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TISZTELT OLVASÓ!
Hosszú ideje tart már a tejágazat nehéz piaci helyzete. Több mint egy éve folyamatosan csökkennek a tej felvásárlási árak idehaza és
a nemzetközi piacon is. Talán az augusztusi hónap fordít ezen a tendencián. Először a spot árak kismértékű növekedéséről hallhattunk, aztán a hazai ipar is követte az árak szerény emelését. Úgy tűnik, látszik az alagút végén a fény, és az talán nem a „szembejövő
vonat”. Ráférne már a tejtermelőkre egy kis jó hír! Talán az is jó hír, hogy az Európai Unió egy újabb, tejtermelő gazdákat támogató
csomagot dolgozott ki, aminek a vitája még zajlik. Ne gondoljunk literenként túl sok pénzre, de a 4-5 forint is sokat számít a mai
piaci körülmények között. Egy részét úgy szeretnék odaadni, hogy az előző év utolsó negyedévéhez képest csökkentsük a termelést. Úgy gondolom, hogy ez Magyarország esetében nem igazán jó ötlet, mivel mi összességében annyi tejet termelünk, amennyit
el is fogyasztunk. Ezt azoknál az országoknál kellene bevezetni, akik a saját fogyasztásuknál többet termelnek, nettó exportőrök.
Reméljük, tőlünk nem követelnek termeléscsökkentést ahhoz, hogy támogatást kapjunk!
Indulnak a nyár végi kiállítások. Szeretettel várjuk tagjainkat először Debrecenben, a Farmer Expón 2016. augusztus 18-21. között,
majd Kaposváron, a Kaposvári Állattenyésztési Napok kiállításon, 2016. szeptember 22-25-én, amely idén ünnepli 10. jubileumát.
Mindkét kiállításon show-bírálat is lesz!
Dr. Füller Imre
ügyvezető igazgató, MTE
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Dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető, MTE

TENYÉSZTÉSI AKTUALITÁSOK

- ŐRISZENTPÉTEREN, A MAGYARTARKA SZAKMAI NAPON ELHANGZOTT ELŐADÁS KIVONATA Megtörtént az idei esztendő első te
nyészértékbecslés futtatása, amely ismét
kimagasló tenyészértékű, fiatal tenyészbikákkal gazdagította a szaporítóanyagkínálatot.
A hazai tenyészérték-becslési modell
az ún. lépcsős bázist alkalmazza, amely
minden 5. évben emeli a bázispontot, figyelembe véve a magyartarka-populációban mutatkozó genetikai előrehaladást.
Így a 2015. évi őszi futtatás óta a 2010ben született tehénállomány tenyészértékátlaga jelenti az új viszonyítási pontot.
A 2016. májusi futtatás az alábbi paraméterek szerint történt:
• Laktációszámítás Wilmink-módszer
rel, minimum 180 napos laktációk
figyelembe vételével
• Holstein-fríztől különválasztva mind
a pedigré, mind a termelés, mind a
SCS
• Heterogén variancia figyelembe vételével (termelés + SCS)
• Szomatikus
sejtpontszám-tenyész
értékek standardizálása a bázispopuláció (2010-es születésű, legalább
87,5%-ban mt vérhányadú nőivarú
egyedek) eredményei alapján
VÁLTOZOTT A HTI SÚLYOZÁSA
A 2016. áprilisi becsléstől változott a
közös európai Hústenyészérték Indexet
(HTI) alkotó résztulajdonságok súlyozása!
Joggal merül fel a kérdés valamennyi
tenyésztőben, hogy mi indokolta a változtatást, illetve a résztulajdonságok korábbitól eltérő súlyozása miként befolyásolja
a bikák rangsorát.
Az ún. „index-szelekció” lényege, hogy
a tenyészcélban megjelölt, javítani kívánt
értékmérő tulajdonságokat aktuális piaci,
gazdasági jelentőségükhöz mérten eltérő
mértékben súlyozzuk, annak érdekében,
hogy a gazdaságilag fontos értékmérőkben nagyobb genetikai előrehaladást
tudjuk érvényesíteni a populációban.
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név

