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TARTALOMJEGYZÉK

Ünnepi évet zárunk hamarosan, hiszen a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete ebben az év-
ben ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. A jubileumi rendezvénysorozat a regioná-
lis közgyűléseken tartott visszatekintésekkel vette kezdetét, majd folytatódott egy tartalmas 
szakmai nappal Bonyhádon, s végül a Kaposvári Állattenyésztési Napokon „A magyartarka 
tenyésztése” c. könyv bemutatójával zárult.

A hétköznapok fáradozásai közepette jó volt megállni egy pillanatra, s tisztelettel emlékezni 
azokra a tenyésztőkre, az egyszerű egyesületi tagoktól a vezetőkig, akik gyakran „politikai 
ellenszélben” is kitartottak a magyartarka fajta mellett, akiknek az elmúlt évtizedek sikerei 
is köszönhetők.

A múlt azonban arra kötelez, hogy következetesen folytassuk az elődök munkáját annak érdekében, hogy újabb sike-
res évek, évtizedek következzenek a magyartarka fajtát tenyésztők közössége számára!

	 Prof.	Dr.	Holló	István
	 egyetemi	tanár

TISZTELT OLVASó!
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ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzők a Magyartarka Tenyésztők Egye-
sületének 25 éves tenyésztésszervezési mun-
káját foglalják össze, valamint visszatekinte-
nek a fajta közel 150 éves hazai történetének 
legfontosabb időszakaira. 
A fajta kialakításában és javításában a tejterme-
lő képesség fokozása volt a legfontosabb szem-
pont. Ez a törekvés a gyakorlatban a fedező 
bikák importjával, ill. a hazai eredetű tenyész-
bikák köztenyésztésbe állításával valósult meg.  
A tenyészbikák kiválogatása a két háború kö-
zött gyakorlatilag csak a tenyészbikák szár-
mazása és külleme alapján történt. Érdemi 
változást a modern tenyészérték-becslési mód-
szerek, mindenekelőtt a tejtermelésre irányuló 
ivadékvizsgálat bevezetése jelentett.
A „változás szelét” a rendszerváltást követően 
létrejövő fajtaegyesület megjelenése jelentet-
te. Párosult mindez a mesterséges terméke-
nyítés térhódításával, és a tenyésztést szolgáló 
infrastruktúra (STV állomások, informatika, 
egyedi megjelölés stb.) nyújtotta előnyökkel. 
A tenyészbikák rangsorolásához kifejlesztett 
index (kezdetben TTI, később KTI) tulajdon-
képpen Tej Tenyészérték Indexként volt értel-
mezhető, hiszen az indexalkotó tulajdonságok 
kizárólag a tejtermelésben fontos értékmérők 
tenyészértékeire terjedtek ki. A fajta húster-
melő képességének javítása szempontjából 
mérföldkőnek nevezhető a Hús Tenyészérték 
Index 2004. évi bevezetése.
A tenyészcél a kettőshasznosítás megőrzé-
se; egy koncentrált tejtermelésű (magas fe-
hérjetartalom!), kimagasló reprodukcióval, 
hosszú hasznos élettartammal bíró, bioló-
giailag stabil fajta, amely a fentieken túl-
menően kimagasló hústermelő képességgel 
is rendelkezik. A fajta új szelekciós rend-
szere a vázolt tenyésztési koncepción ala-
pul, és biztosítja a nemesítő munka sikerét. 

BEVEZETÉS

A magyartarka szarvasmarha hazai tenyész-
tése közel 150 éves múltra tekint vissza.  
Az első szimentáli vérségű tehenek - bajor 

és sváb telepesek révén - már Mária Terézia 
uralkodása idején eljutottak Magyarország 
területére. Országos elterjedése azonban 
csak a XIX. század második felében megva-
lósuló nagyarányú szimentáli (hegyitarka) 
tenyészállat-importnak és fajtaátalakító ke-
resztezésnek köszönhető. Ezt követően egé-
szen az 1970-es évekig hazánk meghatározó 
szarvasmarha fajtája volt. Ezt elsősorban jó 
alkalmazkodó képességének, kiváló vágóér-
tékének, valamint húsminőségének és nem 
utolsósorban magas biológiai értékű tejének 
köszönhette. A fajta legnagyobb erőssége 
napjainkban is sokirányú hasznosíthatósá-
gában rejlik, így fejt és nem fejt (húshasz-
nosítású) változata is méltán népszerű a te-
nyésztők körében.
A magyartarka tenyésztésének irányítását, 
szervezését, a genetikai fejlesztést, hazai és 
nemzetközi képviseletét az 1989-ben megala-
kult Magyartarka Tenyésztők Egyesülete látja 
el, amelynek 2013. de cember 31-i taglétszáma 
1369 természetes és jogi személy. A jelzett 
taglétszám 28722 tehén tenyésztői integrálását 
jelenti, azaz az ország magyartarka tehénál-
lományának több mint a fele, a nukleusz és a 
fajtafenntartó egyedek pedig teljes létszámban 
az Egyesület látókörébe tartoznak, annak te-
nyésztési programját hajtják végre.
A fajta megőrzése, genetikai fejlesztése ne-
mes faladat, ugyanakkor nagy felelősség is, 
a siker záloga az Egyesület és a tenyésztők 
szoros együttműködése.
A modernkori magyartarka-tenyésztés koncep-
ciójának a lényege a fajta genetikai képességének 
fejlesztése (tej, hús, fitnesz, küllem), verseny-
képességének megőrzése, a tenyésztők anyagi  
boldogulásának, megélhetésének biztosítá-
sa. A magyartarka fajtának akkor is meg kell 
tudni állni a saját lábán, ha nem lesz anyagi 
forrás a védett és veszélyeztetett háziállatfaj-
táink megőrzésére (jelenleg ez nem áll fenn, 
de a közép- és hosszú távú jövőt senki nem 
ismeri…)!
A fenti elvárás a tenyészcélok (termelés, kül-
lem) világos megfogalmazásán és ezek mara-
déktalan szakmai végrehajtásán keresztül való-
sulhat meg!

A MAGYARTARKA  
TENYÉSZTÉSÉNEK IRÁNYAI AZ 

EGYES KORSZAKOKBAN

Tenyésztési	koncepció	a	fajta	kialakulá-
sától	az	1970-es	évekig

A fajta kialakításában és javításában a tej-
termelő képesség fokozása volt a legfonto-
sabb szempont. Ez a törekvés a gyakorlat-
ban a fedező bikák importjával, ill. a hazai 
eredetű tenyészbikák köztenyésztésbe állí-
tásával valósult meg. A tenyészbikák kivá-
logatása a két háború között gyakorlatilag 
csak a tenyészbikák származása és külleme 
alapján történt.  Az utóbbi a szervezeti szi-
lárdság és a húsformák figyelembe vételét 
jelentette. Ezeknek a tulajdonságoknak a 
súlyozása egzakt adatok híján meglehető-
sen szubjektíven és gyakran ellentmondá-
sosan történt. Érdemi változást az 1950-
60-as években elkezdett, tejtermelésre 
irányuló ivadékvizsgálat bevezetése, majd 
a modern tenyészérték-becslési módsze-
rek alkalmazása jelentett, amelyek segít-
ségével objektív alapokra helyeződött a 
tenyészkiválasztás. Ehelyütt is szólni kell a 
fajta nemesítésében meghatározó szerepet 
játszó személyiségek, így mindenekelőtt 
Csukás Zoltán, Ujhelyi Imre, Wellmann 
Oszkár, Guba Sándor és mások elévülhe-
tetlen érdemeiről. (Húth és Stefler, 2014)

A	tenyésztési	koncepció	változása	a	80-
as	és	90-es	években

A „változás szelét” a rendszerváltást köve-
tően létrejövő fajtaegyesület megjelenése 
jelentette. Párosult mindez a mesterséges 
termékenyítés térhódításával és a tenyésztést 
szolgáló infrastruktúra (STV állomások, in-
formatika, egyedi megjelölés stb.) nyújtotta 
előnyökkel.
Az igazi áttörést minden bizonnyal mégis 
az jelentette, hogy világos érdekeltség jött 
létre a tenyésztői társadalmon belül, hogy 
a fajtát a versenyképesség és jövedelme-
zőség érdekében kell továbbtenyészteni.  

25 ÉV A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉS SZOLGÁLATÁBAN
Húth	Balázs	–	Füller	Imre	–	Komlósi	István	–	Polgár	J.	Péter	–	Holló	István
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Ennek egyik mérföldköve a Tenyésztési 
Program megalkotása volt.

A tenyészbikák rangsorolásához kifejlesztett 
index (kezdetben TTI, később KTI) tulajdon-
képpen Tej Tenyészérték Indexként volt 
értelmezhető, hiszen az indexalkotó tulajdon-
ságok kizárólag a tejtermelésben fontos érték-
mérők tenyészértékeire terjedtek ki. Így, amíg 
az elsődleges értékmérő tulajdonságok közül 
a tejtermelő képességre az ivadékvizsgálaton 
alapuló tenyészérték eredmények alapján sze-
lektáltak, addig a hústermelő képesség eseté-
ben pusztán fenotípus alapján, a tenyészbikák 
KSTV alatt produkált súlygyarapodására és az 
izmoltságra kapott küllemi bírálati pontszámra 
szorítkozott a tenyészkiválasztás. A magyar-
tarka fajtában a KSTV 1996-ban kezdődött 
meg az OMT Rt. Szombathelyi Állomásán. 
Tenyésztői és gazdasági szempontból is je-
lentős lépés volt, hogy 2003-tól az Egyesület 
vásárolja meg a tenyészbika-jelölteket, így a 
fajtafenntartáshoz nélkülözhetetlen „genetikai 
kincs” az egyesületi tagság (tenyésztők) tulaj-
donába került.

