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tisztelt olvasó!
Ünnepi évet zárunk hamarosan, hiszen a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete ebben az évben ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. A jubileumi rendezvénysorozat a regionális 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 sikeres évek, évtizedek következzenek a magyartarka fajtát tenyésztők közössége számára!

Prof. Dr. Holló István
egyetemi tanár
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25 ÉV A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉS SZOLGÁLATÁBAN
ÖSSZEFOGLALÁS
A szerzők a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének 25 éves tenyésztésszervezési munkáját foglalják össze, valamint visszatekintenek a fajta közel 150 éves hazai történetének
legfontosabb időszakaira.
A fajta kialakításában és javításában a tejtermelő képesség fokozása volt a legfontosabb szempont. Ez a törekvés a gyakorlatban a fedező
bikák importjával, ill. a hazai eredetű tenyészbikák köztenyésztésbe állításával valósult meg.
A tenyészbikák kiválogatása a két háború között gyakorlatilag csak a tenyészbikák származása és külleme alapján történt. Érdemi
változást a modern tenyészérték-becslési módszerek, mindenekelőtt a tejtermelésre irányuló
ivadékvizsgálat bevezetése jelentett.
A „változás szelét” a rendszerváltást követően
létrejövő fajtaegyesület megjelenése jelentette. Párosult mindez a mesterséges termékenyítés térhódításával, és a tenyésztést szolgáló
infrastruktúra (STV állomások, informatika,
egyedi megjelölés stb.) nyújtotta előnyökkel.
A tenyészbikák rangsorolásához kifejlesztett
index (kezdetben TTI, később KTI) tulajdonképpen Tej Tenyészérték Indexként volt értelmezhető, hiszen az indexalkotó tulajdonságok
kizárólag a tejtermelésben fontos értékmérők
tenyészértékeire terjedtek ki. A fajta hústermelő képességének javítása szempontjából
mérföldkőnek nevezhető a Hús Tenyészérték
Index 2004. évi bevezetése.
A tenyészcél a kettőshasznosítás megőrzése; egy koncentrált tejtermelésű (magas fehérjetartalom!), kimagasló reprodukcióval,
hosszú hasznos élettartammal bíró, biológiailag stabil fajta, amely a fentieken túlmenően kimagasló hústermelő képességgel
is rendelkezik. A fajta új szelekciós rendszere a vázolt tenyésztési koncepción alapul, és biztosítja a nemesítő munka sikerét.
BEVEZETÉS
A magyartarka szarvasmarha hazai tenyésztése közel 150 éves múltra tekint vissza.
Az első szimentáli vérségű tehenek - bajor
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és sváb telepesek révén - már Mária Terézia
uralkodása idején eljutottak Magyarország
területére. Országos elterjedése azonban
csak a XIX. század második felében megvalósuló nagyarányú szimentáli (hegyitarka)
tenyészállat-importnak és fajtaátalakító keresztezésnek köszönhető. Ezt követően egészen az 1970-es évekig hazánk meghatározó
szarvasmarha fajtája volt. Ezt elsősorban jó
alkalmazkodó képességének, kiváló vágóértékének, valamint húsminőségének és nem
utolsósorban magas biológiai értékű tejének
köszönhette. A fajta legnagyobb erőssége
napjainkban is sokirányú hasznosíthatóságában rejlik, így fejt és nem fejt (húshasznosítású) változata is méltán népszerű a tenyésztők körében.
A magyartarka tenyésztésének irányítását,
szervezését, a genetikai fejlesztést, hazai és
nemzetközi képviseletét az 1989-ben megalakult Magyartarka Tenyésztők Egyesülete látja
el, amelynek 2013. december 31-i taglétszáma
1369 természetes és jogi személy. A jelzett
taglétszám 28722 tehén tenyésztői integrálását
jelenti, azaz az ország magyartarka tehénállományának több mint a fele, a nukleusz és a
fajtafenntartó egyedek pedig teljes létszámban
az Egyesület látókörébe tartoznak, annak tenyésztési programját hajtják végre.
A fajta megőrzése, genetikai fejlesztése nemes faladat, ugyanakkor nagy felelősség is,
a siker záloga az Egyesület és a tenyésztők
szoros együttműködése.
A modernkori magyartarka-tenyésztés koncepciójánakalényegeafajtagenetikaiképességének
fejlesztése (tej, hús, fitnesz, küllem), versenyképességének megőrzése, a tenyésztők anyagi
boldogulásának, megélhetésének biztosítása. A magyartarka fajtának akkor is meg kell
tudni állni a saját lábán, ha nem lesz anyagi
forrás a védett és veszélyeztetett háziállatfajtáink megőrzésére (jelenleg ez nem áll fenn,
de a közép- és hosszú távú jövőt senki nem
ismeri…)!
A fenti elvárás a tenyészcélok (termelés, küllem) világos megfogalmazásán és ezek maradéktalan szakmai végrehajtásán keresztül valósulhat meg!