régi HTI

új HTI

változás

20064 Füge

99

106

7▲

20948 Göcsej

100

101

1▲

21190 Guriga

79

80

1▲

21191 Gerjen

111

114

3▲

22166 Hasonló

97

101

4▲

22167 Hollókő

100

99

1▼

22168 Hortobágy

110

113

3▲

22659 Irat

102

100

2▼

22660 Ilárium

99

102

3▲

1. táblázat | Néhány kettőshasznú tenyészbika hús-tenyészértékének változása

név

régi HTI

új HTI

változás

21718 Hubertus

116

121

5▲

22389 Iklad

128

132

4▲

22397 Ibrány

112

115

3▲

24229 Konrád

115

118

3▲

24230 Kuruc

104

109

5▲

24289 Krisztofer

112

117

5▲

24679 Karakter

104

110

6▲

2. táblázat | Néhány húshasznú tenyészbika hús-tenyészértékének változása

A 2016 áprilisáig alkalmazott súlyozás
a nettó súlygyarapodás tenyészértékét
13,2%-kal, míg a színhús kitermelés és
az EUROP izmoltság tenyészértékét 8,48,4%-kal vette figyelembe, tehát az ivadékok hízékonysági tulajdonsága (súlygyarapodás) nagyobb súllyal szerepelt
a szelekciós rendszerben, mint a vágóértékkel kapcsolatosaké. Az új súlyozás
eredményeként a nettó súlygyarapodás
súlya 6,6%-ra csökkent, míg a színhúskitermelés és az EUROP izmoltság súlya
11,7-11,7%-ra nőtt.
Miért is?
Az elmúlt évtizedben a tejmennyiség tekintetében az európai hegyitarkapopulációban látványos javulást sikerült
elérnünk, ugyanakkor az ezzel együtt járó

