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27596 Bonyhádi Net Wille
tenyésztő: Pannónia-Állattenyésztő Kft., Bonyhád

A jövő ígéretes tenyészbikái
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A régi házban, hol apánk ilyenkor
aranyba mázolt almát és diót
mesélve karcsu, vidám angyalokról
kik zsákban hordanak ma minden földi jót.
Emlékszel anyánk boldog asztalára,
hol illatozva gőzölt a frissen sült kalács,
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ha még egyszer öledbe borulva
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a régi házban, a Te asztalodnál...
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A régi háznak karácsonyfa lángja,
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Ha november, akkor őszi tenyész
értékbecslés, új tenyészértékek, fiatal 
tenyészbikák a köztenyésztésben.

Mint ismeretes, a 2010. őszi becslés 
óta a 2005-ben született tehénállomány 
tenyészérték- átlaga jelenti a viszonyí-
tási pontot, tehát azt, amely bázishoz 
viszonyítjuk a vizsgált apaállat javí-
tó vagy éppen rontó hatását. A hazai 
tenyészérték-becslési modell az ún. 
lépcsős bázist alkalmazza, amely min-
den 5. évben emeli a bázispontot, figye-
lembe véve a magyartarka- populáció-
ban mutatkozó genetikai előrehaladást.  
E logikát követve az őszi futtatás során 
ismét változott a bázis, így a 2010-ben 
született tehénállomány tenyészérték-
átlaga jelenti az új viszonyítási pontot. 
Bázisévváltáskor a legnagyobb változá-
sok a naturális (nem standardizált) for-
mában kifejezett tenyészértékeket érintik 
(pl. tejmennyiség TÉ), ezek kis mérték-
ben csökkenhetnek, de a bikák genetikai 
értékét nem befolyásolják!

A 2015. novemberi futtatás az alábbi 
paraméterek szerint történt:

• Laktációszámítás Wilmink-mód-
szerrel, minimum 180 napos laktáci-
ók figyelembe vételével

• Holstein-fríztől különválasztva mind 
a pedigré, mind a termelés, mind a 
SCS

• Heterogén variancia figyelembe véte-
lével (termelés + SCS)

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

Az újonnan értékelődött fiatal bikák 
sorát a 22977 Bonyhádi Ibhár Import 
nyitja 140 TTI-vel és szintén 140 KTI-
vel. Ibhárt a Pannónia-Állattenyésztő 
Kft. tenyésztette. Küllemi tulajdonságai  

közül a nagy rámát (120) és a kiváló 
tőgyalakulást (110) kell megemlíteni. 
A kiváló tejtermelés mellett (+1047 kg) 
107 Hús Tenyészértékkel büszkélkedhet. 
Ibhár apja a német Import nevű tenyész-
bika, anyai nagyapja 16113 Bonyhádi 
Vallomás Lehel, amelynek jó hústermelé-
sét köszönheti. Anyja nem egy rekordter-
melésű egyed, a legnagyobb termelése a 
harmadik laktációban 8745 kg tej, 3,96% 
tejzsír- és 3,2% tejfehérje-tartalommal. 
Legnagyobb napi tejtermelése 38 kg!

A fiatal generáció sorát a 22978 – 
szintén bonyhádi tenyésztésű – Bonyhádi 
Ispa Rurex zárja 122 TTI-vel, 108 HTI-
vel és 135 KTI-vel. Küllemi tulajdonsá-
gok közül a jó tőgyalakulás és a korrekt 
lábszerkezet örökítését kell megemlíte-
ni. Apja a német Rurex, anyai nagyapja 
pedig a 17044 Bonyhádi Apostol Horst. 
Anyja a hatodik laktációban 10251 kg 
tejet termelt 4,50% tejzsír- és 3,6% tej-
fehérje-tartalommal. Ispa valamennyi 
beltartalmi tulajdonságban javító hatású, 
a tejzsír %-ot 0,35%-kal javítja!

Az Egyesület megközelítőleg nyolc 
évvel ezelőtt döntött a tej bel tar  talmi pa-
ramétereinek javításáról annak tudatában, 
hogy a céltudatos tenyész tőmunka ered-
ményeként a tej   mennyiség tekintetében 
jelentős genetikai előrehaladást értünk el 
a ma gyar tarka-populációban. A „sok tej 
– hígabb tej” összefüggés alapján azon-
ban meg kívántuk előzni, hogy a tej ipari 
felhasználását befolyásoló beltartalmi 
muta tókban leromlás mutatkozzon, így 
kiemelt tenyészcélként fogalmaztuk meg 
a tejzsír- és a tejfehérjetartalom javítá-
sát. A fentiekkel magyarázható, hogy az 
„i-betűs” fiatal generáció számos képvi-
selője a hasznosanyag-tartalom javításá-
ban jeleskedik.

A fiatal húshasznú tenyészbikák ígé-
retes képviselői 25517 Őrségi Lotari 
Steinadler és 25687 Vasvári Lator Györe, 
akik a Növekedési Erély Tenyészértékük 
(NET) alapján bekerültek a forgalma-

zásra ajánlott tenyészbikakörbe. Hús-
tenyészértékükre még várni kell, de 
ivadékaik vágási eredményei alapján a 
közeljövőben a HTI is kiszámításra és 
publikálásra kerül.

Lotari KSTV alatti súlygyarapodása 
1708 g/nap, a zárást követő küllemi bírá-
laton rámára 9, izmoltságra 7 és lábszer-
kezetre 9 pontot kapott.

Lator KSTV alatti súlygyarapodása 
1984 g/nap, hústermelő képességét jól 
mutatja, hogy izmoltságra a maximális  
9 pontot kapta.

A novemberi tenyészértékbecslés alap-
ján ajánlott tenyészbika kört és a részletes 
termelési és küllemi tenyészértékeket az 
újság utolsó oldalán és az Egyesület hon-
lapján is megtalálják az érdeklődők.

MAGyARTARKA-TENyÉSzETEK A 
TOP 10 MEGyEI RANGSOROKBAN

A bonyhádi Pannónia-Állattenyésztő 
Kft. kimagasló tenyésztői munkáját a be-
mutatott két kettőshasznú tenyészbikán 
kívül az is bizonyítja, hogy a termelésel-
lenőrzött telepek októberi rangsorában a 
Tolna megyei tenyészetek közül – ame-
lyek kivétel nélkül magas szintű holstein-
frízt tenyésztést folytatnak –, 23,32 kg-os 
fejési átlaggal az előkelő 10. helyen sze-
repeltek! Az újság hasábjain is szeretnénk 
gratulálni Bertalan Barna állattenyésztési 
igazgatónak és lelkes kis csapatának a ki-
magasló eredményhez!

Gratulálunk a Kreitz családnak is, akik 
a Somogy megyei tenyészetek versenyé-
ben 7. helyen zártak 21,88 kg fejési át-
laggal!

Szintén Somogy megyében a 10. he-
lyen szerepelt a Kaposvári Egyetem Tan- 
és Kísérleti Üzemének magyartarka gaz-
dasága, Faragó László igazgatónak, Kósa 
Bálint telepvezetőnek és a munkatársak-
nak szintén gratulálunk az eredményhez!