A fajta hústermelő képességének javítása 
szempontjából mérföldkőnek nevezhető a 
hús tenyészérték index 2004. évi beveze-
tése. Ennek gyakorlati meghatározása a 
nemzetközi tenyésztési integráció keretein 
belül valósul meg (Németország, Ausztria, 
Magyar ország, Csehország, Olaszország), 
kihasználva az európai hegyitarka-populáció 
hasonló genetikai összetételének megbízha-
tóságot javító hatását. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy számos hazai tenyészbika ősei 
(apa, nagyapa) vagy oldalági rokonai (fél-
testvérek) termelnek a hazaitól eltérő kör-
nyezetben, amely a számított tenyészérték 
megbízhatósága szempontjából döntő jelen-
tőségű. Különösen fontos ez a hústermelő ké-
pesség tenyészérték-becslési rendszerében, 
hiszen tenyészbikánként viszonylag kis lét-
számú (8-15) hímivarú ivadék vágása során 
kapott vágási (vágóérték) adatok képezik a 
tenyészérték-számítás alapját.

A termelési tulajdonságok (tej és hús) ja-
vulásával párhuzamosan szinte valamennyi 
szarvasmarha-fajtában a funkcionális tulaj-
donságok (termékenység, hasznos élettartam, 
ellés lefolyás stb.) romlása figyelhető meg.  
A fitnesz tulajdonságok az elsődleges termék-
előállítás gazdaságosságát nagymértékben  

meghatározó értékmérők, amelyek kedvező 
vagy kedvezőtlen volta jelentősen befolyá-
solja az ágazat eredményességét.
A funkcionális tulajdonságokra irányuló 
tenyészértékbecslés a tulajdonságcsoport 
gyenge örökölhetősége ellenére indokolt, 
mivel hagyományos tenyésztői módszerek-
kel történő javítása meglehetősen korlátozott 
eredményekkel kecsegtet. A fejlesztés ered-
ményeként 2010. január 1-jétől a magyartar-
ka tenyészbikák tenyészérték-becslése kiter-
jedt a fitnesz tulajdonságokra is (fertilitás, 
elléslefolyás, holtellés, hasznos élettartam, 
perzisztencia, szomatikus sejtszám), az ob-
jektív tenyészértékek birtokában pedig meg-
nyílt a lehetőség a szelekciós index további 
korszerűsítésére is. Nem lehet azonban ele-
get hangsúlyozni, hogy e tulajdonságcsoport 
javításában a környezeti tényezők (tartás, ta-
karmányozás, management stb.) optimalizá-
lásával lényegesen nagyobb és hatékonyabb 
eszköz van a kezünkben, mint a genetikai 
úton történő javítással. (Húth és Stefler, 2014)

A	napjainkban	használatos	szelekciós	index

A magyartarka fajta tenyészcéljában a fent 
tárgyalt értékmérők a piaci környezet és a 
nemzetközi tenyésztési integráció következ-
tében a nyugat-európai országokhoz hasonló 
arányban szerepelnek, biztosítva a fajta fenn-
maradását, versenyképességének megőrzését 
a specializált tejelő és húsfajtákkal szemben. 
Az tehát a feladat, hogy a szelekciós tulaj-
donságok optimális súlyozásával tompítsuk 
az értékmérők között fennálló negatív geneti-
kai hatásokat, így biztosítva a fajtában elvárt 
genetikai előrehaladást. A tenyésztők hosszú 
távú érdeke, hogy megőrizzük a magyartarka 
kettős hasznosítását, és következetesen ki-
tartsunk a kombinált tenyészcél mellett.
A szelekciós index korszerűsítését az in-
dokolta, hogy a kettőshasznú magyartarka 
tenyésztésében egymással negatív korrelá-
cióban álló tulajdonságokat kell egyidejűleg 
javítanunk (táblázat). A KTI-ben az indexal-
kotó tulajdonságok tenyészértékeinek opti-
mális súlyozásával az egymással antagonista 
kapcsolatban lévő fontos értékmérők (tej-
hús-fitnesz) esetében a genetikai előrehala-
dást csökkentő hatások tompíthatók. Így a 
kiemelt szelekciós tulajdonságok esetében 
eltérő mértékben ugyan, de gazdasági-piaci 
értéküknek megfelelő genetikai előrehaladás 
realizálható.

A fitnesz tulajdonságok 30%-os súlyozása az 
a szelekciós minimum érték, amely alatt – a 
részalkotó tulajdonságok gyenge öröklődhe-
tősége (h2 érték: 0,03-0,10) miatt – gyakor-
latilag megszűnne a tulajdonságcsoport te-
nyésztői úton történő javításának lehetősége. 
A tej-hús-fitnesz 40%-30%-30% súlyozása 
a tejtermelés esetében így is közel tizenkét-
szeres, míg a hústermelés esetében ötszörös 
genetikai előrehaladást eredményez a funkci-
onális tulajdonságokhoz képest.
Az új Kettőshasznú Termelési Indexben 
(KTI) az indexalkotó tulajdonságok köre te-
hát a piaci elvárásokhoz és a tenyészcélhoz 
igazodó súlyozással bővült (ábra). A jel-
zett arányokkal a tejtermeléssel kapcsolatos 
mennyiségi tulajdonságok (tej kg, fehér-
je kg, zsír kg) tekintetében megőrizhető a 
genetikai előrehaladás, ugyanakkor a hús 
tenyészérték index (nettó súlygyarapodás, 
színhús-kitermelés, EUROP izmoltság), va-
lamint a fitnesz tenyészérték index (FTI) 
résztulajdonságai esetében is realizálha-
tó eltérő mértékű javulás. A jól megter-
vezett célpárosításoknak és szelekciónak 
köszönhetően az elmúlt évtizedekben úgy  
javultak a fajta termelési tulajdonságai (tej és 
hús), hogy mellette a fitnesz tulajdonságok 
esetében nem mutatkozott genetikai lerom-
lás. (Húth és mtsai, 2013)
Továbbra is kiemelt tenyésztői célkitűzés, 
hogy a tejtermelés és a fitnesz tulajdonságok 
javítása mellett – kettőshasznosítású fajta-
ként – nem mondhatunk le a hústermelő ké-
pesség javításáról sem, hiszen a specializált 
tejelő fajtákénál alacsonyabb tejtermelését 
kimagasló hús- és koncentráltabb tejterme-
léssel kell ellensúlyoznia!
Az egyes szelekciós tulajdonságok között 
fennálló antagonizmus miatti lassuló vagy 
negatív irányú szelekció nemkívánatos hatá-
sát – például a tej beltartalom és az izmoltság 
esetében – úgy tompíthatjuk, hogy a célpáro-
sítások során az említett értékmérők esetében 
ún. szelekciós minimumot határozunk meg. 
Így megelőzhetjük az elsődleges termék-elő-
állításban (tej és/vagy hús) szintén meghatá-
rozó gazdasági értéket képviselő tulajdonsá-
gok esetében a genetikai leromlást.

Az újonnan alkalmazott szelekciós index – 
annak ellenére, hogy a küllemi értékmérők 
nem tartoznak az indexalkotó tulajdonságok 
közé – a tőgy küllemben, valamint a test-
méretek növelésében is genetikai javulást 
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eredményez. Ennek elsődleges oka, hogy az 
egyes értékmérő tulajdonságok közötti gene-
tikai korrelációknak köszönhetően számos 
termelési (tej, hús) vagy fitnesz tulajdonság 
javítására irányuló nemesítő munka eredmé-
nyeként a legtöbb küllemi tulajdonságban 
is pozitív irányú genetikai trend érvényesül. 
Például a javuló tej tenyészérték növekvő 
tőgykapacitást és összességében jobb tőgy-
alakulást eredményez. Ugyanez igaz a hasz-
nos élettartam tenyészérték és a tőgyvégpont 
(+0,46), valamint a tőgyfüggesztés (+0,57) 
közötti összefüggésre is, tehát az egyed nagy 
életteljesítményének a jó függesztésű, terje-
delmes, 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 tulajdonságok köre 
– a specializált fajtákénál több tulajdonság-
csoport egyidejű javítását fogalmazza meg, 
amelyek világos meghatározása egyébként is 
nagy körültekintést igényel.

A hasznos élettartam javításának másik le-
hetséges alternatívája a tulajdonságot befo-
lyásoló, a küllemi bírálat biztosította funk-
cionális küllemre irányuló szelekció. A fő 
küllemi tulajdonságok közül a tőgyfüggesz-
tés és a tőgyvégpont között figyelhető meg 
szoros pozitív irányú genetikai összefüggés. 
Az új szelekciós index kidolgozását megelő-
ző vizsgálatainkban a hús tenyészérték index 
(HTI) és a tőgyvégpont tenyészérték között 
-0,25, míg a tőgyfüggesztés tenyészérték 
között -0,33 összefüggést számítottunk. 
A tej tenyészérték index (TTI) és a hús 
tenyészérték index között -0,14, míg a szín-
húskitermelés tenyészérték között -0,22 kor-
relációs értéket állapítottunk meg. (Húth és 
mtsai, 2013)

folytatjuk...