A MAGYARTARKA
TENYÉSZTÉSÉNEK IRÁNYAI AZ
EGYES KORSZAKOKBAN
Tenyésztési koncepció a fajta kialakulásától az 1970-es évekig
A fajta kialakításában és javításában a tejtermelő képesség fokozása volt a legfontosabb szempont. Ez a törekvés a gyakorlatban a fedező bikák importjával, ill. a hazai
eredetű tenyészbikák köztenyésztésbe állításával valósult meg. A tenyészbikák kiválogatása a két háború között gyakorlatilag
csak a tenyészbikák származása és külleme
alapján történt. Az utóbbi a szervezeti szilárdság és a húsformák figyelembe vételét
jelentette. Ezeknek a tulajdonságoknak a
súlyozása egzakt adatok híján meglehetősen szubjektíven és gyakran ellentmondásosan történt. Érdemi változást az 195060-as években elkezdett, tejtermelésre
irányuló ivadékvizsgálat bevezetése, majd
a modern tenyészérték-becslési módszerek alkalmazása jelentett, amelyek segítségével 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 elévülhetetlen érdemeiről. (Húth és Stefler, 2014)

A tenyésztési koncepció változása a 80as és 90-es években
A „változás szelét” a rendszerváltást követően létrejövő fajtaegyesület megjelenése
jelentette. Párosult mindez a mesterséges
termékenyítés térhódításával és a tenyésztést
szolgáló infrastruktúra (STV állomások, informatika, 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 jövedelmezőség érdekében kell továbbtenyészteni.
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Ennek egyik mérföldköve a Tenyésztési
Program megalkotása volt.
A tenyészbikák rangsorolásához kifejlesztett
index (kezdetben TTI, később KTI) tulajdonképpen Tej Tenyészérték Indexként volt
értelmezhető, hiszen az indexalkotó tulajdonságok kizárólag a tejtermelésben fontos értékmérők tenyészértékeire terjedtek ki. Így, amíg
az elsődleges értékmérő tulajdonságok közül
a tejtermelő képességre az ivadékvizsgálaton
alapuló tenyészérték eredmények alapján szelektáltak, addig a hústermelő képesség esetében pusztán fenotípus alapján, a tenyészbikák
KSTV alatt produkált súlygyarapodására és az
izmoltságra kapott küllemi bírálati pontszámra
szorítkozott a tenyészkiválasztás. A magyartarka fajtában a KSTV 1996-ban kezdődött
meg az OMT Rt. Szombathelyi Állomásán.
Tenyésztői és gazdasági szempontból is jelentős lépés volt, hogy 2003-tól az Egyesület
vásárolja meg a tenyészbika-jelölteket, így a
fajtafenntartáshoz nélkülözhetetlen „genetikai
kincs” az egyesületi tagság (tenyésztők) tulajdonába került.
A fajta hústermelő képességének javítása
szempontjából mérföldkőnek nevezhető a
hús tenyészérték index 2004. évi bevezetése. Ennek gyakorlati meghatározása a
nemzetközi tenyésztési integráció keretein
belül valósul meg (Németország, Ausztria,
Magyarország, Csehország, Olaszország),
kihasználva az európai hegyitarka-populáció
hasonló genetikai összetételének megbízhatóságot javító hatását. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy számos hazai tenyészbika ősei
(apa, nagyapa) vagy oldalági rokonai (féltestvérek) termelnek a hazaitól eltérő környezetben, amely a számított tenyészérték
megbízhatósága szempontjából döntő jelentőségű. Különösen fontos ez a hústermelő képesség tenyészérték-becslési rendszerében,
hiszen tenyészbikánként viszonylag kis létszámú (8-15) hímivarú ivadék vágása során
kapott vágási (vágóérték) adatok képezik a
tenyészérték-számítás alapját.
A termelési tulajdonságok (tej és hús) javulásával párhuzamosan szinte valamennyi
szarvasmarha-fajtában a funkcionális tulajdonságok (termékenység, hasznos élettartam,
ellés lefolyás stb.) romlása figyelhető meg.
A fitnesz tulajdonságok az elsődleges termékelőállítás gazdaságosságát nagymértékben
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meghatározó értékmérők, amelyek kedvező
vagy kedvezőtlen volta jelentősen befolyásolja az ágazat eredményességét.
A funkcionális tulajdonságokra irányuló
tenyészértékbecslés a tulajdonságcsoport
gyenge örökölhetősége ellenére indokolt,
mivel hagyományos tenyésztői módszerekkel történő javítása meglehetősen korlátozott
eredményekkel kecsegtet. A fejlesztés eredményeként 2010. január 1-jétől a magyartarka tenyészbikák tenyészérték-becslése kiterjedt a fitnesz tulajdonságokra is (fertilitás,
elléslefolyás, holtellés, hasznos élettartam,
perzisztencia, szomatikus sejtszám), az objektív tenyészértékek birtokában pedig megnyílt a lehetőség a szelekciós index további
korszerűsítésére is. Nem lehet azonban eleget hangsúlyozni, hogy e tulajdonságcsoport
javításában a környezeti tényezők (tartás, takarmányozás, management stb.) optimalizálásával 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 következtében a nyugat-európai országokhoz hasonló