TEnyészTési AkTuAliTások
bEköszönTöTT Az úJ TEnyészbikA GEnERáCió

Dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető, MTE
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ŐSzI IVAdÉKVIzSGÁLAT

Ősszel három tenyészbikát (27057 du-
naharaszti Miles Reumut, 27596 Bony-
hádi Net Wille és 27900 Jáki Nautilus 
Reumut) indítottunk a kettős (fejt) tenyé-
szetekben.

Miles apja a német tenyésztésű 
Reumut, amely igazi kettőshasznú bika, 
jó hústermeléssel és funkcionális tulaj-
donságokkal. Reumut anyja a 4. laktáció-
ban 11103 kg tejet termelt 3,57% tejzsír- 
és 3,28% tejfehérje-tartalommal. Anyai 
nagyapja az osztrák tenyésztésű Rawein.

Miles anyjának legnagyobb laktációs 
termelése (3.) 8788 kg tej, 4,05% tejzsír 
és 3,54% tejfehérje.

Net apja a német Wille, amelynek 
ivadékai nagy tejtermeléssel és kiváló 
fitnesszel büszkélkedhetnek. Wille anyja 
a 3. laktációban 11674 kg tejet termelt 
3,92% tejzsír- és 3,59% tejfehérje-tarta-
lommal. Anyai nagyapja a 19227 Kocséri 
dűlő Romel, amely a 2015. novemberi 
tenyészértékbecslés alapján magabizto-
san vezeti a tenyészbikák TTI-rangsorát!

Net anyjának legnagyobb laktációs 
termelése (5.) 11345 kg tej, 4,55% tejzsír 
és 3,53% tejfehérje. Az ősök eredményei 
alapján kiváló tejtermelő képességű biká-
ra számítunk Net személyében, és kíván-
csian várjuk majd lányai termelését!

Nautilus apja szintén a német tenyész-
tésű Reumut, anyai nagyapja pedig a 

18636 Jáki dani Kamps, igazi kettőshasz-
nú bika jó tej- és hústermeléssel. Any-
ja legnagyobb laktációs termelése (2.)  
6400 kg tej, 4,00% tejzsír és 3,50% tej-
fehérje.

A fiatal, tenyészértékkel még nem ren-
delkező tenyészbikákról az újság borító-
ján adunk közre kedvcsináló képeket.

Végezetül az év végéhez közeledve en-
gedjék meg, hogy minden kedves Tenyész-
tőnknek és Olvasónknak áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag, boldog új esztendőt kívánjak!

22659 Kocséri irat import
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V. TEJáGAzATi konFEREnCiA
Harcz Zoltán ügyvezető igazgató, Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

A Tej Szakmaközi Szervezet és Ter-
méktanács és a Magyar Turizmus zrt. 
Agrármarketing Vezérigazgatóság 2015. 
november 26-án rendezte meg a „Nélkü
lözhetetlen marketing” című V. Tejága-
zati Konferenciát.

A meghívott vendégeket Mélykuti Ti
bor, a Tej Szakmaközi Szervezet és Ter-
méktanács elnöke és dr. Faragó Péter, 
a Magyar Turizmus zrt. vezérigazgatója 
köszöntötte.

Mélykuti Tibor köszöntőjében hang-
súlyozta, legfontosabb cél, hogy hazai 
nyerstejből idehaza feldolgozott tej és 
tejtermékek kerüljenek minél nagyobb 
arányban a hazai polcokra, ehhez azonban 
modern, versenyképes és hatékony hazai 
feldolgozóiparra lenne szükség. Ez a tö-
rekvés tökéletes összhangban van a kor-
mány munkahely-teremtési szándékaival 
is. A tejpiaci helyzet kapcsán elmondta, 
a hazai nyerstej árának csökkenése éves 
szinten mintegy 24,5%. A számokat néz-
ve kijelenthető, hogy a régióban a magyar 
nyerstej árak a legalacsonyabbak, ráadá-
sul a tejtermékek feldolgozó átadási árai 
sem nőnek idehaza. 

Dr. Faragó Péter vezérigazgató kö-
szöntőjében elmondta, úgy véli, a tejszek-
tor jövője nem kizárólag a tehenészetek és 
a tejfeldolgozók ügye, hanem foglalkoz-

tatási, egészségügyi és nem utolsósorban 
nemzetgazdasági kér dés. Mint fogalma-
zott, a magyar agrárium által létrehozott 
javak és specialitások olyan stabil alapot 
jelentenek a turizmusnak, amelyre hosszú 
távon lehet építeni. Hozzátette, a hazai 
fogyasztókhoz azt az üzenetet kell eljut-
tatnunk, hogy igenis nagy jelentősége van 
annak, ha megbízható forrásból szárma-
zó, nyomon követhető, jó minőségű adó-
zott tejet és tejterméket vásárolnak.

A vezérigazgató úgy véli, a turizmus 
az egyik kitörési pont a magyar agrári-
um számára, amely lehetővé teszi, hogy 
a kiváló minőségű magyar élelmiszerek 
és termékek újabb piacokra találjanak, és 
megismerjék őket határainkon innen és 
túl is.

Tamásné Czi
nege Csilla, a NAV 
Közép-magyarorszá-
gi Regionális Adó 
Főigazgatóságának 
főigazgatója előadá-
sában részletesen 
bemutatta a NAV 
tej ágazati ellenőrzé-
seinek eddigi tapasz-
talatait.

A NAV általános 
jogkövetési stratégi-

ájáról szóló tájékoz-
tatást követően rátért 
a tejágazat helyze-
tének bemutatására, 
melynek keretében 
ismertette az ágazati 
szereplők társasági 
adó bevallási adatait.  
A tejtermékgyártás, 
tehát a feldolgozó 
ipar 2014. évi net-
tó árbevétele 26915 
milliárd Ft volt, 
melynek társasági 

adóalapja 956 milliárd Ft-ot jelentett, míg 
az adókötelezettség mintegy 98 milliárd 
Ft-ot tett ki. A tejtermék-, tojás-, zsira-
dék-nagykereskedelem 2014. évi nettó 
árbevétele meghaladta a 22 milliárd Ft-
ot, ennek adókötelezettsége több mint 50 
milliárd Ft volt.

Főigazgató asszony előadásában emlí-
tést tett a KSH által rendelkezésre álló kül-
kereskedelmi adatokról is. A 2014. évre az 
import csaknem 40%-kal csökkent, mind 
mennyiségben, mind értékben, míg az ex-
port vonatkozásában mintegy 8,5%-os volt 
a mennyiségi emelkedés és valamivel ke-
vesebb, 5,7%-os az értékbeli növekedés.

Az EKÁER rendszer bevezetésének 
céljait ismertetve elhangzott, elsődleges 
cél az adóelkerülés, az arra létrehozott  
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értékesítési láncolatok feltárása, valamint 
a jogszerűen működő gazdasági szerep-
lők versenyhátrányának csökkentése, 
összességében pedig a jogkövetési szint 
emelése, továbbá a gazdaság fehérítése az 
alapvető szempont.

