telepre költözésig nagyon sok mindent ön-
erőből újítottak fel. Felújították többek között 
a szociális épületet, a hullatároló és boncoló 
helységet, egy 7 x 70 m-es fedett etető- pihe-
nőteret, a monitoring kutakat és a fejő és tej-
ház épületét. 2008-ban pályáztak az állattartó 
telepek korszerűsítésére, amit meg is nyertek, 
így 2009. évben elindult egy nagyléptékű fej-
lesztés. Ennek keretében istállók padozatait 
lebetonozták, szilárd burkolattal látták el a te-
lepi belső közlekedő utakat, építettek egy 800 
t kapacitású szerves trágya tárolót és egy hoz-
zá kapcsolódó 200 m³-es hígtrágya tárolót. 
Vettek egy Schaffer univerzális rakodógépet 
is. A növendék állománnyal 2011. év novem-
berében költöztek az új telepre, a tehenek né-
hány hónappal később érkeztek, mivel nekik 
fejőházra is szükségük van.
A jelenlegi állomány 110 nőivarú és 30 hím-
ivarú egyedből áll. Ebből 71 a tehén. Az ál-
lomány döntő hányada - 80%-a – magyar-
tarka, 20%-a holstein-fríz. Az éves laktációs 
átlagtermelésük 5500 kg környékén mozog.  
A megtermelt tejet a tiszafüredi Kuntej Kft. 
vásárolja meg és szállítja a feldolgozó üze-
mébe. Jelenleg a felvásárlási alapár nettó 
78.- Ft. Ez nem mondható kifejezetten magas 

árnak, de a Kuntej megbízható partner. Min-
den képen bővíteni szeretnék a magyartarka 
állományt, de kizárólag csak saját tenyésztés-
ből, a vásárlás kizárva. Céljuk, hogy elérjék 
a 100-as létszámot, mivel a telep kapacitá-
sa ennyit bír el és a telepen dolgozók ennyi 
egyed ellátását tudják biztosítani. A tehenek 
mesterséges termékenyítését id. Szabó Károly 
unokája, Csaba végzi, aki az egyesület támo-
gatásával végezte el az inszeminátor képző 
tanfolyamot.
Id. Szabó Károly 2004. óta tagja a Magyartar-
ka Tenyésztők Egyesületének. 2012. tavasza 
óta a tenyészet „A” típusú termelés ellenőrzés 
alatt áll, így részt vesznek az ivadék teljesít-
ményvizsgálati programban is. 2012. májusá-
ban és novemberében ebben a tenyészetben is 
használtak ITV-s tenyészbikákat.
A vállalkozás 320 ha földterülettel rendel-
kezik, melyből 90 ha a szántóterület. Sajnos 
a szántóból csak 20 ha a saját, 70 ha bérelt 
terület. A szántóföldeken abraktakarmányt és 
lucernát termelnek az állattartás részére. Saj-
nos a kis szántóterület miatt, nem tudnak elég 
abrak takarmányt termelni, ezért évek óta vá-
sárlásra kényszerülnek. A földek Tiszafüred 
területén találhatók. A juhállomány legelte-
téséhez bérelnek még közel 230 ha legelőt a 
Hortobágyi Nemzeti Parktól. Mind a szántó-
területtel, mind a legelőkkel részt vesznek az 
Agrár Környezet Gazdálkodási Programban. 
Növelni szeretnénk vállal-
kozás földterületeit, ennek 
érdekében pályázatot nyúj-
tottak be a Nemzeti Föld-
program keretében állami 
földterület bérlésére. Ma 
már a pályázat eredményét 
is tudják, sajnos nem nyer-
tek.
Gépparkjuk elöregedett, 
a gépek legtöbbjét még 
a vállalkozás indítása-
kor 1993-ban vásárolták. 
Rendelkeznek 2 MTZ 
erőgéppel és a hozzá kap-
csolódó ekével, tárcsával, 
boronával, bálázóval, rend-
sodróval és trágyaszóróval. 
Önálló gépek pályázatán 
2009-ben a régi bálázót 
egy KRONE körbálázóra 
cserélték. Nagy szükség 
lenne még a többi gép cse-

réjére is, de a telep beruházás minden anyagi 
forrásukat lekötötte.
A vállalkozásban a három tulajdonos testvér 
mellett három alkalmazott is dolgozik. Ők, 
hatan látják el a szarvasmarha telep mellett a 
tanyán tartott juhállományt is és végezik a nö-
vénytermesztési munkálatokat is. Szerencsére 
mindenki ismer minden munkafolyamatot, 
ezért szükség esetén nem okoz gondot egy-
más helyettesítése. A testvérek között van nö-
vénytermesztő és gépész végzettségű is, ezért 
szükség esetén a gépek karbantartásánál sem 
kell külső szakembert bevonni.
A jövőt a termékfeldolgozásban látják. Első-
ként a tej csomagolását, „zacskózását” szeret-
nék elkezdeni, mivel erre már konkrét igény 
is jelentkezett. A későbbiekben esetleg túró és 
gomolya gyártása is a tervek között szerepel. 
A gazdaság 2 MTZ traktorát sürgősen cserél-
ni kell, amihez már kompatibilis munkaesz-
közök vásárlása is szükségessé válik.
Az idei évben újra pályáztak az állattartó te-
lepek korszerűsítése kiírásra, ami még bírálat 
alatt van. Ennek keretében egy takarmány-
daráló, aprító technológiát és egy megújuló 
energiát hasznosító napkollektor rendszert 
kívánnak meg építeni.
A riport végére egy nagyon szimpatikus csa-
ládi vállalkozást ismerhettem meg. Zárszó-
ként kívánok nekik nagyon sok kitartást és 
erőt elképzeléseik megvalósításához.