Tulajdonság rg

Tej Tenyészérték Index (TTI) – Hús Tenyészérték Index (HTI) -0,14

Tej Tenyészérték Index (TTI) – Nettó súlygyarapodás -0,13

Tej Tenyészérték Index (TTI) – Színhús kitermelés -0,22

Tej Tenyészérték Index (TTI) – Hasznos élettartam -0,10

Tej Tenyészérték Index (TTI) – Perzisztencia +0,11

Tej Tenyészérték Index (TTI) – Élve született borjú +0,12

Hús Tenyészérték Index (HTI) – Hasznos élettartam +0,22

Hús Tenyészérték Index (HTI) – Perzisztencia -0,27

Hús Tenyészérték Index (HTI) – Ellés lefolyás -0,27

Tej Tenyészérték Index (TTI) – Ráma +0,10

Tej Tenyészérték Index (TTI) – Tőgyvégpont +0,15

Tej Tenyészérték Index (TTI) – Elülső tőgyfél hossza +0,51

Tej Tenyészérték Index (TTI) – Hátulsó tőgyfél hossza +0,46

Tej Tenyészérték Index (TTI) – Izmoltság -0,35

Hús Tenyészérték Index (HTI) – Ráma +0,30

Hús Tenyészérték Index (HTI) – Tőgyvégpont -0,25

Hús Tenyészérték Index (HTI) – Tőgyfüggesztés -0,33

Hús Tenyészérték Index (HTI) – Izmoltság +0,21

Hasznos élettartam – Ráma -0,39

Hasznos élettartam – Tőgyvégpont +0,46

Hasznos élettartam – Tőgyfüggesztés +0,57

Hasznos élettartam – Izmoltság -0,35

A legfontosabb értékmérők közötti genetikai korrelációk alakulása a magyartarka fajtában 
(Húth – Komlósi, 2012)

éves az egyesület A Kettőshasznú Termelési Indexet (KTI) alkotó résztulajdonságok és azok gazdasági súlyozása
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Szeptember 28-án a Kaposvári Állatte-
nyésztési Napok gazdag eseménysorozatá-
nak keretében mutatták be „A magyartarka 
tenyésztése” c. szakkönyvet. A mintegy 
félszáz érdeklődő előtt tartott megnyitó-
jában dr. Holló István egyetemi tanár úgy 
fogalmazott, hogy a könyv megjelenése 
a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete  
25 éves születésnapi ajándékának is te-
kinthető, és méltán került az érdeklődés 
középpontjába. Az egybegyűltek is része-
sei lettek az „ajándéknak”, hiszen a ran-
gos szerzői kollektíva által dedikált tisz-
teletpéldányokkal gazdagodhattak!
A frissen megjelent kötet szakmai érté-
kelésére dr. Komlósi István, a Debreceni 
Egyetem professzora vállalkozott. Elő-
adásában kiemelte, hogy az olvasó az 
egyes fejezetekben világos képet kaphat 
a fajta kialakulásának legfontosabb pil-
lanatairól és az ezek hátterében meghú-
zódó természetföldrajzi és gazdaságtör-
téneti hatásokról. Megismerhetik a fajta 
tenyésztésének koncepcióját és ennek 
intézményes hátterét. Bőséges adatokat 
találnak a fajta tej- és hústermelésének, 
továbbá fitnesz tulajdonságainak jelen-
legi állapotáról. A bemutatott táblázatok 
módot adnak a fajtakör többi változatá-
nak megismerésére is. A kötet végén a 
szerzők bemutatják a fajtakör tenyészté-
sében szerepet játszó hazai és nemzetközi 
szervezeteket. Nem feledkeznek meg a 
fajta múltját-jelenét alakító kiemelkedő 
személyek megemlítéséről sem! 
A szerzők nevében a szerkesztő,  
Prof. Dr. Stefler József, a Kaposvári Egye-
tem emeritus professzora a mű elkészü-
lésének kulisszatitkairól és személyes 
aspektusairól szólt.  Olyan szakkönyv 
elkészítésére törekedtek, amelynek isme-
retanyaga a múlt és a hagyományok tisz-
teletére épül, de támaszkodik a modern 
állattudomány eredményeire, szembenéz 
az új idők kihívásaival, és felelősséget 
vállal a fajtát tenyésztő gazdák jövő-
jéért is. Ezt a filozófiát arra alapozták, 
hogy a „csapatban” egyetemi oktatók, a 

hegyitarka fajtakör tenyésztésére rálátás-
sal és nemzetközi kapcsolatokkal rendel-
kező szakemberek mellett a gyakorlatban 
otthonosan mozgó, a magyartarka neme-
sítését közvetlenül irányító szakemberek 
dolgoztak együtt.
Az igényes kivitelű, színes képekkel il-
lusztrált kötet a Magyartarka Tenyésztők 
Egyesülete gondozásában jelent meg. 
Ajánljuk mindazoknak, akik a fajta múlt-
ja, jelene és jövője iránt érdeklődnek, 
elméleti és gyakorlati szarvasmarha-te-
nyésztőknek, egyetemi hallgatóknak és 
nem utolsó sorban azoknak a gazdáknak, 
akik a fajtát napjainkban is tenyésztik. 
Látni fogják, hogy napi munkájuk része a 
fajtakör újkori karrierjének. Legyenek ők 
is sikeresek!

„A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉSE”
Prof.	Dr.	Stefler	József

könyvbemutató

A MAGYARTARKA
TENYÉSZTÉSE
Szerkesztette: Stefler József

Szerzők: †Bedő Sándor, Füller 
Imre, Holló Gabriella, Húth Balázs, 
Mészáros Gyula, Polgár J. Péter, 
Stefler József, Vágó Barnabás
Lektorok: Holló István, Szabó 
Ferenc
Kiadó: Magyartarka Tenyésztők 
Egyesülete

Megrendelhető az egyesületi 
irodában, e-mailben és telefonon 
az alábbi elérhetőségeken:

MTE 7150 Bonyhád, Zrínyi u. 3.
Tel.: 74/451-022
e-mail: info@magyartarka.hu
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ÉLőHELYFEjLESZTÉS NÉGY LÁBON – AVAGY  
TERMÉSZETVÉDELMI KOLLÉGÁK pÁSZTó-puSZTÁN

Molnár	Géza

A természetvédelmi célkitűzéseket nem 
lehet kizárólag íróasztal mögött ülve, re-
zervátumhatárokat és védetté nyilvánító 
jogszabályokat alkotva megvalósítani. 
Csúcsmodern technikai eszközök, fejlett 
biológiai kutatási módszerek, busás kö-
zösségi fejlesztési források állnak rendel-
kezésre törekvéseink megvalósításához, 
melyeket persze igyekszünk is kihasznál-
ni, de még ezek sem elegendők. A termé-
szetvédelem helyes értelmezése ugyanis 
mindig magában hordoz egy ősi, több 
évszázados múltra visszanyúló, de annál 
jelentősebb szereppel bíró kulcsfontos-
ságú vonalat is. Ez pedig nem más, mint 
az adott vidékre, tájra jellemző hagyomá-
nyos gazdálkodási gyakorlathoz történő 
visszanyúlás: újrateremteni az akkori pa-
zar élővilágot mindössze azáltal, hogy a 
mai túlintenzifikált, egyediségét már oly 
rég elveszített helyeken oly módon kez-
dünk el gazdálkodni, ahogyan azt a régi 
időkben tették. Így kacsinthat újból ránk a 
Nap az élőhely-rehabilitációs árasztások 
víztükréről, és válnak a legelő állatok a 
természetvédő szakemberek kitüntetett, 
leggyakorlatiasabban dolgozó munkatár-
saivá.
A helyes tájhasználattal ugyanis értéke-
sebb élőhelyeket hozhatunk létre a régi-
módi, konzerváló szemléletű védelmet 
„élvező”, magukra hagyott területeknél. 
Emellett pedig nemcsak egy bizonyos 
élőlényt óvunk, hanem egy komplex, 
egészségesen működő ökoszisztémát, 
melyben minden oda való élőlény jól érzi 
magát: ott van, ahol lennie kell, és meg-
kap mindent, amire szüksége van.
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület 
is ezt az elvet követte, amikor 2011-ben 
egy, az Európai Unió által finanszírozott 
LIFE+ program keretében egy modell 
megvalósításához fogott Túrkeve határá-
ban. Már az elnevezés is önmagáért be-
szél: Pásztó-puszta pannon szikes gyep 
helyreállítása és megőrzése fenntartha-
tó gazdálkodási módszerekkel. Pásztó-

puszta  egykoron Túrkeve közösségi 
legelője volt, folytonosan legeltetett jel-
legének kialakulásához a csordajárásként 
való használata is hozzájárult. Pusztai 
élőhelyként ezt az időszakot aposztro-
fálhatjuk Pásztó virágkoraként. A legelőt 
nem csak a háziállatok népesítették be, 
hiszen a legelés és taposás által megdol-
gozott élőhely jellegzetes fajai is otthon-
ra találtak. A pusztai fákon, fasorokban 
szalakóták, kék vércsék fészkeltek, a 
gyepen élő ürgére kerecsensólyom vadá-
szott, a tanyák padlásairól kuvikok jár-
tak portyázni, jelen volt a magyar pusz-
ta legnagyobb termetű madara, Túrkeve 
határának féltett madárkincse, a túzok, a 
rövidre rágott fűben pedig az ugartyúk 
járt „lopni”. Aztán a rendszerváltás min-
dent megváltoztatott: a helyi gazdák már 
nem tudták eladni a tejet, a csordajárás 
lassacskán megszűnt. A beszántásokkal 
megsebzett puszta egyre csak zsugoro-
dott, a megmaradt gyepeket gépi kasza 
kése formálta sivárrá. Ez a lehangoló ál-
lapot sarkallta az Egyesületet arra, hogy 
mindent megtegyen azért, hogy Pásztó ne 
csak meggyötört árnyéka legyen egykori 