tőgykapacitás-növekedés már-már veszélyeztette a fajtakör egyébként kiváló hústermelő képességét. A változtatás mellett
további fontos érv, hogy a vágóhidak és
a felvásárlók egyre gyakrabban nem élősúly alapján fizetik ki a tenyésztőt, hanem
az egyedek vágóértéke, gyakorlatban a hideg hasított súly alapján. Összefoglalva,
a Hústenyészérték Index belső súlyozásának módosítása jelzi a tenyészcél megváltozását, tehát nem „veszíthetünk több
húst”! A vágóérték (húsformák, színhús,
faggyú) mint árképző tényező jelentősége
pedig a jövőben felértékelődik.
További fontos kérdés, hogy a változás hogyan érintette a tenyészbikáinkat.
A szakmai várakozásoknak megfelelően a magyartarka tenyészbikák továbbra
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is őrzik előkelő helyüket az európai
hústenyészérték rangsorban. A jelenleg
forgalmazott, a tenyésztők körében legkedveltebb kettőshasznú bikák nagy többsége néhány pontszámot javított (1. táblázat), de a változtatás legnagyobb nyertesei
a húshasznú magyartarka tenyészbikák,
ahol nem ritka az 5-6 tenyészérték pont
javítás sem (2. táblázat). Az ok és a magyarázat egyszerű. Míg a súlygyarapodás
tekintetében a kettős és húshasznú bikák
ivadékai között nincs jelentős különbség,
sőt előfordul, hogy egy-egy kettős bika
utódai felülmúlják a húshasznúakét, addig
a vágóérték tekintetében már egyértelműen látszik és mérhető a húshasznú bikák
fölénye. A jobb húsformák, a teltebb far
már a 200-300 kg közötti választási borjak esetében is megmutatkozik, de a különbség a végsúlyra (700-750 kg) hizlalt
bikák esetében mutatkozik meg a legmarkánsabban. A fentiek magyarázata, hogy
a húshasznú vonalakban a tejmennyiség
és ezzel együtt a tőgykapacitás növekedése (mivel nem szelekciós szempont) nem
„veszélyezteti” a comb izmoltságát, ami
az értékes húsrészek nagyobb arányában
is megmutatkozik.
Tehát azok a tenyésztők, akik húshasznú anyatehéntartással foglalkoznak,
a szaporítóanyag (vagy a fedező bika)
kiválasztásánál részesítsék előnyben a
húshasznú tenyészbikákat! A széleskörű gyakorlati tapasztalatok azt mutatják,
hogy nem fogják megbánni!
FIATAL BIKÁK A TENYÉSZTÉS
SZOLGÁLATÁBAN
Az újonnan értékelődött fiatal bikák sorát a
22979 Vértesfarm Isai Mandela nyitja 137
TTI-vel, 107 HTI-vel és 141 KTI-vel. Említést érdemel, hogy kimagasló tej- és hústermelése mellett a fitnesz tenyészértékben
sem rontó hatású. Isai Vértes Gábor
köröstarcsai tenyészetéből származik.
Küllemi tulajdonságai közül a nagy rámát
(113) kell megemlíteni. Lányainak laktációs átlagtermelése 8682 kg tej, 3,7% tejzsír- és 3,5% tejfehérje-tartalom mellett.
Isai apja a német Mandela, anyai nagyapja
a szintén német 16073 Randy, amelynek jó
tejtermelését is köszönheti.
A fiatal kettőshasznú generáció sorát
az egyházasrádóci tenyésztésű 23557
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Rádóci Jázmin Magua zárja 130 TTIvel, 105 HTI-vel és 136 KTI-vel. Jázmin
származási tenyészetében termelő lányait a bika tenyésztője, Szocsics Vilmos
az őriszentpéteri szakmai napon mutatta
be a tenyésztőtársaknak. Küllemi tulajdonságok közül a kiváló tőgyalakulást
– amelyet a kiállított utódok is mutattak
– és a testméretek (ráma) növelését kell
megemlíteni. Lányainak laktációs átlagtermelése 8183 kg tej, 3,9% tejzsír- és
3,4% tejfehérje-tartalom mellett. Apja
a német Magua, anyai nagyapja pedig a
19229 Jáki Dörgicse Reef.
A fiatal húshasznú tenyészbikák ígéretes képviselői 26531 Derecskei Mathew
Tyson és 26532 Derecskei Marcel Gormo,
akik a Növekedési Erély Tenyészértékük
(NET) alapján bekerültek a forgalmazásra ajánlott tenyészbikakörbe. Hústenyészértékükre még várni kell, de
ivadékaik vágási eredményei alapján a kö
zeljövőben a HTI is kiszámításra és publikálásra kerül.
Mathew származását tekintve az ír és
a kanadai genetika kombinációja a hazai
„röghatással” kiegészülve, ugyanis anyai
ágon a harmadik ősi sorában megtalálható az a Nyőgéri Pöttyös Jobbágy, aki a
húshasznú magyartarka tenyésztés egyik
meghatározó, vonalalapító tenyészbikája.
Mathew a KSTV zárásakor izmoltságra a
maximálisan adható 9, rámára 8 pontot kapott. KSTV alatti súlygyarapodása 2050 g/
nap! Várakozásaink szerint Mathew erőssége a ráma és az izmoltság javítása lesz,
amely kimagasló vágóértékkel párosul.
Növekedési Erély Tenyészértéke, amelyet
borjai 205 napra korrigált választási súlyából számítunk, 127.
Szintén a kiváló derecskei állományból
származik Marcel is, amely kiválóan bizonyítja a kettős- és húshasznú vonalak
kombinációjának eredményességét, hiszen anyai nagyapja, a Bonyhádi Vidám
Husaldo igazi kettőshasznú bika jó tej- és
hústermeléssel. A vonalak ötvözésével
lehetőségünk nyílik, hogy az anyai borjúnevelő képességet meghatározó tejtermelést folyamatosan javíthassuk a húshasznú magyartarka-állományokban is. Apja
az osztrák tenyésztésű Gormo. Marcel
KSTV alatti súlygyarapodása 1975 g/nap.
Növekedési Erély Tenyészértéke 118.
A májusi tenyészértékbecslés alapján