A tejszállítmányok 2015. évi adatai 
kapcsán elmondta, az EKÁER rendszer-
ben mintegy 229 ezer belföldi fuvar ke-
rült rögzítésre, míg az EU-ba irányuló 
szállítások fuvarszáma mintegy 14,5 ezer 
körül alakult. Ez utóbbiak legfőbb cél-
állomásának Románia számít, a fuvarok 
35%-a irányult a szomszédos országba.

Carlos MartínÓvilo, az Európai Bi-
zottság Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Főigazgatóságának képviselője az uni-
ós tejágazatra vonatkozó előrejelzéseket 
mutatta be előadásában. Mint fogalma-
zott, az Unió egészét érinti a jelenlegi, az 
erős túlkínálat és az ezáltal drasztikusan 
lecsökkent nyerstej árak hatására kiala-
kult helyzet.

A jelenlegi és a közeljövőben várha-
tó helyzetet elemezve az előadó kitért a 
globális fogyasztás emelkedésére, ami a 
tejtermékek kereskedelmére pozitív ha-
tással lehet. Előrejelzések szerint az extra 
keresleti igényt csak az EU tudja majd ki-
elégíteni, tekintettel arra, hogy a verseny-
társak közül Új-zélandon korlátozottak a 
természeti erőforrások, míg az USA-ban 
a növekvő belső kereslet kielégítése az el-
sődleges szempont. Továbbá a korábban 
erős exportfelvevő piacnak számító Kína 
keresletének csökkenését ellensúlyozza 
Afrika és más ázsiai országok növekvő 
kereslete.

Az Európai Bizottság az uniós tejpiac 
hosszú távú kilátásait kedvezőnek ítéli, a 
legnagyobb kihívást a piaci ingadozások 
jelentik. Az aktuális tejpiaci helyzet keze-
lésének az Európai Bizottság által elfoga-
dott és preferált eszközei közé tartozik a 
vaj és sovány tejpor válságidőszakokban 
történő intervenciós és magántárolási tá-
mogatása és egyéb rendkívüli válságke-
zelő intézkedések. Ide tartoznak még a 
közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztési 
programok, de fontos a promóció, az in-
nováció, a minőségpolitika is. A megfele-
lő informáltság alapvető feltétel, ehhez a 

Milk Market Observatory (Tejpiaci Meg-
figyelő Központ) működésének optima-
lizálása szükséges az adatok gyűjtése és 
feldolgozása terén is. Kiemelten hangsú-
lyos az ágazat szervezettsége, amelyhez 
nélkülözhetetlen az ágazati egyensúly 
megteremtését és fenntartását célzó Tej-
csomag intézkedéseinek minél szélesebb 
körű alkalmazása.

CsillagVella Rita, a GfK Hungária 
Piackutató Kft. ügyfélkapcsolati igazga-
tója előadásában a fogyasztói igények és 
szokások változását 
mutatta be a jelenlé-
vőknek.

Mint fogalma-
zott, örvendetes tény, 
hogy Magyarország 
vásárlóerejének Eu-
rópa átlagához viszo-
nyított, 2008 óta tartó 
csökkenése megállt.

Az elmúlt 25 év-
ben jelentősen átala-
kult a napi étkezési 
rutin Magyarorszá-
gon is. A napi étkezések száma folyama-
tosan nő, 22%-ról 40%-ra nőtt a naponta 
négyszer vagy többször étkezők aránya. 
A mindennapos reggeli és meleg ebéd 
fogyasztásának aránya azonban 76%-ról 
66%-ra esett vissza. A kutatás megállapí-
totta, hogy a fogyasztók közül egyre ke-
vesebben reggeliznek, és meleg vacsora 
is ritkábban kerül az asztalra.

A tejtermékek piacát nézve pozitív 
változás, hogy az elmúlt öt évben – az 
ízesített/gyümölcsjoghurtokat leszámítva  

– szinte az összes tej-
termék (sajt, tejföl, 
natúr joghurt, kefir) 
kedveltsége és fo-
gyasztási gyakorisá-
ga nőtt.

A tejtermékek fon-
tos szerepet játszanak 
Magyarorszá  gon .  
A magyar ház tartások  
FMCG („Fast  Moving 
Con sumer Goods”) 
költéséből forgalom 

szem pontjából 10%, míg vásárlási alkal-
mat tekintve mintegy 37% a tejtermékek 
részesedése. Ez azt jelenti, hogy minden 
harmadik bevásárlókosárba kerül valami-
lyen tejtermék.

A 2015. január-szeptemberi időszakot 
vizsgálva megállapítható, hogy az inten-
zív tejet vásárló háztartások közel heti két 
alkalommal vásároltak tejet, és éves szin-
ten mintegy 37 ezer Ft-ot költöttek erre a 
kategóriára.

Prof. Chiara Mauri, a Milánói 
Bocconi Egyetem Marketing Tanszé-
kének professzorasszonya előadásában 
olaszországi példákon keresztül annak 
bemutatására törekedett, hogy miként le-
het elérni, hogy a hazai fogyasztók hazai 
előállítású termékeket vásároljanak.

Közismert az olasz vásárlók patri-
otizmusa, a kérdés tehát, hogy milyen 
marketingeszközökkel és módszerekkel 
alakították ki és fejlesztik a fogyasztói 
kultúrájukat, mi módon érték el ezt a ma-
gas fokú tudatosságot.
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Az Európai Bizottság élelmiszerbiz-
tonsághoz, -minőséghez és a vidékhez 
való viszonyulást vizsgáló 2012. évi 
felmérése alapján az európai fogyasz-
tók 71%-a számára fontos információ a 
megvásárolni kívánt élelmiszer földrajzi 
származása. A vásárlói tudat tehát adott, 
az európai fogyasztók fogékonyak a helyi 
termékek preferálására, az ebben rejlő le-
hetőségek kiaknázására kell a megfelelő 
eszközöket megtalálni és alkalmazni.

Az előadó a fogyasztói kultúra fej
lesztésére 7 gondolatot ajánlott meg
fontolásra: 

1. az örökség megfiatalítása; 
2. a termék, történet megértéséhez a 

hely megismerése kívül-belül; 
3. a fogyasztók „tanítása” – élveze-

tesen, szórakoztatóan; 
4. elmenni a végsőkig, és azon túl is; 
5. láthatóvá válni a fogyasztók szá-

mára minden lehetséges kapcso-
lati ponton; 

6. a származási hely promóciója; 
7. más helyi kiválóságokhoz való 

csatlakozás – élelmiszer + művé-
szet + divat. 

Hagyomány, eredetiség, szenvedély 
– a kulcsszavak, amelyeket az olasz fo-
gyasztók az olasz termékekkel párosíta-
nak, és amelyek arra késztetik őket, hogy 
olasz termékeket vásároljanak.