arányban szerepelnek, biztosítva a fajta fennmaradását, versenyképességének megőrzését
a specializált tejelő és húsfajtákkal szemben.
Az tehát a feladat, hogy a szelekciós tulajdonságok optimális súlyozásával tompítsuk
az értékmérők között fennálló negatív genetikai hatásokat, így biztosítva a fajtában elvárt
genetikai előrehaladást. A tenyésztők hosszú
távú érdeke, hogy megőrizzük a magyartarka
kettős hasznosítását, és következetesen kitartsunk a kombinált tenyészcél mellett.
A szelekciós index korszerűsítését az indokolta, hogy a kettőshasznú magyartarka
tenyésztésében egymással negatív korrelációban álló tulajdonságokat kell egyidejűleg
javítanunk (táblázat). A KTI-ben az indexalkotó tulajdonságok tenyészértékeinek optimális súlyozásával az egymással antagonista
kapcsolatban lévő fontos értékmérők (tejhús-fitnesz) esetében a genetikai előrehaladást 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 öröklődhetősége (h2 érték: 0,03-0,10) miatt – gyakorlatilag megszűnne a tulajdonságcsoport tenyésztői úton történő javításának lehetősége.
A tej-hús-fitnesz 40%-30%-30% súlyozása
a tejtermelés esetében így is közel tizenkétszeres, míg a hústermelés esetében ötszörös
genetikai előrehaladást eredményez a funkcionális tulajdonságokhoz képest.
Az új Kettőshasznú Termelési Indexben
(KTI) az indexalkotó tulajdonságok köre tehát a piaci elvárásokhoz és a tenyészcélhoz
igazodó súlyozással bővült (ábra). A jelzett arányokkal a tejtermeléssel kapcsolatos
mennyiségi tulajdonságok (tej kg, fehérje kg, zsír kg) tekintetében megőrizhető a
genetikai előrehaladás, ugyanakkor a hús
tenyészérték index (nettó súlygyarapodás,
színhús-kitermelés, EUROP izmoltság), valamint a fitnesz tenyészérték index (FTI)
résztulajdonságai esetében is realizálható eltérő mértékű javulás. A jól megtervezett 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 leromlás. (Húth és mtsai, 2013)
Továbbra is kiemelt tenyésztői célkitűzés,
hogy a tejtermelés és a fitnesz tulajdonságok
javítása mellett – kettőshasznosítású fajtaként – nem mondhatunk le a hústermelő képesség javításáról sem, hiszen a specializált
tejelő fajtákénál alacsonyabb tejtermelését
kimagasló hús- és koncentráltabb tejtermeléssel kell ellensúlyoznia!
Az egyes szelekciós tulajdonságok között
fennálló antagonizmus miatti lassuló vagy
negatív irányú szelekció nemkívánatos hatását – például a tej beltartalom és az izmoltság
esetében – úgy tompíthatjuk, hogy a célpárosítások során az említett értékmérők esetében
ún. szelekciós minimumot határozunk meg.
Így megelőzhetjük az elsődleges termék-előállításban (tej és/vagy hús) szintén meghatározó gazdasági értéket képviselő tulajdonságok 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 testméretek növelésében is genetikai javulást
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eredményez. Ennek elsődleges oka, hogy az
egyes értékmérő tulajdonságok közötti genetikai korrelációknak köszönhetően számos
termelési (tej, hús) vagy fitnesz tulajdonság
javítására irányuló nemesítő munka eredményeként a legtöbb küllemi tulajdonságban
is pozitív irányú genetikai trend érvényesül.
Például a javuló tej tenyészérték növekvő
tőgykapacitást és összességében jobb tőgyalakulást eredményez. Ugyanez igaz a hasznos élettartam tenyészérték és a tőgyvégpont
(+0,46), valamint a tőgyfüggesztés (+0,57)
közötti összefüggésre is, tehát az egyed nagy
életteljesítményének a jó függesztésű, terjedelmes, mirigyes tőgy az egyik záloga.
A közvetett szelekció genetikai előrehaladást 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 tulajdonságcsoport egyidejű javítását fogalmazza meg,
amelyek világos meghatározása egyébként is
nagy körültekintést igényel.
A hasznos élettartam javításának másik lehetséges alternatívája a tulajdonságot befolyásoló, a küllemi bírálat biztosította funkcionális küllemre irányuló szelekció. A fő
küllemi tulajdonságok közül a tőgyfüggesztés és a tőgyvégpont között figyelhető meg
szoros pozitív irányú genetikai összefüggés.
Az új szelekciós index kidolgozását megelőző 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 színhúskitermelés tenyészérték között -0,22 korrelációs 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)
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A Kettőshasznú Termelési Indexet (KTI) alkotó résztulajdonságok és azok gazdasági súlyozása
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Prof. Dr. Stefler József