ajánlott tenyészbikakört és a részletes
termelési és küllemi tenyészértékeket az
újság utolsó oldalán és az Egyesület honlapján is megtalálják az érdeklődők.
AKI TENYÉSZT, AZ GENERÁCIÓKBAN GONDOLKODIK
Annak érdekében, hogy a hegyitarka fajtakör, illetve ennek részeként a magyartarka továbbra is megőrizhesse kiemelt
szerepét a világ és hazánk szarvasmarhatenyésztésében, tenyésztési programját,
szelekciós rendszerét a jövő kihívásihoz
kell igazítani, illetve „finomhangolni”.
Ne feledjük, hogy a ma hozott, a jövőt
elképzelő és megalapozó tenyésztői döntések 2-3 generáció múltán realizálódnak
a gyakorlatban! Ha most nem készülünk
fel a jövő kihívásaira, az általunk tenyésztett fajta elveszítheti gazdasági jelentőségét a szarvasmarha-ágazatban, és a
génrezervként tartott vagy az eltűnt fajták
sorsára jut!
Melyek ezek a kihívások?
Az állattenyésztés gépesítése (precíziós állattenyésztés), az egyes technológiai
folyamatok részbeni vagy teljes automatizálása a szemünk előtt ment és megy
végbe. A tendencia új kihívás elé állítja
a tenyésztőket is. Azok a fajták lesznek
nyertes pozícióban, amelyek képesek
alkalmazkodni és helyt állni a modern
állattenyésztés által megkövetelt technológiai környezetben. Ennek éppúgy része
a technológiához történő gyors alkalmazkodás (tanulékonyság), mint a hosszú
hasznos élettartam és az ezzel összefüggő
nagy életteljesítmény.
A nyugat-európai országokban az utóbbi évtizedben rohamosan terjednek a
nagy szakértelmet igénylő fejési munkát
teljes mértékben automatizáló fejőrobotok. A robotfejés bevezetésének alapvető
feltétele a jól függesztett, a hasfalon hos�szan, nagy szögben illeszkedő tőgy és a
párhuzamos, a tőgy alapi részén arányosan elhelyezkedő tőgybimbók. A tőgybimbó állását, hosszát és vastagságát évtizedek óta bíráljuk, de az elülső tőgyfél
illesztése (a tőgy „elülső függesztése”) és
a tőgybimbó helyeződése ez ideig nem
szerepelt a fajta küllemi bírálati rendszerében. A fent leírt tendenciák ugyanakkor
feltétlenül indokolják a két tőgy résztu-
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lajdonság jövőbeni bírálatát. A nemesítő
munka szempontjából reménykeltő, hogy
a tárgyalt értékmérők közepesen jól öröklődnek, tehát néhány generáció alatt látványos genetikai előrehaladás érhető el a
populációban.
A lábszerkezet az egyedek technológiai
tűrőképessége szempontjából a tőgy mellett a legfontosabb bírált főtulajdonság.
A jó lábszerkezetnek különösen nagy
szerepe van napjainkban, amikor az állattartó telepeken a természetes körülményektől nagyon eltérő viszonyokat kell az
állatoknak elviselniük. A szelekció arra
irányul, hogy az életük nagy részében
betonpadozaton való tartózkodás speciális igénybevételeihez az állatok minél
jobban képesek legyenek alkalmazkodni.
A lábproblémákkal szenvedő tehén sokat
fekszik, keveset mozog, nem fogyaszt
elegendő takarmányt, kondíciója leromlik, termelése lecsökken, végezetül pedig
kiselejteződik az állományból. Könnyen
belátható, hogy a korrekt lábszerkezet a
hosszú hasznos élettartamon keresztül
nagymértékben befolyásolja a gazdaságos termelést.
A bikanevelő tehenek célpárosításánál
kiemelt figyelmet fordítunk a csüdízületre és a sarokvánkos magasságára. A csüd
funkcióját tekintve jól hasonlítható a
gépjárművek lengéscsillapítójához. Fontos szerepe van a mozgási energia tom-

pításában, így az ízületek védelmében.
A lábszerkezeti problémák miatt selejtezésre kerülő egyedek nagy hányada a
puha csüd, illetve annak következményei
miatt (pl. ízületi gyulladás, sántaság) kerül ki a termelésből.
A sarokvánkos magassága mint küllemi tulajdonság a természetszerűtlen
tartástechnológiák fényében új megvilágításba került. Kívánatos értéke 3-4 cm,
amely jelentősen csökkenti a különböző
lábvég-betegségek kialakulásának kockázatát. Bizonyított, hogy azok az egyedek,
amelyek alacsony sarokvánkossal rendelkeznek, fogékonyabbak a lábvég-betegségekre. Megállapítható, hogy a fenti
küllemi tulajdonságok tenyésztői úton
történő javításával csökkentjük a tőgy- és
lábvégproblémák okozta kiesések számát, így hozzájárulunk teheneink hasznos élettartamának növeléséhez.
A HEGYITARKA A KLÍMAVÁLTOZÁS NYERTESE LEHET
Az újság előző számában részletesen írtam
a klímaváltozás lehetséges hatásairól a tejtermelő állományok takarmányozására.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján
kimondható, hogy klasszikus tejtermelő
tömegtakarmány növényünk, a silókukorica korábban megszokott termésbiztonsága erősen megkérdőjelezhető, így