Lipcsey György Imre, a Magyar Tu-
rizmus zrt. agrármarketing vezérigazga-
tó-helyettese a közösségi tejmarketing 
finanszírozási lehetőségeit mutatta be a 
jelenlévőknek. Előadása elején röviden 
összefoglalta az MT zrt. közösségi mar-
keting-tevékenységét. Mint mondta, az 
Agrármarketing Vezérigazgatóság gyűj-
ti, integrálja és végrehajtja az NGM és 
az FM, valamint a 
szakmai szerveze-
tek irányából érkező 
igényeket. A kor-
mány által elfogadott 
Élelmiszeripari Fej-
lesztési Stratégiához 
illeszkedően most 
dolgozza ki a termék-
tanácsokkal, szakma-
közi szerveze tekkel 
közösen a Nemze-
ti Agrármarketing 
Prog ramot. 

A tejmarketingre rátérve elmondta, a 
szemléletformálás, az egészséges, tudatos 
életmód szempontjából kiemelt jelentő-
ségű célcsoportot jelentenek a gyerekek, 
iskolai edukációs program keretében őket 
az iskolákban szólítják meg előadások-
kal, kiállításokkal, interaktív játékokkal.  
A 420 millió forintos tejmarketing prog-
ram keretén belül a tejszív logó népszerű-
sítésén és az iskolai edukációs programon 
túl sor kerül egyebek mellett piackutatás-
ra, valamint kiállításokon, rendezvénye-
ken történő megjelenés támogatására is.
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snP PoliMoRFizMusok hATásA A hús TEnyészéRTékRE 
MAGyARTARkA szARVAsMARhábAn

Anton I., Húth B., Füller I., Holló I., Holló G., Zsolnai A.

Az utóbbi években a molekuláris gene-
tikában elért jelentős eredmények lehe-
tővé tették a markerek segítségével vég-
zett szelekció (MAS, Marker Assisted 
Selection) alkalmazását a tenyésztési 
munkában. Ezáltal a tenyésztőknek lehe-
tőségük nyílt arra, hogy az állatok gén-
állományában megtalálható SNP (egy-
pontos nukleotid-polimorfizmus, Single 
Nucleotide Polymorphism) markerek ha-
tását is figyelembe vehessék a tenyésztési 
stratégiák kialakításakor. A mennyiségi 
tulajdonságokat (pl. tej- és hústermelés) 
általában több gén szabályozza, ezért a 
MAS kezdetben nem volt igazán sikeres. 
Nagy változást hozott a teljesgenom-
vizsgálatok (Genom-wide Association 
Study, GWAS) megjelenése, amelyekben 
chipek segítségével egyszerre akár több 
tízezer SNP is vizsgálható, tipizálható. 
A chipek apró hordozó lapocskához kö-
tött, nagyszámú és különböző szekven-
ciájú dNS-láncból állnak. A genomikus 
tenyészértékbecslés során az SNP-k 
vizsgálati eredményeit vetik össze a ren-
delkezésre álló, adatbázisban szereplő 
ismert egyedek termelési tulajdonságai-
val. A genomikus tenyészértékbecslésen 
alapuló szelekciónak világviszonylatban 
is nagy hatása volt a jelenlegi tejelő állo-
mányok kialakítására. Ez a folyamat már 
érzékelhető a húshasznosítású, ill. kettős 
hasznosítású állományok kialakításánál 
is. A teljes körű genomikus szelekcióval 
ellentétben, amelyet világviszonylatban 
is mindössze néhány, jelentős adatbá-
zissal rendelkező nagy laboratórium, ill. 
központ végez, egyedi tulajdonságok 
szempontjából a szelekció akár hazai kö-
rülmények között is kivitelezhető. A meg-
felelő, helyi referencia állatokon alapuló 
pontos adatbázis megléte – természetesen 
– ebben az esetben is elengedhetetlen.

A magyartarka fajta hústermelő képes-
ségének javításában jelentős lépés volt a 
Hús Tenyészérték Index (HTI) 2004. évi 
bevezetése. Kutatásunkban teljesgenom-
vizsgálatot alkalmazunk 777.000 SNP  

tipizálásával, a hústerme-
lő képesség, húsminőség és 
egyes te nyésztési paraméterek 
ja      ví tására. Munkánk során 
megvizsgáljuk, hogy milyen 
kapcsolat áll fenn az állatok 
hús tenyészértéke és a vizs-
gált polimorfizmusok között, 
továbbá, hogy van-e kap-
csolat a nagyszülők-szülők-
ivadékok eredményei között. 
A kapcsoltság elemzésére 
nagy adatbázisokon alapuló 
statisztikai vizsgálatokat vég-
zünk. Megfelelő eredmények 
esetén a kidolgozásra kerülő új szelekciós 
stratégia a vizsgálatok alapján kiválasz-
tott azon polimorfizmusokra támaszkodik 
majd, amelyek a hústermelő képességet, 
húsminőséget és a vizsgált tenyésztési 
paramétereket meghatározzák. A vizsgá-
lat jól beleillik a magyartarka-tenyésztés 
koncepciójának lényegébe, azaz a fajta 
genetikai potenciáljának fejlesztésébe.

A vizsgálat első ütemében 60 magyar-
tarka bika spermamintájának SNP tipizá-
lására került sor. 

Az állatok tenyésztési paraméterei és 
a HTI értékek az Egyesület adatbázisá-
ból származnak. Az asszociációs vizsgá-
latok elvégzésére többlókuszos vegyes 
modellt, ill. az SVS szoftvert használtuk, 
amely alkalmas jelentős méretű adatbázi-
sok kezelésére is. Eddigi eredményeink 
alapján hét olyan lókuszt találtunk, amely 
kapcsolatot mutat a Hús Tenyészérték 
Indexszel. Ezek közül a 2. és 11. kromo-
szómán elhelyezkedő két lókusz (1. ábra) 
nagy valószínűséggel felhasználható 
majd szelekciós célra.

A vizsgálatba vont állatok adatbázis-
ból kigyűjtött HTI értékei 80 és 130 kö-
zött váltakoztak. Egy előző tanulmányban 
a magyartarka bikák átlagos HTI értéke 
103,43 volt. Az említett két lókuszon  
(2. és 11. kromoszóma) az allélok  

(génváltozatok) 110, ill. 102 fölötti HTI 
értéknél minden esetben homozigóta for-
mát mutattak, ami lehetővé teheti szelek-
ciós célra történő felhasználásukat.

A munka természetesen folytatódik, 
összesen 200 állat vizsgálatát kívánjuk el-
végezni. Reményeink szerint ez a létszám 
elegendő lesz a szelekciós célra felhasz-
nálható lókuszok felderítésére.

A kutatást az OTKA 111643 sz. pro-
jektje támogatja.