„A MAGYARTARKA TENYÉSZTÉSE”
Szeptember 28-án a Kaposvári Állattenyésztési Napok gazdag eseménysorozatának keretében mutatták be „A magyartarka
tenyésztése” c. szakkönyvet. A mintegy
félszáz érdeklődő előtt tartott megnyitójában dr. Holló István egyetemi tanár úgy
fogalmazott, hogy a könyv megjelenése
a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
25 éves születésnapi ajándékának is tekinthető, és méltán került az érdeklődés
középpontjába. Az egybegyűltek is részesei lettek az „ajándéknak”, hiszen a rangos szerzői kollektíva által dedikált tiszteletpéldányokkal gazdagodhattak!
A frissen megjelent kötet szakmai értékelésére dr. Komlósi István, a Debreceni
Egyetem professzora vállalkozott. Előadásában kiemelte, hogy az olvasó az
egyes fejezetekben világos képet kaphat
a fajta kialakulásának legfontosabb pillanatairól és az ezek hátterében meghúzódó természetföldrajzi és gazdaságtörténeti hatásokról. Megismerhetik a fajta
tenyésztésének koncepcióját és ennek
intézményes hátterét. Bőséges adatokat
találnak a fajta tej- és hústermelésének,
továbbá fitnesz tulajdonságainak jelenlegi állapotáról. A bemutatott táblázatok
módot adnak a fajtakör többi változatának megismerésére is. A kötet végén a
szerzők bemutatják a fajtakör tenyésztésében 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 Egyetem emeritus professzora a mű elkészülésének kulisszatitkairól és személyes
aspektusairól szólt. Olyan szakkönyv
elkészítésére törekedtek, amelynek ismeretanyaga a múlt és a hagyományok tiszteletére épül, de támaszkodik a modern
állattudomány eredményeire, szembenéz
az új idők kihívásaival, és felelősséget
vállal a fajtát tenyésztő gazdák jövőjéért is. Ezt a filozófiát arra alapozták,
hogy a „csapatban” egyetemi oktatók, a
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fotó: Vágó Nikoletta

könyvbemutató

hegyitarka fajtakör tenyésztésére rálátással és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező szakemberek mellett a gyakorlatban
otthonosan mozgó, a magyartarka nemesítését közvetlenül irányító szakemberek
dolgoztak együtt.
Az igényes kivitelű, színes képekkel illusztrált kötet a Magyartarka Tenyésztők
Egyesülete gondozásában jelent meg.
Ajánljuk mindazoknak, akik a fajta múltja, jelene és jövője iránt érdeklődnek,
elméleti és gyakorlati szarvasmarha-tenyésztőknek, 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

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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Molnár Géza

Élőhelyfejlesztés négy lábon – avagy
természetvédelmi kollégák Pásztó-pusztán
A természetvédelmi célkitűzéseket nem
lehet kizárólag íróasztal mögött ülve, rezervátumhatárokat és védetté nyilvánító
jogszabályokat alkotva megvalósítani.
Csúcsmodern technikai eszközök, fejlett
biológiai kutatási módszerek, busás közösségi fejlesztési források állnak rendelkezésre törekvéseink megvalósításához,
melyeket persze igyekszünk is kihasználni, de még ezek sem elegendők. A természetvédelem helyes értelmezése ugyanis
mindig magában hordoz egy ősi, több
évszázados múltra visszanyúló, de annál
jelentősebb szereppel bíró kulcsfontosságú vonalat is. Ez pedig nem más, mint
az adott vidékre, tájra jellemző hagyományos gazdálkodási gyakorlathoz történő
visszanyúlás: újrateremteni az akkori pazar élővilágot mindössze azáltal, hogy a
mai túlintenzifikált, egyediségét már oly
rég elveszített helyeken oly módon kezdünk 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 munkatársaivá.
A helyes tájhasználattal ugyanis értékesebb élőhelyeket hozhatunk létre a régimódi, 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 megkap 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 határában. Már az elnevezés is önmagáért beszél: Pásztó-puszta pannon szikes gyep
helyreállítása és megőrzése fenntartható gazdálkodási módszerekkel. Pásztó-
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puszta egykoron Túrkeve közösségi
legelője volt, folytonosan legeltetett jellegének kialakulásához a csordajárásként
való használata is hozzájárult. Pusztai
élőhelyként ezt az időszakot aposztrofálhatjuk Pásztó virágkoraként. A legelőt
nem csak a háziállatok népesítették be,
hiszen a legelés és taposás által megdolgozott élőhely jellegzetes fajai is otthonra találtak. A pusztai fákon, fasorokban
szalakóták, kék vércsék fészkeltek, a
gyepen élő ürgére kerecsensólyom vadászott, a tanyák padlásairól kuvikok jártak portyázni, jelen volt a magyar puszta legnagyobb termetű madara, Túrkeve
határának féltett madárkincse, a túzok, a
rövidre rágott fűben pedig az ugartyúk
járt „lopni”. Aztán a rendszerváltás mindent megváltoztatott: a helyi gazdák már
nem tudták eladni a tejet, a csordajárás
lassacskán megszűnt. A beszántásokkal
megsebzett puszta egyre csak zsugorodott, a megmaradt gyepeket gépi kasza
kése formálta sivárrá. Ez a lehangoló állapot sarkallta az Egyesületet arra, hogy
mindent megtegyen azért, hogy Pásztó ne
csak meggyötört árnyéka legyen egykori