önmagának. A NATURA 2000 kijelölé-
sek idején szerencsés módon Pásztó is 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területté vált, Túrkeve önkormányzatától 
pedig helyi védettséget kapott. A LIFE+ 
pályázat elnyerését megelőzően már  
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sikerült előmozdítani az extenzív legel-
tetés megvalósítását a területen. Racka-
juhok és őshonos lófajták mellett ma-
gyartarkát is vittek a gyepre, bár ekkor 
még meglehetősen szerény létszámban. 
Hodályt is sikerült vásárolni az állatok 
számára, ráadásul kecsegtető változások 
történtek a gyep állapotában. Az eltökélt-
séget tehát tovább erősítették a pozitív 
folyamatok, a komolyabb törekvéseket 
pedig 2011-től már a LIFE+ program tá-
mogatja. Több akció keretében valósít-
juk meg a pásztói gyep helyreállítását. 
Területvásárlással hosszú távon leszünk 
képesek érvényesíteni a helyes gyephasz-
nálatot, az osztatlan közös tulajdonban 
lévő területek esetében pedig támogatjuk 
a kimérésekre irányuló törekvéseket, il-
letve olyan közbirtokosságot igyekszünk 
létrehozni, akik a természetközeli gaz-
dálkodás mellett kötelezik el magukat.  
A program leglátványosabb akciója a már 
említett „kollegákhoz” kötődik. Ellátásuk 
érdekében nagy volumenű felújításokat 
bonyolítunk le, ennek kapcsán nyerte el új 
arcát a Pásztói-legelő nyugati szélén elhe-
lyezkedő Hidegnevelde nevű hodály is. Az 
élőhely rehabilitációját vízvisszatartással 
is segíteni fogjuk, erre azért van szükség, 
mert a gyep területén több, a belvízelve-
zetést és az öntözést egyaránt szolgáló 
csatornát is létrehoztak, melyek negatívan 
hatnak az élőhely természetes vízháztartá-
sára. A legfontosabb mozzanat pedig nem 

más, mint az, hogy akkora állatállományt 
vigyünk a legelőre, amekkora képes biz-
tosítani a kívánatos, eredeti állapotok visz-
szatérését. A sokrétű (diverz) élőhely létre-
hozása érdekében több faj számos fajtáját 
legeltetjük Pásztón, a szarvasmarhafélék 
közül a magyartarka képviseli a legna-
gyobb egyedszámot. Szívóssága, többcélú 
hasznosítási lehetőségei, kedvező tartási 
igénye nagyban megkönnyítik a sokszor 
szélsőséges hozamú gyep természetvédel-
mi célú kezelését, hosszú távon céljaink 
megvalósulását.
A Pásztó-projekt gondolatának megszü-
letése óta igyekszünk az ott fellelhető 
természeti értékeket a lehető legtöbb mó-
don, a lehető legszélesebb értelmezésben 
megőrizni, gyarapítani. Ennek értelmé-
ben az élővilág megóvása és a megfelelő 
ökológiai élettér létrehozása csupán az 
egyik – bár mindenképp az elsődleges 
– célkitűzésünk. A természetvédelem 
fogalma ugyanis emellett még más, a 
hétköznapi ember számára talán nem is 
annyira magától értetődő elveket is magá-
ban foglal. A fent leírtak gondolatmenete 
is azt sugallja, hogy a természetvédelmi 
kezelés egyik alappillére a legelő álla-
tok jelenléte az ezt igénylő területeken.  
A hazai élőhelyeket a hazai fajták for-
málták az évszázadok folyamán olyanná, 
amilyennek ma mi is látni szeretnénk. 
Ennek értelmében az őshonos fajtákkal 
való törődés, azok megőrzése épp olyan 

természetvédelmi alapelv, mint a vadon 
élő őshonos fajok és a természetközeli élő-
helyek védelme. Pásztón kizárólag ilyen, 
ősi hazai fajtákkal történik a legeltetés. 
Eltökélt cél a mára veszélybe sodródott, 
degradálódó genetikai állományú fajták 
használata annak érdekében, hogy (1) az 
legeljen a területen, ami igazán oda való, 
(2) a génmegőrzés biztosítása által hozzá-
járulhassunk a további genetikai leromlás 
megállításához, és (3) minél több gazdál-
kodóban, döntéshozóban, civilben tudato-
sítsuk, hogy ezeknek az állatoknak igenis 
jól kiérdemelt helyük van a magyar gaz-
dálkodásban, a magyar asztalon, a magyar 
tájban. Harmadsorban a természetvédelmi 
törekvések kultúrtörténeti kincseinkkel is 
szorosan összefonódnak, legyenek azok 
tárgyi vagy éppen szellemi értékek. Aki 
ellátogat túrkevei oktatóközpontunkba, az 
közelről ismerkedhet a cifraszűrrel, a tan-
ösvényen kihelyezett táblákon olvashat ős-
honos háziállatfajtáink jelentőségéről, sőt 
élőben is odamehet hozzájuk, megérint-
heti, megsimogathatja őket a direkt erre a 
célra létrehozott állatsimogatónkban.
A Pásztó-projekt papíron hamarosan le-
zárul, viszont a helyszínen remélhető-
leg még hosszú évekig üdvözölhetjük a 
természetvédelem és a Túrkeve térségi 
tájhasználat közös céljainak megvalósu-
lásában részt vevő, bár az egészről való-
színűleg mit sem sejtő, boldogan legelé-
sző „kollegákat”.



Szimentáli Tenyésztők Világszövetsége 20. Kongresszusa • 2014. július 18-24. • fotó: Dr. Húth Balázs, Dr. polgár j. péter, Vágó Barnabás

A magyar delegáció (balról jobbra): Dr. Húth Balázs, 
Vágó Barnabás, Dr. Füller Imre, Dr. Polgár J. Péter, 
Bertalan Barna, Zabos Imre

Látogatás a „Hacienda Timbures” farmon Cartagena történelmi belvárosa

Cartagena történelmi belvárosa „Hacienda Timbures” húshasznosítású farm Cartagena mellett

A magyar delegáció a Kongresszus ünnepélyes  

megnyitása előtt Bogotában

Nem lehet elég korán kezdeni…
Az ősi indián kultúra képviselői

Az Elnöki Palota Bogotában



Szimentáli Tenyésztők Világszövetsége 20. Kongresszusa • 2014. július 18-24. • fotó: Dr. Húth Balázs, Dr. polgár j. péter, Vágó Barnabás

Bogota Főtere

Show-bírálat a bogotai kiállításon
Dr. Josef Kucera a Világszövetség elnöke köszönetet mond 
a „Hacienda Timbures” farm tulajdonosának

Látogatás a „Hacienda Trinidad” farmon A lenyűgöző Bogota környéki táj

„Hato Subachoque” húshasznú tenyészet

Extenzív húsmarhatartás Cartagena mellett
Dr. Füller Imre és Dr. Josef Kucera különdíjat 

ad át az első díjas fiatal tenyészbika-jelölt 

tenyésztőjének Emilio Restrepo úrnak

Díjnyertes tenyészbika
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AZ ELLÉS uTÁNI GYuLLADÁS CSöKKENTI A TEjELő TEHENEK TEjTERMELÉSÉT
TERMÉSZETES MEGOLDÁS A SCuTELLARIA BAICALENSIS, AZAZ A BAjKÁLI CSuCSóKA

BEVEZETÉS
Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a gyulladás immunfolyamatokat befolyásoló tápanyagelosztást indukál, és visszaveti a ha-
szonállatok termelését. Továbbá, az akut fázis csökkentheti a takarmányfelvételt, ennek következtében befolyásolhatja a termelést 
és az állatok egészségi állapotát. A tejelő tehenek esetében az ellés után a gyulladás mértéke növekszik, vizsgálatokkal pedig azt 
igazolták, hogy ez a gyulladásos folyamat negatív hatással van a tejtermelésre. Három kísérletet végeztek el tejelő teheneken, hogy 
értékeljék a tejtermelés és a gyulladás közötti kapcsolatot a haptoglobin plazma szintjének vizsgálatával. 

MÓDSZEREK
Az első kísérletet a INRA intézetben (Francia Nemzeti Mezőgazdasági Kutatóintézet) végezték (Méjusseaume, 1. telep), 23 holstein 
tejelő tehén részvételével. Vérvétel történt ellés előtt a 30. és 15., valamint ellés után a 7., 28. és 56. napon. Haptoglobin, hidroperoxid 
(dROM-teszt) és biológiai antioxidáns potenciál (BAP-teszt) mérés történt valamennyi mintavételnél. Annak érdekében, hogy több 
állatra kiterjesztve értékeljék az első vizsgálat eredményeit, két további kísérletet folytattak le kereskedelmi telepeken (2. telep, 3. 
telep). A 2. telepen 32 tehén, a 3. telepen 40 tehén vérét vizsgálták az ellés utáni 7. és 21. napon. Alkalmazott statisztikai elemzés: 
vegyes eljárás és Pearson-féle korreláció (SPSS verzió 19.).

EREDMÉNYEK
Ellés után a haptoglobin szint emelkedik, az ellés utáni 7. napon jelentősen magasabb, mint az összes többi időszakban. Az oxidatív 
stressz index (OSI) a dROM / BAP aránnyal mérve a vemhesség utolsó két hetében elkezd növekedni, az ellést követő 1. hétig ma-
gas szinten marad, ezután csökkenni kezd. Az akut fázis reakció során, 7 nappal az ellés után a plazma haptoglobin-szint korrelál 
a plazmában lévő reaktív oxigén metabolitok szintjével (r²=0.45, p<0.01).

Az ellés előtti oxidatív stresszt leginkább az antioxidáns-kapacitás csökkenése okozza. Ellést követő 7. nap a reaktív oxigén 
metabolitok (dROM) szintjének növekedése sejtkárosodást jelez.

Hét nappal az ellést követően a reak-
tív oxigén metabolitok szintje korre-
lál a gyulladás mértékével.

Az ellést követő hetedik napon mért 
haptoglobin-szint jelentős mér-
tékű negatív korrelációt mutat az 
első négy héten mért tejtermeléssel 
mindhárom vizsgált telep esetében. 
A Pearson-korreláció mérsékelt, de 
homogén (0,36 és 0,4 között). Ezenkívül egyetlen más mintavételi adat sem hozható összefüggésbe a tejtermelés mértékével.

Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a gyulladás immunfolyamatokat befolyásoló tápanyagelosztást indukál, és visszaveti a 
haszonállatok termelését. Továbbá, az akut fázis csökkentheti a takarmányfelvételt, ennek következtében befolyásolhatja a termel-
ést és az állatok egészségi állapotát. A tejelő tehenek esetében az ellés után a gyulladás mértéke növekszik, vizsgálatokkal pedig 
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azt igazolták, hogy ez a gyulladásos folyamat negatív hatással van a tejtermelésre. Három kísérletet végeztek el tejelő teheneken, 
hogy értékeljék a tejtermelés és a gyulladás közötti kapcsolatot a haptoglobin plazma szintjének vizsgálatával.

KÖVETKEZTETÉSEK
Az ellést követően kialakuló gyulladás

• legalább négy hétig negatív hatással van a tejtermelésre,
• az oxidatív stressz által kiváltott sejtkárosodásokkal kapcsolatos.

Bármely, az ellést követő gyulladásos folyamat csökkentését célzó intézkedés hasznos lehet a tejtermelés és az állatok egészségi 
állapotának javulása tekintetében.

A SCUTELLARIA BAICALENSIS (BAJKÁLI CSUCSÓKA) KIVONAT NÖVELI A TEJELŐ TEHENEK TEJTERMELÉSÉT

BEVEZETÉS
A tejelő tehenek szervezetében az ellést követően felerősödnek a gyulladásos folyamatok.  
A gyulladást kiváltó citokinek (TNFα, IL1β, IL6) közvetlen hatással lehetnek a takarmányfelvétel-
re, a tápanyag-hasznosulásra és a tejtermelés csökkenését okozhatják. Az ellést követően használt 
gyulladáscsökkentő gyógyszereknek hosszú távú hatása van a növekvő tejtermelésre. Mindazonál-
tal gyulladáscsökkentő gyógyszerek adagolása indikáción túli gyógyszeralkalmazásnak minősül, nem 
része a pontos, helyénvaló tenyésztési rutinnak. A flavonoid kivonatokról in vitro és in vivo kimutatták, 
hogy gyulladásgátló hatásuk van. A Scutellaria baicalensis kivonat csökkenti (az adagolás mértékétől 
függően) a TNFα, IL1β, IL6 szinteket immunstimulált állatokban. A kísérlet célja, hogy bemutassuk a 
Scutellaria baicalensis tejtermelésre gyakorolt hatását.

MÓDSZEREK
Tisztavérű holstein-fríz tejelő tehénállományt vizsgáltak. 64 tejelő tehenet két csoportra osztottak a következő paraméterek ala-
pján: ellés várható időpontja, többször ellett teheneknél a laktációs besorolás, a tejtermelés, az előző laktációs periódus 305 napja 
alatt mért zsír és fehérje szint, az először ellő tehenek esetében pedig a genetikai index. 
A takarmány alapvetően kukoricaszilázs, fűszenázs és koncentrátum. A bajkáli csucsóka kivonatot a koncentrátumba adagolták, 
az ellést követő 1- 60 napig. A tejtermelés mértékét is rögzítették ebben az időszakban, valamennyi kísérletben részt vevő tehén 
vonatkozásában. 
A tejtermelés vizsgálatánál alkalmazott statisztikai elemzési módszer: vegyes eljárás. A Teljes Tejtermelés vizsgálatának módszere: 
GLM-eljárás (SPSS version 19).

EREDMÉNYEK
A tejtermelés jelentősen nőtt a Scutellaria baicalensist (bajkáli csucsóka) fogyasztó csoportban. Nem volt jelentős tejtermelési 
különbség a két csoportban az ellést követő első hónapban (41,7 és 42,8 kg/tehén/nap a kontroll és a csucsókás csoportban). Az 
ellést követő második hónapban a tejtermelés szignifikánsan nőtt a csucsókás csoportban (42,9 and 45,9 kg/tehén/nap a kontroll 
és a csucsókás csoportban; p=0.015).

A Scutellaria baicalensis (bajkáli csucsóka) kivonat az ellést követő 60 napban fokozza a tejtermelést.

KÖVETKEZTETÉS
Tejelő teheneknek adott bajkáli csucsóka kivonat az ellést követően fokozza a tejtermelést.
INRA, 2008: „A tejtermelés csúcsán minden egyes hozzáadott 1 liternyi többlet tejtermelés a teljes laktációban összességében 
230 liternyi többletet jelent.” 

Ha felkeltettük érdeklődését, és tovább szeretné javítani állattartó telepén a jövedelmezőséget, figyelmébe ajánljuk honla-
punkat: www.impavidus-sro.com, ahol számos problémára talál megoldást.

Ha pedig már a jövő héttől szeretne nagyobb profitot, költséghatékonyabb működést vagy irigylésre méltó termelési 
mutatókat, lépjen a tettek zöld mezejére és telefonáljon most: +36/70-360-4170!
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A SZIMENTÁLI TENYÉSZTőK VILÁGSZöVETSÉGE  
20. KONGRESSZuSA KOLuMBIÁBAN

Dr.	Füller	Imre  
ügyvezető igazgató, MTE

Kolumbia Dél-Amerika északnyugati részén 
fekvő ország. Nevét a kontinens európai felfede-
zőjéről, Kolumbusz Kristófról kapta. A száraz-
földön keleten Venezuela, dél-keleten Brazília, 
délen Ecuador és Peru, észak-nyugaton pedig 
Panama határolja. Mind az Atlanti-, mind pedig a 
Csendes-óceánon van partszakasza. (A dél-ame-
rikai országok esetében ez ritkaság, rajta kívül 
csak Chile mondhatja el ezt magáról, de az csak 
nyúlfarknyi szakaszon ér ki az Atlanti-óceánra). 
Ezeken kívül a kolumbiai kormány hivatalosan 
szomszédos országoknak tekinti azokat az orszá-
gokat is, amelyekkel Kolumbiának közös tengeri 
határa van: Jamaica, Haiti, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica és a Dominikai Köztársaság. Az or-
szág területe 1,1 millió négyzetkilométer, lakosa-
inak száma 47 millió.
Kolumbiában az Andok hegyei uralkodnak.  
Az Andok dél-nyugaton három láncra oszlik, a 
legbelső lánc észak-keleten a Guajira-félszigetben 
végződik, itt fekszik Bogotá, az ország fővárosa. 
A 2600 méter magasságban fekvő Bogotá a maga 
méretében a legmagasabban fekvő város a vilá-
gon, lakosainak száma meghaladja a 7 milliót, a 
vonzáskörzetében is több mint 7 millióan laknak. 
A város 1.635 négyzetkilométer területen fekszik.
Az Andoktól keletre a szavannával fedett Llanos 
fekszik. Ez a táj az Orinoco-medence része, és 
messze dél-keleten már az Amazonas vidékének 
esőerdei fedik. Ez az alacsonyan fekvő vidék 
nagyjából Kolumbia területének felét teszi ki, de 
a lakosság 3%-a sem él itt.
Északon, a karibi partvidéken lakik a lakosság 
20%-a. A vidék nagyrészt alacsonyan fekvő sík-
ság, itt tenyésztik a szimbrah-t és a zebuféléket. 
Az évi átlagos csapadék mennyisége nagyon ala-
csony, 400 mm alatti. Itt található a Sierra Nevada 
de Santa Marta hegylánc is az ország legmagasabb 
hegyeivel, valamint a Guajira-sivatag. Kolumbiá-
hoz több sziget is tartozik a Karib-tengeren és a 
Csendes-óceánon.
Az ország mezőgazdaságában a kávé- és virág-
termesztés, valamint a szarvasmarha-tenyésztés a 
legdominánsabb. Virágtermesztésben világelsők! 
(Valentin-napra egy millió szál rózsát exportál-
nak csak Európába.) Az éves átlaghőmérséklet 
nagyjából állandó, egész évben zöld a fű, folyik 
a legeltetés.

A Kolumbiai Hegyitarka Tenyésztők Egyesüle-
te, az ASO Simmental-Simbrah szervezésében 
zajlott a 20. Világkongresszus. A meghívást 18 
ország mintegy 150 kongresszusi résztvevője fo-
gadta el. A résztvevők több mint fele Európából 
érkezett.
A Kongresszust Bogotában, az Országos Me-
zőgazdasági és Állattenyésztési Kiállításon nyi-
tották meg. Itt a CORFERIAS-on rendezik meg 
évente a hegyitarka, szimbrah és zebu állatkiál-
lítást, show-bírálatot is. A megnyitón dr. Josef 
Kucsera, a Világszövetség elnöke köszöntötte 
a résztvevőket, majd a helyi vezetők – Daniel 
Espinosa elnök és Manuel Blanco Rincon ügy-
vezető igazgató - köszönték meg a megjelen-
teknek, hogy elfogadták a meghívást, és eljöttek 
Kolumbiába. A megnyitó ünnepségen a résztve-
vő országok mindegyike kapott 5-7 percet arra, 
hogy bemutatkozzon, szóljon néhány szót a 
hazai tenyésztésről. Érdekes volt hallani, hogy 
a hegyitarka fajtakör és a vele keresztezett állo-
mány milyen elterjedt fajta lett a világban.
A kiállításra a katalógus szerint több mint 300 
egyed érkezett. A tenyésztőszervezet két osztrák 
kollégát kért fel show-bírónak, Reinhard Pfleger 
és Christian Straif urakat, akik a hegyitarkát bí-
rálták azért, hogy európai szemmel nézve érté-
keljék a felvezetett tenyészállatokat, ítéljék oda 
a díjakat.
A zebu- és szimbrah-bírálatot Bill Wentz ameri-
kai bíró végezte, hiszen a szimbrah tenyésztése, 
törzskönyvezése náluk is folyik.
A kiállításra több alkalommal is kilátogattak 
a küldöttek, de közben a helyi tenyészeteket 
is megmutatták nekünk. Elsőként egy kettős-
hasznosítású állományt láthattunk, a „Hacienda 
Timbures” farmon. Egységes állományt csodál-
hattunk meg a legelőn, szép tőgyalakulással, jó 
rámával és kiváló termeléssel. A legszebb te-
nyészállataik a kiállításon igen előkelő díjakat 
is nyertek, a nagydíjas egyed is erről a farmról 
származott. A legtöbb egyed embrióként érkezett 
az országba. A 19 liter/egyed istállóátlagú terme-
lést úgy érik el, hogy éves szinten csupán 300 
kg abrakot etetnek egyedenként, ami a napi egy 
kilogrammot sem éri el. Ez nem is csoda, hiszen 
egész évben nagyon jó minőségű füvet legelnek, 
nem kell aggódni a hő-stressz miatt sem, mivel az 