más, kiegészítő alternatívák irányába
kell elmozdulnunk, tompítva egyoldalú
silókukorica-függőségünket! Évről évre
egyre kedvezőbb üzemi eredmények bizonyítják a különböző szenázsok (pl.
rozs, olaszperje, bíbor és vörös here)
létjogosultságát a tejtermelő állományok
takarmányozásában.
A takarmány-receptúrák összeállításánál a magyartarka kevésbé „kihegyezett”
termelése okán lényegesen nagyobb mozgásteret biztosít számunkra, mint egy specializált tejtermelő fajta, így a fent vázolt
lehetőségek a fajta takarmányozásában
eredményesen alkalmazhatók. Tenyésztőink között szép számmal akadnak olyanok, akik 6000-6500 kg körüli tejtermelést
abrak, szenázs és széna etetésével érnek el,
tehát a jelzett termelési színvonalig a silókukorica akár teljesen kiváltható.
A takarmányozás mellett szólnunk kell
a hegyitarka (szimentáli) fajtakör kiváló
alkalmazkodó- és ellenálló képességéről,
amely biztosította számára a világfajtává
válást. Az Alpokban kialakult fajtát a trópusoktól a sarkkörökig, kettős és speciális húsfajtaként a világ minden táján eredményesen tenyésztik (1. kép). A genetikai
alapok kiválóak, a fajta tenyésztői szakmailag jól felkészültek, leleményesek és
elhivatottak, tehát minden adott, hogy a
fajta a jövő kihívásinak nyertese legyen!

Hegyitarka (szimentáli) a világban – a trópusoktól a sarkkörökig
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Kovács-Mesterházy Zoltán
ŐNPI osztályvezető

MAGYARTARKA SZAKMAI NAP AZ ŐRSÉGBEN
Amikor 2016. 02. 04-én az elnökség a
2016. évi Magyartarka Szakmai Nap őrségi megrendezése mellett döntött, még
nem tudtam, mekkora fába vágtuk a fejszénket. A rendezvény programjának
megkomponálása, majd megszervezése,
a helyszín kiválasztása és a lebonyolítási
helyszínek funkció szerinti tagolása még
nem okozott komolyabb nehézséget, hisz
a tervezőgárda elég kreatív. Balázzsal a
bemutató szakmai részét is viszonylag
gyorsan összeállítottuk, az állatok kiválogatása inkább élmény volt, mint munka.
Ami a nagy falatot jelentette, az az eddig egyedülálló próbálkozás volt, hogy
az egész szakmai napot egy helyszínen
tartsuk meg. Előadásostól, ebédestől és
élőállat-bemutatóstól. Ez egy havi mas�szív teleptakarítást jelentett, eléggé megterhelve a napi munkafolyamatok elvégzését. Az előadások és az ebéd helyszíne
is egy istállóban volt, amit szinte újszerű
állapotba kellett „varázsolni”. A feladat
szerencsére sikerült, s komolyabb baki
nélkül lebonyolítottuk a legfontosabb
magyartarkás rendezvényt.
Szerda délelőtt még eső áztatta az őrségi réteket, inkább volt kora őszies az
idő, mint nyárias, azonban bíztunk a
meteorológusok előrejelzéseiben, hogy
napsütéses, kellemes lesz a másnap. Így
is történt.
Őriszentpéterre, az Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság Széll Kálmán-majorjába sereglettek a honi magyartarka-tenyésztők a szakmai napra. A rendezvényt
június 16-án 10 órakor nyitotta meg Rácz
Károly elnök. Megnyitójában hangsúlyozta, hogy a szakmai napoknak más az
atmoszférája, mint a kiállításoknak, hisz
itt szinte egy nagy „családon” belül vannak a tenyésztők, és együtt vannak. Itt a
szakma és a kapcsolatok építése, ápolása
az első. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete minden évben megrendezi szakmai
napját, mindig más-más régióban, különböző gazdálkodási adottságokkal rendelkező gazdaságokban.
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V. Németh Zsolt FM államtitkár és többek között az őrségi rész országgyűlési
képviselője köszöntőjében hangsúlyozta,
hogy a magyar nemzeti parkok milyen
fontos feladatot vállaltak és vállalnak a
hagyományos magyar állatfajták fenntartásában, génmegőrzésében, népszerűsítésében.
Dr. Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti Park igazgatója köszöntőjében vis�szaemlékezett azokra az időkre, amikor
megvásárolták az első üszőket Nyőgérről
és Vasvárról, s ezzel egy csapásra a legnagyobb állattartóvá váltak az Őrségben.
A szakmai előadások keretében először dr. Wagenhoffer Zsombor, a Magyar
Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója beszélt az állattenyésztési
ágazatok problémáiról. Hangsúlyozta,
hogy a problémák nagyobb része globális eredetű, amit helyben, nemzeti szinten nem igazán lehet megoldani, globális
megoldás viszont nem létezik. Nehéz időszakokban mindig felértékelődik a szaktudás, hisz ennek birtokában lehet csak
átvészelni a megpróbáltatásokat.
Az állati termékek előállítása fokozatosan növekszik, azonban szűkül az a fajtakör, amivel ezt előállítják. A helyi fajták
folyamatosan visszaszorulóban vannak,
ami egyben a genetikai variabilitás csökkenését is jelenti. A fokozódó társadalmi
elvárásoknak (pl. állatjóléti beruházások:
nagyobb pihenőterek) és jogszabályi előírásoknak való megfelelés (trágyatárolás)
következtében növekednek a költségek is.
Az állati termékek kapcsán folyamatosan vetődnek fel tévhitek, és ehhez kapcsolnak kampányt is, elég csak a tejtermékek, a zsírhasználat és a vörös húsok
kapcsán felmerülő gyakori félretájékoztatásra gondolni.
A mai állattartóknak számolni kell a klímaváltozás hatásaival, mind tartástechnológiai, mind takarmányozási szempontból.
Nem elég megtermelni az állati terméket, azt jól kell tudni eladni is, elsősorban
valamilyen feldolgozott termékként.