önmagának. A NATURA 2000 kijelölések 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 legeltetés megvalósítását a területen. Rackajuhok és őshonos lófajták mellett magyartarkát 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 eltökéltséget tehát tovább erősítették a pozitív
folyamatok, a komolyabb törekvéseket
pedig 2011-től már a LIFE+ program támogatja. Több akció keretében valósítjuk meg a pásztói gyep helyreállítását.
Területvásárlással hosszú távon leszünk
képesek érvényesíteni a helyes gyephasználatot, az osztatlan közös tulajdonban
lévő területek esetében pedig támogatjuk
a kimérésekre irányuló törekvéseket, illetve olyan közbirtokosságot igyekszünk
létrehozni, akik a természetközeli gazdálkodás 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 elhelyezkedő Hidegnevelde nevű hodály is. Az
élőhely rehabilitációját vízvisszatartással
is segíteni fogjuk, erre azért van szükség,
mert a gyep területén több, a belvízelvezetést és az öntözést egyaránt szolgáló
csatornát is létrehoztak, melyek negatívan
hatnak az élőhely természetes vízháztartására. A legfontosabb mozzanat pedig nem
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más, mint az, hogy akkora állatállományt
vigyünk a legelőre, amekkora képes biztosítani a kívánatos, eredeti állapotok vis�szatérését. A sokrétű (diverz) élőhely létrehozása érdekében több faj számos fajtáját
legeltetjük Pásztón, a szarvasmarhafélék
közül a magyartarka képviseli a legnagyobb egyedszámot. Szívóssága, többcélú
hasznosítási lehetőségei, kedvező tartási
igénye nagyban megkönnyítik a sokszor
szélsőséges hozamú gyep természetvédelmi célú kezelését, hosszú távon céljaink
megvalósulását.
A Pásztó-projekt gondolatának megszületése óta igyekszünk az ott fellelhető
természeti értékeket a lehető legtöbb módon, a lehető legszélesebb értelmezésben
megőrizni, gyarapítani. Ennek értelmében 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 magában foglal. A fent leírtak gondolatmenete
is azt sugallja, hogy a természetvédelmi
kezelés egyik alappillére a legelő állatok jelenléte az ezt igénylő területeken.
A hazai élőhelyeket a hazai fajták formálták 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 élőhelyek 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 hozzájárulhassunk a további genetikai leromlás
megállításához, és (3) minél több gazdálkodóban, döntéshozóban, civilben tudatosítsuk, hogy ezeknek az állatoknak igenis
jól kiérdemelt helyük van a magyar gazdálkodásban, 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 tanösvényen kihelyezett táblákon olvashat őshonos háziállatfajtáink jelentőségéről, sőt
élőben is odamehet hozzájuk, megérintheti, megsimogathatja őket a direkt erre a
célra létrehozott állatsimogatónkban.
A Pásztó-projekt papíron hamarosan lezárul, viszont a helyszínen remélhetőleg még hosszú évekig üdvözölhetjük a
természetvédelem és a Túrkeve térségi
tájhasználat közös céljainak megvalósulásában részt vevő, bár az egészről valószínűleg mit sem sejtő, boldogan legelésző „kollegákat”.
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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 haszonállatok 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 magas 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 reaktív oxigén metabolitok szintje korrelál a gyulladás mértékével.
Az ellést követő hetedik napon mért
haptoglobin-szint jelentős mértékű 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 termelést 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 takarmányfelvételre, a tápanyag-hasznosulásra és a tejtermelés csökkenését okozhatják. Az ellést követően használt
gyulladáscsökkentő gyógyszereknek hosszú távú hatása van a növekvő tejtermelésre. Mindazonáltal 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 alapján: 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 honlapunkat: 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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ügyvezető igazgató, MTE