A Hús Tenyészérték Indexszel legszorosabb kapcsolatot
mutató két lókusz elhelyezkedése a 2., ill. 11. kromoszómán 
(nyíllal jelölve)
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sikEREs éVET záRnAk A húsMARhATARTók
Gyulai György, újságíró

A húsmarhaágazat évek óta prosperáló 
szektora a magyar állattenyésztésnek.  
Ez elsősorban a kedvező piaci viszonyok-
nak, másodsorban pedig a jelentős uniós 
és nemzeti támogatásoknak köszönhető. 
A kilátások jók, persze kockázatok és bi-
zonytalanságok ezen a területen is vannak 
szép számmal. Most annak van itt az ide-
je, hogy a húsmarhatartók felkészüljenek 
arra az időszakra, amikor jóval kevesebb 
támogatással nagyobb piaci versenyben 
kell helyt állniuk – hangzott el a dec-
ember 3-án Budapesten megrendezett  
II. Országos Húsmarha-ágazati Konfe-
rencián. A nyolc fajtaegyesületet tömörí-
tő Szarvasmarha-tenyésztők Szövetsége 
által szervezett tanácskozáson részt vevő 
mintegy 300 gazda a várható támogatá-
si lehetőségekről, a meghirdetett vagy 
hamarosan kihirdetésre kerülő pályázati 
tudnivalókról, tenyésztési, állat-egész-
ségügyi és takarmányozási kérdésekről 
hallhatott előadásokat.

Wagenhoffer Zsombor, a Magyar 
Állat tenyésztők Szövetsége ügyvezető 
igazgatója, a tanácskozás levezető elnö-
ke megnyitójában elmondta, jó helyzet-
ben van a húsmarhaágazat, különösen a 
sertéshez és a tejtermelő tehéntartáshoz 
viszonyítva, ahol napról napra nő a vesz-
teség, míg ennél a szektornál nyereséget 
könyvelhetnek el a gazdák. Az ügyvezető 
igazgató kiemelte: szép számban van-
nak olyan állattenyésztéssel foglalkozók, 
akik más ágazatot – például a juh- vagy 
tejelőmarha-tartást – cserélik fel a hús-
marhatartással, annak jó jövedelmezősé-
ge miatt. Az EU ezt a szektort kiemelten 
támogatja, valamint a piac tartósan keres-
leti, ami vonzóvá teszi a kívülállók szá-
mára. A felvevőpiac gyakorlatilag korlát-
lan a tenyészállat és a hízómarha esetében 
– fűzte hozzá. Utalt arra is, hogy az ex-
portpiacokon gyakori a politikai kocká-
zat, hiszen a szállítások jelentős hányada 
megy a Közel-Keletre, Észak-Afrikába 
és Törökországba. Utóbbi esetben nem a 

politikai, inkább a szigorú állat-egészség-
ügyi előírások jelentenek gondot egy-egy 
állatbetegség –  mint például a kéknyelv 
– esetén.

Wagenhoffer Zsombor a húshasznú 
üszők és tehenek számát mintegy 200 
ezerre becsülte az országban (ezek jöhet-
nek szóba később, mint potenciális borjú 
előállítók). Ez az állatszám az 1990-es 
évek elején 40 ezret tett ki, így a növe-
kedés jelentős – mondta. A piacon a nö-
vendék állatok ára rekord nagyságú, ki-
logrammonként 1000-1200 forint. Ez a 
török kereslet megjelenése előtt 600-850 
forint között volt. A piaci ár 800-900 fo-
rint lenne kilónként, ha nem lenne a török 
kereslet árfelhajtó hatása. A magyar ter-
melők bíznak benne, hogy ez rövid távon 
nem csökken, mivel Törökországban a 
vörös húsok fogyasztása ez elmúlt évek-
ben megduplázódott, és az ország lakos-
sága folyamatosan nő. Közölte, a szar-
vasmarha-ágazat múlt évi árbevétele – a 
KSH adatai szerint – 244,7 milliárd forint 
volt. Ebből a húsmarhaágazat a becslések 
alapján mintegy 25 milliárd forintot ad-
hatott. A támogatásokat tekintve Európá-
ban az élmezőnyhöz tartozunk, ez sokat 
segít a fejlesztésekben. Az állomány ör-
vendetesen bővül, az elmúlt 5 esztendő-
ben 20 százalékkal nőtt a tehénállomány, 
amelynek összetétele sajnos még mindig 
nagyon heterogén. A termelési, tenyész-
tési, szaporasági mutatók is javítandók. 
Nagy a lemaradásunk e tekintetben a ver-
senytársakkal szemben. 

AKG: HOzHAT IS, VIHET IS

Márton István, a Magyar Szarvasmarha-
tenyésztők Szövetségének társelnöke el-
mondta: soha nem volt annyi hústehén az 
országban, mint most. Több jel is arra utal 
azonban, hogy 2020 után változik a hely-
zet. Az Unió a támogatást megszüntetni 
ugyan nem fogja, de jelentősen csökkent-
heti. Ennek következménye az lesz, hogy 
Magyarország nettó befizetővé válik az 

EU-ban. Sokkal kevesebb támogatás 
jut majd a húsmarhára is, az eddigi ké-
nyelmes helyzet megszűnik, örülhetünk, 
ha a ma megszokott támogatások 25-30 
százalékához hozzájuthatunk különböző 
jogcímeken. Két versenytársunk, Cseh-
ország és Románia tovább erősödik, kü-
lönösen dél-keleti szomszédunk. Annak, 
aki ebből az ágazatból akar megélni, nem 
szabad hátradőlnie, hanem a technológiát 
hatékonnyá kell tennie, oda kell figyelni a 
szakmai finomságokra.

Minden olyan lehetőséget ki kell hasz-
nálni, ami a fejlesztési források igény-
bevételéhez hozzájárul. Az AKG úgy 
rossz, ahogy van – summázta véleményét 
Márton István a környezetkímélő gazdál-
kodást támogató programról. Véleménye 
szerint mindenkinek alaposan mérlegel-
nie kell, meg kell gondolnia az AKG-ba 
való belépését, ugyanis a támogatások 
sok esetben nem ellensúlyozzák a rend-
kívül életszerűtlen feltételek közötti gaz-
dálkodás bevételkiesését.

KINEK KELL  
TRÁGyATÁROLóT ÉPíTENI?