Az előadó szerint a legnagyobb bajban a tejágazat van, már több mint két
éve tart ez a recesszió, és még nem látni a végét. A magyar tejtermelők világviszonylatban a legversenyképesebbek
közé tartoznak, mégis kilónként 20-30 Ft
veszteséget kénytelenek elkönyvelni, a
termelőknek juttatott európai uniós támogatás kiemelkedően magas volta ellenére.
Sajnos nyomottak a felvásárlási árak. Sajnos a magyar feldolgozóiparról már nem
mondható el, hogy versenyképességben
kimagaslót nyújtana. A piac hatósági
eszközökkel történő tisztításának nagy
szerepe van a válság leküzdésében (tej
ÁFA csökkentése, élelmiszer-biztonsági
ellenőrzések /tejnek látszó folyadékok kiszűrése/). A terméklánc szereplői közötti
szorosabb együttműködésnek kulcsszerepe van a válság átvészelésében.
Mit tesz Magyarország a válság enyhítése érdekében?
• 3,3 Mrd Ft de minimis + 11,4 Mrd Ft
előrehozott Átmeneti Nemzeti Támogatás kifizetése
• A magyar országgyűlés döntött a
nyerstej áfa-csökkentésről (2017. január 1-jétől 5% áfa)
• Támogatási lehetőségek kihasználása,
tejfogyasztás ösztönzése, feldolgozók
fejlesztése
És mit tesz az Európai Unió / tagállamok?
• V4 országok (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország): 1
milliárd eurós segélyalap létrehozása
a tej- és sertéságazatnak
• Német agrárminiszter javaslata: a termelést korlátozók kapjanak támogatást
• Francia-dán-lengyel javaslat: összehangolt pénzügyi segély a tejtermelőknek (+ a sertés-, marha- és zöldség-gyümölcs ágazatnak)
• EU 28 agrárminiszteri egyeztetés a
tejtermelés korlátozásáról
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A második előadást dr. Húth
Balázs, az Egyesület tenyésztésés marketingvezetője tartotta,
„Régi fajta napjainkban, jelen és
jövő a magyartarka tenyésztésében” címmel. Bevezetőjében röviden ismertette a fajta múltját,
rámutatva, hogy a magyar mezőgazdaság dualista modernizációja és a magyartarka elterjedése egybeesett. Megemlékezett
az igazgatóság majorságának
névadójáról (Széll Kálmán), aki
amellett, hogy Magyarország
miniszterelnöke volt, világszínvonalú tarka-tenyészetet tartott.
És már meg is érkeztünk a jelenbe: 2015-ben a kettőshasznú
magyartarka-állományok átlagos laktációs termelése 6329 kg
tej, 3,98 zsír és 3,48 fehérje % mellett.
A legjobb tenyészet 7500 kg feletti termelést ért el, az országos átlagtól nem
elmaradó beltartalom mellett.
Az előadó felhívta a figyelmet, hogy
a termelésnövekedés mellett nagyobb
figyelmet kell fordítani a reprodukciós
eredmények javítására. Igen találó adattal
támasztotta alá, hogy ez nem lehetetlen:
az országos átlaga a magyartarka állományoknak két ellés közti időtartam tekintetében 409 nap, míg a 7000 kg feletti átlag