SZABÓ KÁROLY TISZAFÜRED-EGYEK
EGY HÁROM GENERÁCIÓS MAGYARTARKA TENYÉSZET

Vágó Barnabás küllemi bíráló, MTE

BEMUTATKOZUNK



Néhai Kerekes György elnökségi tagunk fia, ifjabb Kerekes György jóvoltából került a birtokunkba a hazai tenyész-
tésszervezés őskorát felidéző folyóirat-gyűjtemény. Hisszük, hogy elődeink magas színvonalú szakmai munkájából a 
jelenkori tenyésztő társadalom is sok hasznos információt meríthet. Ezért úgy döntöttünk, hogy az újság hasábjain 
közreadjuk a szarvasmarha-tenyésztés régmúlt eredményeit és emlékeit.



Elődeink nyomában...



Elődeink nyomában...
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15511 TEVELI TAKAROS HEXSTERN AB 93 469 30 0,23 19 0,05 106 90 107 106 125 108 98 136 2000
16698 KOCSÉRI ZÚDÍTÓ GEBAL 80 546 19 -0,05 17 -0,03 94 96 104 112 122 95 105 133 2000
16700 JÁKI ZSONGLŐR SAMURAI BB 96 1138 39 -0,1 36 -0,06 111 69 85 100 142 86 98 136 2500
16930 BONYHÁDI ACÉL HORWART 102 99 128 2000
17076 DERECSKEI ASTORIA INDIANER P 107 2000
17337 KOCSÉRI ARÉNA LOTARRY AA 93 605 51 0,51 28 0,13 108 86 99 97 136 91 102 136 2000
17368 KOCSÉRI AMÚR HUMLANG AB 77 652 27 0,06 19 -0,07 95 105 93 97 126 2000
17508 BONYHÁDI BALLAGÓ HUMLANG AB 81 569 11 -0,21 13 -0,13 114 98 98 101 118 2000
17722 KOCSÉRI BENNFENTES HORWART AA 79 439 12 -0,1 14 -0,02 118 91 108 108 118 86 103 128 2000
18031 BONYHÁDI CIMBORA RUMBA-ET AA 83 767 31 0,02 22 -0,09 117 93 110 120 129 2500
18110 JÁKI CUDAR RUMBA AA 81 720 18 -0,19 23 -0,03 117 101 101 113 127 2000
18427 BONYHÁDI CSIPET KAMPS AA 71 1199 38 -0,15 35 -0,11 114 103 94 101 142 108 93 141 3000
18428 GENCSAPÁTI CINKE REX AA 81 606 31 0,14 23 0,04 113 90 104 122 129 80 95 128 2000
18429 JÁKI CSÓKA RADNAB AA 76 434 17 0 18 0,06 109 98 102 107 121 91 100 130 2000
18636 JÁKI DANI KAMPS AB 77 460 29 0,21 21 0,1 115 92 92 97 126 106 98 136 2000
18638 MÉNESBIRTOK DÁLIA RADNAB AA 76 550 22 0,01 20 0,02 102 92 101 115 124 90 101 131 2000
19008 POLÁNYI DRÁVA ZSENGE 119 2500
19227 KOCSÉRI DÜLŐ ROMEL 83 1126 56 0,2 37 -0,03 106 90 105 113 146 3000
19300 BONYHÁDI ÉRMES ROMEL 78 858 32 -0,03 28 -0,03 108 99 103 123 134 106 104 141 2500
19301 DERECSKEI ÉTLAP SUPERY P 120 2000
19302 DERECSKEI ÉTŰD SUPERY P 116 2000
19444 DUNAHARASZTI ETALON REEF 80 735 19 -0,18 18 -0,14 113 85 95 105 124 101 102 134 2000
19890 BONYHÁDI EREDMÉNYES DIONIS 84 974 31 -0,13 33 -0,01 110 89 108 111 137 98 100 138 2500
19958 DERECSKEI ENZIM VIDÁM P 103 2000
20063 BONYHÁDI FÜLLER ROMLET 77 1090 47 0,07 33 -0,08 111 85 87 102 142 3000
20064 TEVELI FÜGE DIONIS 78 780 30 -0,01 32 0,09 113 93 88 106 135 2500
20259 DERECSKEI FRÉDI ALFA P 113 106 2000
20332 KOCSÉRI FARMER TAKAROS 71 720 38 0,18 24 -0,02 99 90 110 109 132 104 103 139 2500
20675 KOCSÉRI FEJLŐDŐ RENE 77 654 28 0,04 21 -0,03 118 92 107 112 127 105 106 138 2500
20947 BONYHÁDI GAZDA RENE 68 553 18 -0,07 16 -0,06 107 101 104 92 121 2000
20949 MÁRIAKÁLNOKI GYEPŰ IBIS 71 727 34 0,1 29 0,07 107 93 85 97 133 103 97 137 2500
21168 DERECSKEI GYÖRE SZÍNVONALAS 104 104 2000
21191 TEVELI GERJEN VALLOMÁS 54 664 15 -0,21 15 -0,15 120 94 100 111 121 116 103 2500
21718 VASVÁRI HUBERTUS ROCKET 101 103 2500
21719 NYŐGÉRI HEGYHÁT ENZIM 108 102 2500
21938 NYŐGÉRI HORVÁT BUZOGÁNY 102 99 2000
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