A Szimentáli Tenyésztők Világszövetsége
20. Kongresszusa Kolumbiában
Kolumbia Dél-Amerika északnyugati részén
fekvő ország. Nevét a kontinens európai felfedezőjéről, Kolumbusz Kristófról kapta. A szárazföldön 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-amerikai 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 országokat is, amelyekkel Kolumbiának közös tengeri
határa van: Jamaica, Haiti, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica és a Dominikai Köztársaság. Az ország területe 1,1 millió négyzetkilométer, lakosainak 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 világon, 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 síkság, itt tenyésztik a szimbrah-t és a zebuféléket.
Az évi átlagos csapadék mennyisége nagyon alacsony, 400 mm alatti. Itt található a Sierra Nevada
de Santa Marta hegylánc is az ország legmagasabb
hegyeivel, valamint a Guajira-sivatag. Kolumbiához több sziget is tartozik a Karib-tengeren és a
Csendes-óceánon.
Az ország mezőgazdaságában a kávé- és virágtermesztés, valamint a szarvasmarha-tenyésztés a
legdominánsabb. Virágtermesztésben világelsők!
(Valentin-napra egy millió szál rózsát exportálnak csak Európába.) Az éves átlaghőmérséklet
nagyjából állandó, egész évben zöld a fű, folyik
a legeltetés.
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A Kolumbiai Hegyitarka Tenyésztők Egyesülete, az ASO Simmental-Simbrah szervezésében
zajlott a 20. Világkongresszus. A meghívást 18
ország mintegy 150 kongresszusi résztvevője fogadta el. A résztvevők több mint fele Európából
érkezett.
A Kongresszust Bogotában, az Országos Mezőgazdasági és Állattenyésztési Kiállításon nyitották meg. Itt a CORFERIAS-on rendezik meg
évente a hegyitarka, szimbrah és zebu állatkiállítást, 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 ügyvezető igazgató - köszönték meg a megjelenteknek, hogy elfogadták a meghívást, és eljöttek
Kolumbiába. A megnyitó ünnepségen a résztvevő 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 állomány 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 bírálták azért, hogy európai szemmel nézve értékeljék a felvezetett tenyészállatokat, ítéljék oda
a díjakat.
A zebu- és szimbrah-bírálatot Bill Wentz amerikai 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 kettőshasznosítású állományt láthattunk, a „Hacienda
Timbures” farmon. Egységes állományt csodálhattunk meg a legelőn, szép tőgyalakulással, jó
rámával és kiváló termeléssel. A legszebb tenyészállataik 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 termelést 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, kettőshasznosítású egyedeit tartják, hiszen az egész évben
szinte állandó hőmérséklet miatt folyamatos a
legeltetés. Az eső is mindennap esik, az évi átlagos csapadék mennyisége 1000 mm felett alakul.
Meglátogattuk a „Hacienda Timbures” húshasznosítású szimbrah-részét is. Egyszerű a helyzetük, nem kell téli takarmányt bekészíteni, istállót
építeni. A sok eső miatt egy fedett színt azért
tesznek a legelőkre, hogy kényelmesebben pihenjenek 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 készítették 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 Guatavitató partján élő emberek, a muiszkák egy szertartással 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 áldozatot mutasson be a tó fenekén élő hatalmas
szellemnek. Mielőtt útra kelt volna, bőrét ragacsos gyantával kenték be, és egy csövön keresztül
aranyporral fújták be. A tutaj, amiben El Dorado,
az „aranyozott ember” utazik, kincsekkel volt telepakolva. Egy jelre beledobta az összes kincset
a tó közepébe, így „adózva” a tó szellemének.
Nem véletlen tehát, hogy a hosszú évek folyamán sokan próbálták megtalálni a Guatavita-tó
fenekén fekvő hatalmas kincseket.
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A Bogotában töltött utolsó napon volt a showbírálat eredményhirdetése. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete és a Csehtarka Tenyésztők
Egyesülete külön díjat adott a kategóriájában
első, fiatal tenyészbika-jelöltnek, ami már a kolumbiai egyesület saját tenyésztésű tenyészbikája. A különdíjat az El Monte farm képviseletében
Emilio Restrepo vette át.
A 5. napon repülőre szálltunk, hiszen a Kongresszus a Karib-tenger partján, Cartagenában
folytatódott. Cartagena Kolumbia 5. legnagyobb
városa, lakosainak száma egymillió, és a vonzáskörzetében is még több mint egymillióan élnek.
A hűvös, csapadékos, ritka hegyi levegő után
negyven fok körüli párás meleg fogadott bennünket a tengerparton (éjszaka 28°C).
Az első napon a küldöttek városnézéssel töltötték
az időt. Az elnökségi tagok délelőtt a Hegyitarka
Tenyésztők Európai Szövetsége elnökségi ülésén, délután pedig a Szimentáli Tenyésztők Világszövetsége elnökségi ülésén vettek részt. Tárgyaltuk 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 szövetséget alkot. Végül is Óceánia, Észak-Amerika, Dél-Amerika és Afrika országaival is sikeren
tárgyaltunk egy-egy szövetség megalkotásáról.
Az elnökség 5 föderáció megalapítását javasolta, akik a Szimentáli Tenyésztők Világszövetségét alkotják. A föderáció vagy federáció a latin
foedus (genitivusa foederis) szóból ered, egyezményt, megállapodást, társulást jelent, aminek
keretében az államok kölcsönösen és az egyenlőség alapján elkötelezik magukat egymásnak egy
vagy több meghatározott cél érdekében, s annak
végrehajtása kizárólagosan a szövetség képviselőire hárul.
Megegyeztünk a szavazatokban is, így ÉszakAmerika 2, Dél-Amerika 1, Afrika 1, Óceánia 1,
Európa pedig 5 szavazati joggal rendelkezik a Világszövetségben. 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
Mexikó is, ugyancsak a 2016. évi Kongresszus
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megszervezésére. Az elnökség döntött, Lengyelország 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 beszámoltak az előző Kongresszus óta eltelt időszak 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 munkacsoportok is beszámoltak tevékenységükről. Fred
Schutze, az amerikai szövetség értékesítésért
felelős vezetője a szimbrah munkacsoport munkáját ismertette. Bernard Luncz német előadó a
genomszelekció állásáról, lehetőségeiről szólt, és
elmondta, hogy Európában elkészült a húshasznosításúak küllemi bírálati szabályzata, melyben
Magyarország is részt vett.
A délután az előadásoké volt. Elsőként dr. Mario Coelho Aguiar Neto, a Sao Paulo-i egyetem
szarvasmarha-tenyésztést oktató tanára, a Taurus Genética Ltda. igazgatója szólt Brazília
szarvasmarha-tenyésztéséről, különös tekintettel
a szimentáli-, szimbrah- és zebutenyésztésről.
Brazíliában 190 millió szarvasmarha él a tropikus zónában. Az előadó beszélt a kettőshasznosítású és húshasznosítású tisztavérű szimentáli és
keresztezett állományokról. Szólt a náluk önálló
törzskönyvvel rendelkező szimbrazilról, mely
fajtában 5/8 szimentáli és 3/8 zebufélékhez tartozó 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 tenyészet mutatóin keresztül. Hangsúlyozta a kettőshasznosítású fajta előnyeit, mint jó lábszerkezet,
kiváló tőgyalakulás, jó beltartalom, hosszú hasznos élettartam, a betegségekkel szembeni ellenálló képesség.
A harmadik előadó dr. Johan F. Kluyts volt, aki
a Dél-afrikai Köztársaság Szimentáli és Szimbra
Tenyésztők Szövetségét irányítja. (Dél-Afrikában a szimbra „h” nélkül írandó.) Előadásában
a különböző szimentáli vérhányadot tartalmazó
szimbra-egyedek szavannai körülmények közötti
tűrőképességével és a vágási eredményekkel foglalkozott. 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 néhány tenyésztő társával megalapította Kolumbiában a ma már nagyhírű tejfeldolgozót, mely a
„Zörba” joghurtot állítja elő. A tejfeldolgozó alapításáról és mai működéséről beszélt.
A következő előadó, dr. Mario Alberto García
Gutiérrez, a Kolumbiai Nemzeti Egyetem tanára
a marhahúsról tartott előadást. A különböző fajták húsát hasonlította össze (brahman, holstein,
angus, limousin, szimentáli és szimbrah), és arra
a következtetésre jutott kísérleteivel, hogy a szimentáli 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 kategóriákkal 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, tenyészete, 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 tehenek, vegyesen brahman, szimbrah és zebu is.
Az itteni állomány 800 egyedből áll. A tulajdonos megmutatta az növendék-állományát és a
tenyészbika-állományát is.
A 20. Kongresszus 8 nap után zárta kapuit, a magyar delegáció – dr. Polgár J. Péter, a szakbizottság elnöke, Bertalan Barna elnökségi tag, Zabos
Imre szakbizottsági tag, dr. Húth Balázs tenyésztés- 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 repülőgépből közel 24 órás út után ismét Magyarországon!
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Vágó Barnabás
küllemi bíráló, MTE