Takács Attila, a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara állattenyésztési szakértője a 
2020-ig tervezett Vidékfejlesztési Prog-
ram (VP) húsmarhatartókat érintő lehe-
tőségeit ismertette. Eszerint a VP forrá-
sainak legnagyobb részét, 567 milliárd 
forintot a beruházásokra különítenek 
el. Állattenyésztési beruházásokra 75,6 
milliárd fordítható, ami harmada an-
nak, amit az előző ciklusban az ágazat-
ra költöttek. Újdonság, hogy támogatási 
szerződéseket kötnek a nyertesekkel.  
A támogatás formája vissza nem téríten-
dő alaptámogatás vagy kamattámogatás, 
de ezek kombinációja is lehetséges. A fi-
nanszírozás típusa lehet előleg (különbö-
ző feltételek mellett, a nettó összeg leg-
feljebb 50 százalékáig), időszaki kifizetés 
és záró kifizetés. Támogatható az épí-
tés, az eszközbeszerzés, trágyakezelési,  
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komposztálási technológia. Eddig ösz-
szesen három felhívást tettek közzé: az 
új AKG-t, az ökológiai gazdálkodás és a 
trágyatárolók építésének támogatását. Ez 
utóbbinál elég hiányos még a kiírás és sok 
a kérdőjel. Ezek között a legfontosabb 
kérdésre sincs egyértelmű válasz: kinek 
kell és kinek nem kell trágyatárolót építe-
ni? A Katasztrófavédelmi Hivatal, amely 
immár ezt a szakterületet is felügyeli, 
egyelőre nem kíván változtatni az eddigi 
gyakorlaton, azaz télikertes vagy mélyal-
mos tartási rendszerek esetén alapesetben 
nem kell trágyatárolót építeni. Egyéni 
beruházás esetén legfeljebb 50, kollektív 
tároló esetén 100 millió forint lehet a tá-
mogatás. Az 5,6 milliárdos keretből jobb 
esetben legfeljebb 200 tároló épülhet, 
miközben több ezer ilyen létesítmény fel-
építésére lenne szükség.Vásáry Miklós, 
az FM Agrárközgazdasági Főosztályának 
EU referense elmondta, hogy 2020-ig a 
mai helyzethez képest jelentős változás 
nem várható a jogcímek számát és a tá-
mogatások összegét illetően. Komoly 
eredménynek nevezte a szakértő, hogy 
sikerült az EU-val elfogadtatni, hogy az 
előleg mértéke – a tagállam döntése függ-
vényében – akár 70 százalék is lehet. Ezt 
a lehetőséget hazánk valamennyi jogcím 
esetén (alaptámogatás, zöldítés, tejhasznú 
tehén és anyajuh) igénybe veszi, ez egye-
dülálló az EU-ban. Annak ellenére, hogy 
az MVH ellenőrzése már befejeződött, a 
konferencia résztvevőinek csak a fele ka-
pott decemberig előleget, ami arra világít 
rá, hogy az előző évekhez képest idén 
sokkal több a hibás kérelem.

Új jogcímeknek tekinthetők 2015-től, 
de a gazdák számára sok újdonságot nem 
jelentettek a termeléshez kötött támoga-
tások (húsmarha-ágazatban ilyen a hí-
zott bika és anyatehén jogcím), amelyek 
kifizetését decembertől (hízott bika), ill. 
februártól (anyatehén) indítja az MVH 
azoknál, akiknél nem találnak hibát az 
ellenőrzés során. A támogatás mértéke 
anyatehén esetén 50 258 Ft, míg egy hí-
zott bikára 18 492 Ft/egyed.

Az MVH idei ellenőrzési tapasztala-
tai szerint gyakori hiba, hogy nem telje-
sül az állatok kötelező birtokon tartása, 
hiányosak a nyilvántartások, hiányzik 
vagy hibás az állatjelölés és az ENAR-
bejelentés.

ELöREGEdŐ ÁGAzATOK

Tresó István, a KHB szakértője a támo-
gatásokkal megvalósított beruházások 
finanszírozási hátterét elemezte. Elöljáró-
ban emlékeztetett arra, hogy az EU előd-
szervezete kezdetben (az 1960-as évek-
ben) az élelmiszer-termelést ösztönözte, 
majd (a 70-80-as években) a termelés és 
a fogyasztás összhangjának megteremté-
se volt a cél. Később a minőség, majd a 
vidékfejlesztés került a középpontba. Az 
ezredfordulót követően fontossá vált a 
környezetvédelem, az állatjólét és az élel-
miszer-biztonság. Magyarország ebben 
az időszakban csatlakozott az EU-hoz. 
Igényeink körülbelül azok voltak, ame-
lyek az elmúlt évszázad harmadik negye-
dében jellemezték az Unió mezőgazdasá-
gi támogatását: a termelés növelésében 
voltunk és vagyunk ma is érdekeltek, és 
ez okoz alapvető érdekellentétet a régi és 
az új tagállamok között.

Jelen évtizedben az ökológiai szem-
pontok továbberősödtek az EU-ban. Ma-
gyarország egy ilyen támogatási rendszer-
be kell, hogy beilleszkedjen. Ezért van ez 
a rengeteg állatvédő és környezetkímélő 
előírás (zöldítés, AKG stb.), melyek a ter-
melőnek kifejezetten gazdasági hátrányt 
okoz, amit a támogatásokkal igyekeznek 
kompenzálni. Kérdés: a gazda stratégiá-
jába illeszkedik-e az a támogatási rend-
szer (vállalja-e azokat a feltételeket), ami 
őt a mennyiségi növekedésben gátolja? 
Nálunk 2012-ben a támogatások a nettó 
hozzáadott értékhez 50 százalékban járul-
tak hozzá.

 Kiugróan nagyarányú a mezőgazda-
ságban a rövid lejáratú hitelállomány: az 
összes 70 százaléka. Köztudott, hogy a 
hosszú lejáratú hitelekkel megvalósított 
stratégiai megoldások a célravezetők – 
hangsúlyozta az előadó. Az Eurostat ha-
zánk mezőgazdaságára jellemző adatai 
szerint Magyarországon (is) elöregedő 
az ágazat: a gazdálkodók 31 százaléka 
65 év feletti, és csak 6,1 százaléka 35 év 
alatti; csak 3 százalékuknak van felsőfo-
kú és 7 százalékuknak középfokú szak-
irányú végzettsége, kevés a szakirányú 
utánpótlás.

Komlósi István, a debreceni Egyetem 
dékánja a húsmarhatenyésztés XXI. szá-
zadi lehetőségeit elemezte. Mint mondta, 

a tenyészcélok között egyre nagyobb sze-
rep jut a reprodukciós tulajdonságoknak. 
Változó világunkban egyre fontosabbá 
válnak az olyan potenciálisan fejleszthető 
tulajdonságok, mint a betegség-rezisz-
tencia, életteljesítmény, vérmérséklet, 
hőtűrés, húsminőség. A húsmarhaágazat 
is profitál a genomika nyújtotta lehetősé-
gekből.

TAKARMÁNyOzÁS KORSzERűEN

Orosz Szilvia, az ÁT Kft. takarmányana-
litikai laboratóriumának igazgatója a tö-
megtakarmány-gazdálkodásról szólva el-
mondta: az éghajlatváltozás új szemléletet 
követel a húsmarhák takarmányozásában 
is. Szerencsénkre a Kárpát-medencében 
termeszthetők olyan növények, amelyek 
emészthetőségük miatt versenytársai le-
hetnek a kukoricának, de legalábbis ki-
egészíthetik azt. Ilyenek a gabonafélék, 
az őszi és a tavaszi takarmánykeverékek, 
de legfőképpen a lucerna. Ha a kukorica 
a takarmánynövények királya, a lucerna a 
királynője, akkor a fűfélék a kis hercegek.