éjszakai órákban az átlaghőmérséklet 5°C körül 
alakul, a napközbeni pedig 18°C. A farm 2760 
m-rel tengerszint felett fekszik. Ezen a vidéken 
főként a szimentáli és szimbrah fejt, kettőshasz-
nosítású egyedeit tartják, hiszen az egész évben 
szinte állandó hőmérséklet miatt folyamatos a 
legeltetés. Az eső is mindennap esik, az évi átla-
gos csapadék mennyisége 1000 mm felett alakul. 
Meglátogattuk a „Hacienda Timbures” húshasz-
nosítású szimbrah-részét is. Egyszerű a helyze-
tük, nem kell téli takarmányt bekészíteni, istállót 
építeni. A sok eső miatt egy fedett színt azért 
tesznek a legelőkre, hogy kényelmesebben pi-
henjenek az állatok. A füvet 50 napos rotációban 
legeltetik, tehát 50 naponként kerülnek vissza az 
állatok ugyanarra a legelőterületre. Érdekes volt 
látni a kukoricatermesztésüket is, hiszen szinte 
egész évben vetnek és aratnak, volt olyan tábla, 
ami aratásra várt és olyan is, amelyiket most ké-
szítették elő vetésre.
A Bogotában eltöltött idő alatt meglátogattunk 
két kisebb tenyészetet is, a „Hacienda Trinidad”-
ot és a „Hato Subachoque”-t. Ők kevesebb állatot 
tartanak, mivel a fő profiljuk a rózsatermesztés, 
ezt a munkát hatalmas üvegházakban végzik.
Természetesen a szervezők szakítottak időt arra 
is, hogy megismerjük kultúrájukat, múltjukat. 
Megmutatták Bogotá város nevezetességeit és 
azt a múzeumot, ahol „Eldorádó” aranyát őrzik. 
A spanyol hódítók, amikor a Karib-tengeren 
partot értek és elindultak a szárazföld felé, a 
Guatavita-tavon meglátták az új király beavatási 
szertartását. A Bogotá közelében lévő Guatavita-
tó partján élő emberek, a muiszkák egy szertar-
tással választották ki új királyukat, aki évekig 
magányosan élt, hogy felkészüljön az előtte álló 
kihívásokra. Amint elérkezettnek látta az időt, 
egy tutajon kievezett a Guatavita-tóra, hogy ál-
dozatot mutasson be a tó fenekén élő hatalmas 
szellemnek. Mielőtt útra kelt volna, bőrét raga-
csos gyantával kenték be, és egy csövön keresztül 
aranyporral fújták be. A tutaj, amiben El Dorado, 
az „aranyozott ember” utazik, kincsekkel volt te-
lepakolva. Egy jelre beledobta az összes kincset 
a tó közepébe, így „adózva” a tó szellemének. 
Nem véletlen tehát, hogy a hosszú évek folya-
mán sokan próbálták megtalálni a Guatavita-tó 
fenekén fekvő hatalmas kincseket.
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A Bogotában töltött utolsó napon volt a show-
bírálat eredményhirdetése. A Magyartarka Te-
nyésztők Egyesülete és a Csehtarka Tenyésztők 
Egyesülete külön díjat adott a kategóriájában 
első, fiatal tenyészbika-jelöltnek, ami már a ko-
lumbiai egyesület saját tenyésztésű tenyészbiká-
ja. A különdíjat az El Monte farm képviseletében 
Emilio Restrepo vette át.
A 5. napon repülőre szálltunk, hiszen a Kong-
resszus a Karib-tenger partján, Cartagenában 
folytatódott. Cartagena Kolumbia 5. legnagyobb 
városa, lakosainak száma egymillió, és a vonzás-
körzetében is még több mint egymillióan élnek. 
A hűvös, csapadékos, ritka hegyi levegő után 
negyven fok körüli párás meleg fogadott bennün-
ket a tengerparton (éjszaka 28°C).
Az első napon a küldöttek városnézéssel töltötték 
az időt. Az elnökségi tagok délelőtt a Hegyitarka 
Tenyésztők Európai Szövetsége elnökségi ülé-
sén, délután pedig a Szimentáli Tenyésztők Vi-
lágszövetsége elnökségi ülésén vettek részt. Tár-
gyaltuk a két szervezet kapcsolatát, hiszen előző 
évben Szlovéniában a Világszövetség elnökségi 
ülését azzal a kifejezett szándékkal zártuk, hogy 
fúzióval egyesüljön a két szövetség. Közben az 
előkészítő bizottság tárgyalásai során kiderült, 
hogy Dél-Amerika Kolumbia vezetésével szö-
vetséget alkot. Végül is Óceánia, Észak-Ameri-
ka, Dél-Amerika és Afrika országaival is sikeren 
tárgyaltunk egy-egy szövetség megalkotásáról. 
Az elnökség 5 föderáció megalapítását javasol-
ta, akik a Szimentáli Tenyésztők Világszövetsé-
gét alkotják. A föderáció vagy federáció a latin 
foedus (genitivusa foederis) szóból ered, egyez-
ményt, megállapodást, társulást jelent, aminek 
keretében az államok kölcsönösen és az egyenlő-
ség alapján elkötelezik magukat egymásnak egy 
vagy több meghatározott cél érdekében, s annak 
végrehajtása kizárólagosan a szövetség képvise-
lőire hárul.
Megegyeztünk a szavazatokban is, így Észak-
Amerika 2, Dél-Amerika 1, Afrika 1, Óceánia 1, 
Európa pedig 5 szavazati joggal rendelkezik a Vi-
lágszövetségben. A szavazati arányt a föderációk 
hegyitarka-állomány létszáma alapján döntöttük 
el. Az európai elnökség létszáma is csökkenni 
fog, a vélemények alapján 5-8 fő lesz összesen, 
melyről a következő évi svájci Kongresszuson 
várható végső döntés. A jelenlévők egyhangúlag 
megszavazták az előterjesztést, melyet az elnök a 
Kongresszus elé vihet jóváhagyásra.
A következő Világkongresszus szervezési jogát 
Lengyelország kérte, melyet két évvel ezelőtt el 
is fogadtunk. Most Kolumbiában bejelentkezett 
Mexi kó is, ugyancsak a 2016. évi Kongresszus 

megszervezésére. Az elnökség döntött, Lengyel-
ország szervezheti a 21. Szimentáli Tenyésztők 
Szövetsége Kongresszusát 2016-ban.
A következő napon kezdődött a 20. Kongresszus. 
Az elnök, dr. Josef Kucera és a titkár, dr. Georg 
Röhrmoser köszöntötték a küldötteket, majd be-
számoltak az előző Kongresszus óta eltelt idő-
szak alatt történt eseményekről, előterjesztették 
az elnökség javaslatait, melyeket a Kongresszus 
elfogadott. Időközben megérkezett Kolumbia 
mezőgazdasági minisztere is, aki köszöntője után 
szólt néhány szót Kolumbia mezőgazdaságáról, 
majd jó munkát, kellemes időtöltést kívánt a 
résztvevőknek.
A Szövetség keretei között működő munkacso-
portok is beszámoltak tevékenységükről. Fred 
Schutze, az amerikai szövetség értékesítésért 
felelős vezetője a szimbrah munkacsoport mun-
káját ismertette. Bernard Luncz német előadó a 
genomszelekció állásáról, lehetőségeiről szólt, és 
elmondta, hogy Európában elkészült a húshasz-
nosításúak küllemi bírálati szabályzata, melyben 
Magyarország is részt vett.
A délután az előadásoké volt. Elsőként dr. Ma-
rio Coelho Aguiar Neto, a Sao Paulo-i egyetem 
szarvasmarha-tenyésztést oktató tanára, a Ta-
urus Genética Ltda. igazgatója szólt Brazília 
szarvasmarha-tenyésztéséről, különös tekintettel 
a szimentáli-, szimbrah- és zebutenyésztésről. 
Brazíliában 190 millió szarvasmarha él a tropi-
kus zónában. Az előadó beszélt a kettőshaszno-
sítású és húshasznosítású tisztavérű szimentáli és 
keresztezett állományokról. Szólt a náluk önálló 
törzskönyvvel rendelkező szimbrazilról, mely 
fajtában 5/8 szimentáli és 3/8 zebufélékhez tarto-
zó fajta található (gyr, guzerat stb.) A tenyésztés 
kettőshasznosítású és húshasznosítású irányban 
is folyik.
A következő előadó dr. Daniele Vicario volt 
Olaszországból, aki az olasz „Pezzatta Rossa” 
hegyitarka fajta előnyeit mondta el néhány tenyé-
szet mutatóin keresztül. Hangsúlyozta a kettős-
hasznosítású fajta előnyeit, mint jó lábszerkezet, 
kiváló tőgyalakulás, jó beltartalom, hosszú hasz-
nos élettartam, a betegségekkel szembeni ellen-
álló képesség.
A harmadik előadó dr. Johan F. Kluyts volt, aki 
a Dél-afrikai Köztársaság Szimentáli és Szimbra 
Tenyésztők Szövetségét irányítja. (Dél-Afriká-
ban a szimbra „h” nélkül írandó.) Előadásában 
a különböző szimentáli vérhányadot tartalmazó 
szimbra-egyedek szavannai körülmények közötti 
tűrőképességével és a vágási eredményekkel fog-
lalkozott. Fontos tehát, hogy a szimbrafajtában 
a szimentáli vérhányad 50% és 75% közötti  