VIII. Kaposvári Állattenyésztési Napok
2014. szeptember 26-28., Kaposvár

Eljött a szeptember vége, és hagyományosan, immár nyolcadik alkalommal telt meg
a Kaposvári Egyetem melletti kiállító tér
élettel. Az ünnepélyes megnyitót idén is a
Pannon Lovasakadémia fedeles lovardájában tartották.
Czerván György agrárgazdaságért felelős
államtitkár megnyitóbeszédében köszöntötte a résztvevőket, és jó híreket hozott a fővárosból. Beszélt egy programról, a „Több
munkahelyet a mezőgazdaságban” elnevezésű mezőgazdasági munkahelyteremtő
intézkedésről.
Szó esett a 2015. évtől bevezetendő új, termeléshez kötött támogatásokról és a speciális fehérjenövények termelésének-támogatásának 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 20072013-as tervezési periódusban.
A kiállítás megnyitóját megtisztelte jelenlétével Kövér László, az Országgyűlés elnöke
is. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy volt
idő, amikor a politikusok szemében az agrárium 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 felértékelődött, ami nemcsak a mezőgazdaság
kibocsátásához való hozzájárulásban, hanem 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, megmaradásának biztonságos záloga volt”.
Szávai Ferenc, a Kaposvári Egyetem rektora a kiállítás és a vásár elsődleges céljaként
említette, hogy összehozza a gazdaság szereplőit, lehetőséget ad az információcserére.
A megnyitó után került sor a szarvasmar-
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hák showbírálatára. Először a Holstein-fríz
egyedek érkeztek a fedeles lovardában kialakított ringbe, délután 2 óra tájban pedig
a magyartarka állatok 3 korcsoportban.
A bírálatot Vágó Barnabás, a Magyartarka
Tenyésztők Egyesületének hivatalos küllemi bírálója végezte. Mielőtt a bírálat eredményét 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:

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:

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.

1. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete különdíjat ajánlott fel a kiállítás legszebb tőgyű magyartarka egyedének.
A díjat a 121 kat. számú, elsőborjas tehén után a Húshasznú Bt., Egyházasrádóc
kapta.
2. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
különdíjat ajánlott fel a Kaposvári Egyetem Tangazdaságának színvonalasan felkészített és felvezetett magyartarka állataiért.
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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Vörösmarty Mihály ÁMK, Bonyhád

A Tarka Marhafesztivál - belülről
A 2014-es év augusztusa sem múlhatott el a
hagyományos Tarka Marhafesztivál nélkül,
melynek szervezéséből ez évben is a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete, valamint
a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ
vette ki az oroszlánrészt.
Az induló lépések – a források megteremtése, támogatók felkérése – már az év első
negyedében megkezdődtek. Bár az utolsó
(de tényleg a legutolsó) pillanatban derült
ki, hogy – a korábbi évektől eltérően - néhány fontos forrás kiapadt, a fesztivál mégis
megvalósult abban a formában, ahogy azt a
szervezők elképzelték. Köszönhető mindez
Bonyhád Város Önkormányzatának, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központnak,
és elsősorban a Magyartarka Tenyésztők
Egyesületének!
Az utóbbi néhány év megmutatta, hogy a
Tarka Marhafesztivál – hál’ istennek – kinőtte az addigi területét, és bizony, a programok is megértek a színesítésre, bővítésre.
Bonyhád Város Önkormányzata már 2013ban kezdeményezte a fesztivál területi kiterjesztését, a szórakoztató programok két
színpadra tervezését, és az ehhez szükséges
anyagi támogatásra is ígéretet tett. A szervezők örömmel éltek a lehetőséggel, és
hosszas ötletelés, sok-sok beszélgetés után
megszületett a rendezvény tervezete, immár nagyobb területen, két színpaddal, több
fellépővel. A kezdeti aggályok eloszlottak,
amikor - tavaly először – megvalósult a
megújított Tarka Marhafesztivál, amely valóban „dupla élvezetet” nyújtott az ide látogató, hatalmas létszámú vendégseregnek.
Így aztán a 2014-es évi szervezkedés már
ennek jegyében kezdődött, és immár hagyományosan két színpaddal, nagyobb területet
belakó, ésszerűbben kialakított terekkel valósult meg a XIV. Tarka Marhafesztivál.
De nézzük, mi mindent láthattak, hallhattak 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
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után a Pannónia Kft. munkatársai hozzákezdtek a gulyásfőzéshez, hiszen az Agrárfórum után éhes tömegek várják majd,
hogy végre belemeríthessék kanalukat a
szokásosan remek gulyásba. Fél tíztől várták a XVIII. Bonyhádi Állategészségügyi
és Állattenyésztési Tanácskozás – országos
agrárfórumra érkezőket a regisztrációs sátornál.
10.30-tól a Bartók Béla Zeneiskola népzene
tagozatos növendékei muzsikával csalogatták a helyszínre a legkorábban érkező vendégeket.
A 11 órakor kezdődő Tanácskozást ebéd
követte, melyen – a már említett nagyszerű
gulyáson kívül – kitűnő marhasültet is kóstolhattak 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 Szabadság téren felállított második színpadon
táncos, zenés, színházi és egyéb szórakoztató 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 Fúvószenekara, Häuszer Beáta, Kárikittyom
Anticeleb Orchestra, Dynamic zenekar,
Zumba bemutatók, Csurgó zenekar, Titti
Corsi Dance Club, Szöcske Akrobatikus
Rock And Roll Klub, ABS zenekar, WeryTake zenekar) kívül távolról érkezett előadók, 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 tudomány csodás elegyeként jelent meg a már
hagyományosan visszatérő Elmés játékok

játszóháza, amely mindig elvarázsol kicsiket és nagyokat egyaránt.
A segítő szándékúak a Magyar Vöröskereszt 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 marhahúsból készült ételek készítésére buzdított,
néhányan azért „megbolondították” főztjüket egy kis sertés- vagy szarvasborjúhússal,
ami semmiképp nem rontotta el a végeredményt. A Tolnai Borvidék minőségi boraival megjelenő termelők gondoskodtak róla,
hogy a zamatos, ám csöppet sem könnyű
ételek jobban csússzanak.
A szintén hagyományos, idén 12. alkalommal rendezett Tarka Fotópályázatra 251
képet küldtek be az alkotók, közülük kilencvennyolc fotó vett részt a művelődési
központ kiállítótermében bemutatott tárlaton. Nagyszerű fejlemény, hogy a kiállítás
anyaga – egy alkotó kezdeményezésére
– továbbvándorolt a Debreceni Egyetemre,
ahol szintén rengeteg érdeklődő tekinthette
meg az igazán szellemes, nagyszerű képeket.
A szombat este – akárcsak a péntek – utcabállal zárult, közben 22 órakor a már megszokott tűzijáték jelezte: hamarosan véget ér
a móka.
A kezdetekkor ránk ijesztő, ám együttműködéssel és töretlen elszántsággal végül leküzdött akadályok már a feledés homályába
vesztek, amikor vasárnap hajnalban fáradtan, 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 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...
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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