Tóth Tamás, a Kaposvári Egyetem do-
cense a folyékony takarmány-kiegészítők 
hasznosságáról és alkalmazásáról beszélt. 
Kiemelte a melasz szénhidrogén-ellátás-
ban, a glicerin energiaellátásban, vala-
mint a karbamid fehérjeellátásban betöl-
tött szerepét. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a melléktermék eredetű energia- és 
fehérje-kiegészítők etetése fokozott gon-
dosságot igényel a glicerinkészítmények 
metanol tartalma, a folyékony fehérjeké-
szítmények gyors bendőbeli lebomlása 
miatt.



12

A MAGYARTARKA w 2015. tél XV. évfolyam 4. szám

BEVEzETÉS

2011-ben az Európai Szövetség „hús” 
és „küllem” munkacsoportja közösen 
fejlesztett ki javaslatot a húshasznú ál-
lományok küllemi paramétereinek érté-
kelésére. Az új bírálati rendszer célja a 
húshasznú tehenek funkcionális külle-
mének minél pontosabb meghatározása. 
A bírálati rendszer hazai bevezetésével 
párhuzamosan megkezdtük az állomá-
nyok főbb testméreteinek mérését is.  
A küllemi bírálat révén olyan sajátossá-
gokat is meg tudunk ítélni, melyeket köz-
vetlenül nem lehet mérni, de vizuálisan 
elbírálhatók. Az anatómiai felépítés iránt 
támasztott célszerű követelmények és a 
testtájak morfológiájának helyes megíté-
lése segítheti a gazdaságos termelést.

ANyAG ÉS MódSzER

A szerzők a hazai húshasznú magyartar-
ka állomány új küllemi bírálati rendsze-
rének előzetes vizsgálatait végezték el. 
Az eljárás során 5 hazai törzstenyészet-
ben 1585 tehén küllemi bírálati adatait 
gyűjtöttük be, mely során 12 paramétert 
értékeltünk lineáris pontozásos mód-
szerrel. A teheneket több küllembíráló 
pontozta, minimálisra csökkentve ezzel 
a szubjektivitásból fakadó eltéréseket. 
Az adatokat adó törzstenyészetek a kö-
vetkezők voltak: derecske, Őriszentpé-
ter, Kocsér, Vasvár, Nyőgér. 

A rendelkezésre álló adatok közül je-
len munkában a lábszerkezet alakulására 
koncentráltunk, mert ennek jelentőségét 
véleményünk szerint nem lehet túlbe-
csülni. A hasznos élettartam legnagyobb 
mértékben ettől a tulajdonságtól függ, 
hisz ha a láb sérül, megbetegszik vagy 
hamar elhasználódik, az állat gyakori 
gyógykezeléséhez, esetenként kény-
szervágásához vezethet, mely gazdasági 
szempontból nem kívánatos. Mivel a láb 
viseli magán az állat testsúlyát, folya-
matosan használódik és elhasználódik a 

mindennapi életfolyamatok során, ezért 
az optimális lábszerkezet kialakítása és a 
fajta ebbe az irányba való alakítása nél-
külözhetetlen. A megelőzés mindig ol-
csóbb és hatékonyabb, mint a gyógyítás, 
esetleg kármentés. Ennek legjobb módja 
a megfelelő lábszerkezetet örökítő szü-
lők kiválogatása, mely során idővel a ká-
ros változatok kiszűrése és nagyarányú 
lecsökkentése kivitelezhető. Az utóbbi 
évszázadban elterjedt betonpadlós, rács-
padozatos istállók talaja nagy terhet je-
lent az állatok lábának. Rugalmatlansága 
miatt az állat által létrehozott mozgási 
energia az ízületeken, csontokon vezető-
dik le, rombolva a csontszerkezetet, ízü-
leti felszíneket, amit hosszú távon még a 
lengéscsillapítónak tekinthető csüd sem 
képes közömbösíteni. Egy gyenge lába-
kon álló szarvasmarha könnyen lesérül-
het, vagy néhány év alatt olyan torzulá-
sok jöhetnek létre a végtagjain (krónikus 
ízületgyulladás, talpfekély), melyek 
gyakori gyógykezelést vagy kényszervá-
gást tehetnek szükségessé.

A lábszerkezetet 3 résztulajdonság 
alapján értékeltük, melyek a farlejtés, 
a hátulsó láb oldalnézet, illetve a csüd 
meredeksége. Az értékelést 1-9 pontig 
terjedő lineáris skálán végeztük, ahol a 

biológiai optimumot a farlejtés és a há-
tulsó láb oldalnézet esetében az 5-ös ér-
ték jelöli (optimum tulajdonság). A csüd 
meredeksége esetében a 7-8 körüli érték 
a kívánatos.

EREdMÉNyEK ÉS ÉRTÉKELÉSüK

A farlejtés:
A farlejtés fontosságát az adja, hogy a 
medencéhez ezen keresztül kapcsoló-
dik az egész lábszerkezet. Az optimális 
szögtől való bármilyen irányú eltérés 
esetén az egész láb tartása változhat, 
kóros irányba térhet el, mely az ízületek 
erősebb kopását, ízületi betegségek ki-
alakulását, gyulladást idézhet elő, mely 
gyógykezeléshez vagy kényszervágás-
hoz vezethet. Problémát okozhat ezen-
kívül, hogy tornyos far esetén az ellés 
nehezebben zajlik le, illetve a méh tisz-
tulása és involúciója nehézségekbe ütkö-
zik. Ez ivarzás során is gondot jelenthet.

A legtöbb esetben az érték az opti-
mumtól a csapott irányba mozdul el, 
ami megkönnyíti a tenyésztői munkát. 
derecskén (5,44) és Vasváron (5,38) ez 
viszonylag magas szórással valósul meg, 
tehát az állomány kissé heterogén, míg 
Kocséron (5,32) és Nyőgéren (5,06) 

lábszERkEzET AlAkulásA  
A húshAsznú MAGyARTARkánál

Vigh Zoltán – Húth Balázs – Bene Szabolcs – Polgár J. Péter
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sokkal egységesebb adatokat találunk. 
Őriszentpéter (4,85) az egyetlen, ahol a 
tornyos irányba mozdul el homogén ál-
lomány mellett, tehát itt ez a tulajdonság 
javításra szorul.

Hátulsó láb oldalnézet:
A korrekt lábállás teszi lehetővé az állat 
számára a szabályos, dinamikus moz-
gást, sérülése erősen korlátozza ebben. 
A hátulsó láb oldalnézeti bírálatakor a 
csánkízület által bezárt szöget nézzük. 
Az ideális értéke 150-155°, ami az ana-
tómiailag lehetséges szélső értékek kö-
zött van. A meredek és a kardos lábállás 
egyaránt hátrányos. A kardos láb ese-
tén gyakran megfigyelhető az alacsony 
sarokvánkos, amelynek eredője fűköröm 
és a talaj közötti távolság csökkenése, 
amely a rugalmatlan padozaton rend-
kívül megterheli az ízületeket. Szintén 
nemkívánatos következmény a csülök-
szaru hegyfali részének esetleges túlnö-
vése. 