legyen, mert az éghajlati viszonyokat így még jól 
tűri, de a hús minősége már klasszisokkal jobb, 
mint a zebufélék húsminősége. Ez a piacon már 
jól értékesíthető.
Dr. Juan Diego Gaona egy kettőshasznosítású 
szimentáli tenyészettel rendelkezik a „Hacienda 
Chikamocha” farmon. Fiatal állatorvos, aki né-
hány tenyésztő társával megalapította Kolumbi-
ában a ma már nagyhírű tejfeldolgozót, mely a 
„Zörba” joghurtot állítja elő. A tejfeldolgozó ala-
pításáról és mai működéséről beszélt.
A következő előadó, dr. Mario Alberto García 
Gutiérrez, a Kolumbiai Nemzeti Egyetem tanára 
a marhahúsról tartott előadást. A különböző faj-
ták húsát hasonlította össze (brahman, holstein, 
angus, limousin, szimentáli és szimbrah), és arra 
a következtetésre jutott kísérleteivel, hogy a szi-
mentáli és szimbrah-hús igen jól márványozott, 
minősége a húsfajtákkal is felveszi a versenyt.  
A Kongresszus után a küldöttek fogadáson vettek 
részt.
Az ország Cartagena környéki részén csak a 
zebufélék, zebu, brahman fajták élnek meg, 
no meg a szimbrah (szimentáli brahman).  
A szimentáli fajtával történő keresztezéssel 
elérték, hogy a zebu, brahman húsa kategóri-
ákkal jobb lett, sokkal többet fizet érte a piac.  
A szimbrah-állományt törzskönyvezik, nemcsak 
Kolumbiában, hanem Mexikóban, az USA-ban, 
Ausztráliában, Dél-Afrikában és Namíbiában is.  
A „HaciendaTimbures” farmnak ezen a száraz 
vidéken is van húshasznosítású farmja, tenyé-
szete, nem csak a Bogotá melletti hegyvidéken. 
A nagy kiterjedésű legelőterületeket kis ligetek 
tarkítják, melyeket hatalmasra nőtt, terméstől 
roskadozó mangófák és Ausztráliából származó 
eukaliptuszfák alkotnak. Itt legeltek a borjas te-
henek, vegyesen brahman, szimbrah és zebu is. 
Az itteni állomány 800 egyedből áll. A tulajdo-
nos megmutatta az növendék-állományát és a 
tenyészbika-állományát is.
A 20. Kongresszus 8 nap után zárta kapuit, a ma-
gyar delegáció – dr. Polgár J. Péter, a szakbizott-
ság elnöke, Bertalan Barna elnökségi tag, Zabos 
Imre szakbizottsági tag, dr. Húth Balázs tenyész-
tés- és marketingvezető, Vágó Barnabás küllemi 
bíráló és dr. Füller Imre ügyvezető igazgató, a 
Világszövetség elnökségi tagja – Cartagénából 
Bogotába utazott, majd átrepültük az óceánt, 12 
órás repülőút után megérkeztünk Párizsba, onnan 
pedig Budapestre. Örömmel szálltunk ki a repü-
lőgépből közel 24 órás út után ismét Magyaror-
szágon!
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VIII. KApOSVÁRI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NApOK
2014. SZEpTEMBER 26-28., KApOSVÁR

Vágó	Barnabás
küllemi bíráló, MTE

Eljött a szeptember vége, és hagyományo-
san, immár nyolcadik alkalommal telt meg 
a Kaposvári Egyetem melletti kiállító tér 
élettel. Az ünnepélyes megnyitót idén is a 
Pannon Lovasakadémia fedeles lovardájá-
ban tartották.
Czerván György agrárgazdaságért felelős 
államtitkár megnyitóbeszédében köszöntöt-
te a résztvevőket, és jó híreket hozott a fő-
városból. Beszélt egy programról, a „Több 
munkahelyet a mezőgazdaságban” elne-
vezésű mezőgazdasági munkahelyteremtő 
intézkedésről.
Szó esett a 2015. évtől bevezetendő új, ter-
meléshez kötött támogatásokról és a speci-
ális fehérjenövények termelésének-támo-
gatásának szabályozásáról is. Hozzátette: 
annak ellenére, hogy az Európai Unió közös 
költségvetésének főösszege a 2014-2020 
közötti időszakban 3,5 százalékkal, ezen 
belül a közös agrárpolitika költségvetése 
11 százalékkal csökken, a hazai termelés 
számára 18 százalékkal több költségvetési 
forrás áll majd rendelkezésre, mint a 2007-
2013-as tervezési periódusban.
A kiállítás megnyitóját megtisztelte jelenlé-
tével Kövér László,  az Országgyűlés elnöke 
is. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy volt 
idő, amikor a politikusok szemében az agrá-
rium és a mezőgazdaság, valamint a falu és 
a falusi állattartás korszerűtlen, idejétmúlt 
és feledésre ítélt volt. Ez azonban már nem 
így van, sőt, az állattenyésztés kitüntetett 
figyelmet érdemel. Az ágazat mára újra fel-
értékelődött, ami nemcsak a mezőgazdaság 
kibocsátásához való hozzájárulásban, ha-
nem a biológiai sokféleség megőrzésében 
és az egészséges élelmiszer-előállításban 
is mérhető. A házelnök felidézte, hogy az 
állattartás mindig szervesen összetartozott 
a népi élettel, „a nemzet létének, megmara-
dásának biztonságos záloga volt”.
Szávai Ferenc, a Kaposvári Egyetem rekto-
ra a kiállítás és a vásár elsődleges céljaként 
említette, hogy összehozza a gazdaság sze-
replőit, lehetőséget ad az információcserére.
A megnyitó után került sor a szarvasmar-

hák showbírálatára. Először a Holstein-fríz 
egyedek érkeztek a fedeles lovardában ki-
alakított ringbe, délután 2 óra tájban pedig 
a magyartarka állatok 3 korcsoportban.  
A bírálatot Vágó Barnabás, a  Magyartarka 
Tenyésztők Egyesületének hivatalos külle-
mi bírálója végezte. Mielőtt a bírálat ered-
ményét ismertetném, meg kell említenem, 
mely tenyészetek fáradoztak azzal, hogy 
tenyészállatokat hozzanak Kaposvárra:
• Húshasznú Bt., Egyházasrádóc, Nyőgér
• Rongits Ferenc, Máriakálnok
• Nagyvázsonyi Mg Kft., Nagyvázsony
• Ráczné Gyalog Stefánia, Ják
• Rácúnió Kft., Ják
• Kaposvári Egyetem, Kaposvár

A BÍRÁLATI EREDMÉNYEK  
A KÖVETKEZŐK:

Vemhes üsző :
III. helyezett: 113 kat. számú EDIT,  
apja: 22659 IRAT
Tenyésztő és tulajdonos: Nagyvázsonyi 
Mg. Kft., Nagyvázsony
II. helyezett: 115 kat. számú PEPI,  
apja: 22660 ILÁRIUM
Tenyésztő és tulajdonos: Húshasznú Bt., 
Egyházasrádóc
I. helyezett: 112 kat. számú DÓRI,  
apja: 22977 IBHAR
 Tenyésztő és tulajdonos:Rongits Ferenc, 
Máriakálnok

Elsőborjas tehén 
III. helyezett: 125 kat. számú ÉKES,  
apja: 22167 HOLLÓKŐ
Tenyésztő és tulajdonos: Húshasznú Bt., 
Egyházasrádóc
II. helyezett: 126 kat. számú ELZA,  
apja: 18428 CINKE
Tenyésztő és tulajdonos: Ráczné Gyalog 
Stefánia, Ják
I. helyezett: 121 kat. számú KÁVÉ,   
apja: 22660 ILÁRIUM
Egyben ez lett a legszebb tőgy tulajdonosa 
is.

Tenyésztő és tulajdonos: Húshasznú Bt., 
Egyházasrádóc

Többször ellett tehén
III. helyezett: 132 kat. számú MARGIT, 
apja: 14500 REFRÉN
Tenyésztő és tulajdonos: Húshasznú Bt., 
Egyházasrádóc
II. helyezett: 128 kat. számú LIDI,   
apja: 21192 GÖBÖLY
Tenyésztő és tulajdonos: Húshasznú Bt., 
Egyházasrádóc
I. helyezett: 129 kat. számú ELZA,  
apja: 20674 FAZON
Egyben ez lett a Tenyésztői nagydíjas 
egyed is.
Tenyésztő és tulajdonos: Ráczné Gyalog 
Stefánia, Ják

KÜLÖNDÍJAK:

1. A Magyartarka Tenyésztők Egyesüle-
te különdíjat ajánlott fel a kiállítás leg-
szebb tőgyű magyartarka egyedének.  
A díjat a 121 kat. számú, elsőborjas te-
hén után a Húshasznú Bt., Egyházasrádóc 
kapta.

2. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
különdíjat ajánlott fel a Kaposvári Egye-
tem Tangazdaságának színvonalasan fel-
készített és felvezetett magyartarka álla-
taiért.

3. A Génbank Semex Magyarország Kft. 
különdíjat ajánlott fel a magyartarka 
nagydíjas egyed tenyésztőjének, ezt a 129 
kat. számú tehén után Ráczné Gyalog 
Stefánia, jáki tenyésztőnk vehette át.

Dr. Füller Imre nagy megtiszteltetésként 
vette át a díjkiosztó ünnepségen a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 
által adományozott Tenyésztésszervezési 
díjat, melyet a Magyartarka Tenyésztők 
Egyesülete kapott. Kitűnő visszajelzés ez 
az Egyesület minden munkatársa számára, 
hogy munkánkat nemcsak tagjaink, hanem 
a tenyésztési hatóság is elismeri!
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A TARKA MARHAFESZTIVÁL - BELüLRőL
Prikk	Orsolya

Vörösmarty Mihály ÁMK, Bonyhád

A 2014-es év augusztusa sem múlhatott el a 
hagyományos Tarka Marhafesztivál nélkül, 
melynek szervezéséből ez évben is a Ma-
gyartarka Tenyésztők Egyesülete, valamint 
a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ 
vette ki az oroszlánrészt.
Az induló lépések – a források megterem-
tése, támogatók felkérése – már az év első 
negyedében megkezdődtek. Bár az utolsó 
(de tényleg a legutolsó) pillanatban derült 
ki, hogy – a korábbi évektől eltérően - né-
hány fontos forrás kiapadt, a fesztivál mégis 
megvalósult abban a formában, ahogy azt a 
szervezők elképzelték. Köszönhető mindez 
Bonyhád Város Önkormányzatának, a Vö-
rösmarty Mihály Művelődési Központnak, 
és elsősorban a Magyartarka Tenyésztők 
Egyesületének!
Az utóbbi néhány év megmutatta, hogy a 
Tarka Marhafesztivál – hál’ istennek – ki-
nőtte az addigi területét, és bizony, a prog-
ramok is megértek a színesítésre, bővítésre. 
Bonyhád Város Önkormányzata már 2013-
ban kezdeményezte a fesztivál területi ki-
terjesztését, a szórakoztató programok két 
színpadra tervezését, és az ehhez szükséges 
anyagi támogatásra is ígéretet tett. A szer-
vezők örömmel éltek a lehetőséggel, és 
hosszas ötletelés, sok-sok beszélgetés után 
megszületett a rendezvény tervezete, im-
már nagyobb területen, két színpaddal, több 
fellépővel. A kezdeti aggályok eloszlottak, 
amikor - tavaly először – megvalósult a 
megújított Tarka Marhafesztivál, amely va-
lóban „dupla élvezetet” nyújtott az ide lá-
togató, hatalmas létszámú vendégseregnek.
Így aztán a 2014-es évi szervezkedés már 
ennek jegyében kezdődött, és immár hagyo-
mányosan két színpaddal, nagyobb területet 
belakó, ésszerűbben kialakított terekkel va-
lósult meg a XIV. Tarka Marhafesztivál.
De nézzük, mi mindent láthattak, hallhat-
tak mindazok, akik 2014. augusztus 8-9-ét 
Bonyhádon töltötték!
Augusztus 8-án, pénteken a művelődési 
központ szabadtéri színpadánál már korán 
reggel elindult az élet: az utolsó simítások 

után a Pannónia Kft. munkatársai hozzá-
kezdtek a gulyásfőzéshez, hiszen az Ag-
rárfórum után éhes tömegek várják majd, 
hogy végre belemeríthessék kanalukat a 
szokásosan remek gulyásba. Fél tíztől vár-
ták a XVIII. Bonyhádi Állategészségügyi 
és Állattenyésztési Tanácskozás – országos 
agrárfórumra érkezőket a regisztrációs sá-
tornál.
10.30-tól a Bartók Béla Zeneiskola népzene 
tagozatos növendékei muzsikával csalogat-
ták a helyszínre a legkorábban érkező ven-
dégeket.
A 11 órakor kezdődő Tanácskozást ebéd 
követte, melyen – a már említett nagyszerű 
gulyáson kívül – kitűnő marhasültet is kós-
tolhattak a konferencia résztvevői, valamint 
az addigra már szép számmal jelen lévő, 
szórakozni vágyó bonyhádi és környékbeli 
közönség.
A délutáni programok több helyszínen 
zajlottak: a szabadtéri színpadon és a Sza-
badság téren felállított második színpadon 
táncos, zenés, színházi és egyéb szórakozta-
tó produkciókat láthattak, de a művelődési 
központ mögötti parkoló, a füves terület, 
sőt, az Iparos udvar és a Perczel Mór utca 
egy szakasza is a fesztivált szolgálta ezen a 
két napon.
A helyi fellépőkön (Városi Zeneiskola Fú-
vószenekara, Häuszer Beáta, Kárikittyom 
Anticeleb Orchestra, Dynamic zenekar, 
Zumba bemutatók, Csurgó zenekar, Titti 
Corsi Dance Club, Szöcske Akrobatikus 
Rock And Roll Klub, ABS zenekar, Wery-
Take zenekar) kívül távolról érkezett elő-
adók, sőt, hírességek is szórakoztatták a 
közönséget (Budapesti Utcaszínház, Rekop 
György és Lorán Barnabás, a Karthago 
együttes, Éles István, a Pécsi Flamenco 
Együttes, a SoundCircus, Muri Enikő, 
Vikidál Gyula, Baricz Gergő).
Augusztus 9-én, szombaton – a már említett 
színpadi műsorokon kívül – a művelődési 
központ mögötti parkolóban a játék és tu-
domány csodás elegyeként jelent meg a már 
hagyományosan visszatérő Elmés játékok 

játszóháza, amely mindig elvarázsol kicsi-
ket és nagyokat egyaránt.
A segítő szándékúak a Magyar Vöröske-
reszt jóvoltából véradáson is részt vehettek, 
ami szintén évről évre visszatérő eleme a 
Fesztiválnak.
Szombat délután került sor a tradicionális 
Főzőcskére, amelyre az idén 140 csapat 
nevezett. Bár a felhívás elsősorban marha-
húsból készült ételek készítésére buzdított, 
néhányan azért „megbolondították” főztjü-
ket egy kis sertés- vagy szarvasborjúhússal, 
ami semmiképp nem rontotta el a végered-
ményt. A Tolnai Borvidék minőségi borai-
val megjelenő termelők gondoskodtak róla, 
hogy a zamatos, ám csöppet sem könnyű 
ételek jobban csússzanak.
A szintén hagyományos, idén 12. alkalom-
mal rendezett Tarka Fotópályázatra 251 
képet küldtek be az alkotók, közülük ki-
lencvennyolc fotó vett részt a művelődési 
központ kiállítótermében bemutatott tárla-
ton. Nagyszerű fejlemény, hogy a kiállítás 
anyaga – egy alkotó kezdeményezésére 
– továbbvándorolt a Debreceni Egyetemre, 
ahol szintén rengeteg érdeklődő tekinthette 
meg az igazán szellemes, nagyszerű képe-
ket.
A szombat este – akárcsak a péntek – utca-
bállal zárult, közben 22 órakor a már meg-
szokott tűzijáték jelezte: hamarosan véget ér 
a móka.
A kezdetekkor ránk ijesztő, ám együttmű-
ködéssel és töretlen elszántsággal végül le-
küzdött akadályok már a feledés homályába 
vesztek, amikor vasárnap hajnalban fárad-
tan, de sikerélménnyel zártuk a XIV. Tarka 
Marhafesztivált.
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Néhai Kerekes György elnökségi tagunk fia, ifjabb Kerekes György jóvoltából került a birtokunkba a hazai tenyésztésszervezés ős-
korát 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...

TISzTELT TENyÉSzTŐK!
A Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága valamint 
a NÉBIH, közös állatjóléti felelős képzést szervez kaposvári helyszínnel.
A képzés célja, hogy az előírás teljesítéséhez szükséges ingyenes képzést biztosítson valamennyi érintett 
termelő részére.

A képzést a mezőgazdasági haszonállattartóknak, illetve sport- és hobbi-állattartóknak ajánlják. 
Az oktatás formája egy napos, hagyományos (tantermi) képzés.

A képzés időpontjáról későbbiekben e-mailben, illetve telefonon tájékoztatják az érdeklődőket.

Részvételi szándékát az alábbi e-mail címen jelezze: RozsahegyiP@nebih.gov.hu
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Show-bírálat

Show-bírálat

Rácz Károly, Szalai József, Dr. Füller Imre és  Vágó Barnabás a nagydíjas tehénnel Németh Balázs és Szocsics Vilmos  

(Húshasznú Bt.) az első helyezett  

borjas tehénnel

Rácz Dániel és családja a nagydíjas tehénnel
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Dr. Füller Imre ügyvezető igazgató Németh Csaba  
állattenyésztési igazgatótól átveszi az egyesület részére a NÉBIH Tenyésztésszervezési Nagydíját

Ünnepélyes díjkiosztó a Fedeles Lovardában Galamb Zoltán ágazatvezető (Nagyvázsonyi Mg. Kft.) 
a harmadik helyezett vemhes üszővel

Rongits Tamás lányával veszi át az első helyezett  

vemhes üszőnek járó díjat

Dr. Húth Balázs különdíjat ad át  
Szocsics Vilmosnak

Rácz Dániel és családja a díjakkal

Faragó László igazgató (Kaposvári Egyetem)  különdíjat vesz át Dr. Füller Imre ügyvezető igazgatótól Faragó László és Iványi Ádám a különdíjas  

tehénnel

Szögi Szilvia a Génbank-Semex Mo. Kft.  különdíját adja át a Rácz családnak