A vizsgált tenyészeteknél a csánk az 
optimálistól a kardos irányába tolódik 
el, mely nagyobb terhet jelent a szala-
goknak és az ízületi felszínnek, vagy-
is nemkívánatos testalakulást jelent.  
A legnagyobb eltérést Kocséron találtuk 
(5,65), míg a legkisebbet a vasvári (5,42) 
állomány mutatta.

A csüd:
A csüd az állat lábának a lengéscsilla-
pítója, a mechanikai rezgések, ütések 

nagy részét ez vezeti le. Fontos, hogy 
ez a testrész erős és rugalmas marad-
jon, vagyis képes legyen csökkenteni a 
láb sérüléseit, kopását a mozgás során, 
ugyanakkor elég feszes legyen ahhoz, 
hogy ne torzuljon el az állat lába, vagyis 
a lábszár ne mozduljon el egészségtelen 
irányba, és ezzel a sérüléseket, valamint 
a kóros kopást megelőzhessük. A vizs-
gált állományokban az eddig tárgyalt 
tulajdonságokhoz képest heterogénebb 
képet mutat. A csüd a tenyésztői munka 
eredményeként a feszes irányába moz-
dult el, vagyis kisebb a sérülés esélye. 
Úgy tűnik, a fajta határozottan a fesze-
sebb csüd felé fejlődik, ami egy bizo-
nyos határig előnyös változást jelent.  
A legszélsőségesebb változást derecs-
kén (6,5) és Kocséron találtuk (6,28). Ez 
a változás előnyére válhat a fajtának, mi-
vel a húshasznú szarvasmarhák tartása  

nagyrészt legeltetésre alapozva törté-
nik hazánkban. A nagyobb mechanikai 
igénybevétel ellen jobb védelmet nyújt 
egy feszesebb csüd, tehát nőhet a hosz-
szú, hasznos élettartam.

A lábszerkezet:
A lábszerkezet pontszám a fent tárgyalt 
küllembírálati résztulajdonságok pontér-
téke alapján kerül kiosztásra:

A legjobb lábszerkezet pontszámot a 
kocséri (6,34) állománynál tapasztaltuk, 
amelyet a vasvári követ (5,69). A többi 
tenyészetben a lábszerkezet tulajdonság-
ban szintén jelentős genetikai előrehala-
dás mutatkozik. 

Megállapítható tehát, hogy a tenyész-
tői munka eredményesnek mutatkozik, a 
hazai húshasznú magyartarka-állomány 
lábszerkezet tekintetében egységesen 
fejlődik, a tenyésztés jó irányba halad.
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Elődeink nyomában...

Néhai Kerekes György elnökségi ta
gunk fia, ifjabb Kerekes György jó
voltából került a birtokunkba a hazai 
tenyésztésszervezés őskorát felidéző 
folyóiratgyűjtemény. Hisszük, hogy 
elődeink magas színvonalú szakmai 
munkájából a jelenkori tenyésztő 
társadalom is sok hasznos informá
ciót meríthet. Ezért úgy döntöttünk, 
hogy az újság hasábjain közreadjuk 
a szarvasmarhatenyésztés régmúlt 
eredményeit és emlékeit.
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18428 GENCSAPÁTI CINKE REX 82 267 19 0,15 14 0,09 121 113 92 109 122 84 97 98 127 2000
19301 DERECSKEI ÉTLAP SUPERY P 121 111 2000
19302 DERECSKEI ÉTŰD SUPERY P 119 118 2000
20063 BONYHÁDI FÜLLER ROMLET 81 819 39 0,10 27 -0,03 100 107 84 80 136 94 3000
20064 TEVELI FÜGE DIONIS 83 580 24 0,01 27 0,12 102 112 97 84 131 99 98 136 2500
20259 DERECSKEI FRÉDI ALFA P 115 110 2000
20948 BONYHÁDI GÖCSEJ HERICH 75 594 18 -0,11 20 -0,01 108 103 94 83 127 100 98 104 136 2000
20949 MÁRIAKÁLNOKI GYEPŰ IBIS 82 443 25 0,13 23 0,13 92 108 93 84 129 100 101 136 2500
21167 DERECSKEI GYANTA SZEPI 109 94 2000
21168 DERECSKEI GYÖRE SZÍNVONALAS 103 107 2000
21190 JÁKI GURIGA ZSONGLŐR 79 909 24 -0,21 31 -0,01 104 96 83 91 136 79 99 132 3000
21191 TEVELI GERJEN VALLOMÁS 88 737 10 -0,34 14 -0,20 111 117 89 106 124 111 115 86 133 2000
21522 BONYHÁDI GEREZD WEIPORT 82 361 29 0,26 20 0,13 111 114 100 94 128 99 99 135 2500
21718 VASVÁRI HUBERTUS ROCKET 116 116 2500
21719 NYŐGÉRI HEGYHÁT ENZIM 101 115 2000
21941 BONYHÁDI HÜVELYK EGO 83 367 29 0,25 19 0,11 103 111 90 90 127 109 102 138 2500
22166 VÉRTESFARM HASONLÓ HOCHKOGL 83 541 17 -0,09 16 -0,05 99 101 95 90 125 97 129 102 134 2000
22167 JÁKI HOLLÓKŐ HOCHKOGL 83 346 23 0,16 18 0,11 106 103 90 94 125 100 112 96 133 2000
22168 KOCSÉRI HORTOBÁGY HOFGUT 76 328 15 0,03 14 0,05 96 99 91 79 122 110 118 101 136 2000
22389 VASVÁRI IKLAD LEON 128 103 2500
22397 VASVÁRI IBRÁNY POLDAU 112 102 2000
22658 VÉRTESFARM IRGÓ WEINOLD 80 733 24 -0,10 28 0,04 117 117 93 127 133 99 100 137 2500
22659 KOCSÉRI IRAT IMPORT 74 949 39 0,01 32 -0,02 99 124 93 91 139 102 100 140 3000
22660 MÁRIAKÁLNOKI ILÁRIUM WEINOLD 82 831 44 0,17 31 0,03 107 112 96 105 139 99 103 140 3000
22977 BONYHÁDI IBHÁR IMPORT 76 1047 44 0,02 30 -0,11 110 120 93 95 140 107 94 140 3000
22978 BONYHÁDI ISPA RUREX 77 229 28 0,35 11 0,06 106 100 95 105 122 108 103 98 135 2000
23253 VASVÁRI JAKAB ALDOR 105 101 2000
23254 KOCSÉRI JÓKORA GARTH 111 107 2500
24229 VASVÁRI KONRÁD HUBERTUS 115 104 2500
24230 VASVÁRI KURUC ACÉL 104 105 2000
24289 DERECSKEI KRISZTOFER HERALDIK 112 109 2500
24679 DERECSKEI KARAKTER EMPEROR 104 102 2000
25517 ŐRSÉGI LOTARI STEINADLER 103 2000
25687 VASVÁRI LATOR GYÖRE 101 2000

MAGYARTARKA TENYÉSZBIKÁK 
SZAPORÍTÓANYAGÁNAK ÁRJEGYZÉKE 

érvényes: 2016. január 1-tõl
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