laktációs termelést elért állományokban
ez a szám 385 nap! Egy ciklusnyi idő.
Ez mit mutat számunkra? Azt, hogy a nagyobb odafigyelés mellett lehet csökkenteni azt az időt, ami alatt újra termékenyíteni tudjuk állatainkat.
Nem lehet eleget hangsúlyozni, a magyartarka klasszikus kettőshasznú marha:
viszonylag jó tejtermelési eredmények mellett igen jó beltartalmú tejet termel, emellett
kimagasló testtömeg-gyarapodást, kiváló
vágóértéket produkál. Márványozott, porhanyós húsa igen keresett a piacon.
Ennek fenntartása, további javítása érdekében a Kettőshasznú Termelési Indexet (KTI) úgy alakították át, hogy a színhús-kitermelést és az EUROP minősítést
jobban súlyozzák a nettó testtömeg-gyarapodás rovására. Az új pontszámok igazi
nyertesei a húshasznosítású bikák úgy,
hogy a kettőshasznosítású bikákat nem
érintette hátrányosan.
A magyar tenyészbikák előkelő helyet
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vívtak ki maguknak az európai összehasonlításban, ezt a pozíciót továbbra is őrizzük.
A modern tenyésztésben nagy hangsúlyt kell fektetni a fitnesz tulajdonságokra (biológiai stabilitás, hasznos élettartam, kimagasló funkcionális küllem),
ezek nélkül ma nem lehet eredményesen
tenyészteni.
A fentiek alátámasztására igen jó példa
volt néhány rekorder tehén bemutatása, a
legtöbbet termelő, még aktív tehén 88000
kg felett termelt (Hajdúböszörmény), 10
laktációt zárt, és szerencsére nincs egyedül.
És végül miről is fog szólni a jövő tenyésztése? Ezt is megtudhatta a hallgatóság. „Aki tenyészt, az nemzedékekben
gondolkodik” tett megállapítást az előadó, amivel teljes mértékben egyet lehet
érteni. Új küllemi bírálati rendszert dolgoztak ki, melyben a tőgy-tulajdonságokat és a comb izmoltságát kívánják javítani, új elem a törzshosszúság bírálata a
ráma és lábszerkezet javításáért.
A szarvasmarha-tenyésztésben is foglalkozni kell a klímaváltozás kihívásaival.
Ebben szintén jó pozíciót foglalnak el a
hegyitarka marhák. A világ szinte minden vidékén tartják és tenyésztik, kiváló
alkalmazkodóképességgel rendelkeznek,
ezért a klímaváltozás egyik nyertesei lehetnek (állattenyésztési szempontból).
Az egyre szélsőségesebb, hektikusabb időjárás miatt a tömegtakarmánybázis biztosítása változtatásokra készteti az állattartókat. A kukorica alapú

szilázsok helyett nagy jövőt jósol a különböző pázsitfűfélékből, pillangósokból vagy ezek keverékéből származó
erjesztett tömegtakarmányoknak. Nagyobb a termésbiztonságuk, nagy hozamok érhetők el, nem kell minden évben
telepíteni őket.

A Kaposvári Egyetem
Agrár- és Környezettudományi Kara

Zubor Tibor és
Dr. Zomborszky Zoltán
szakmai vezetésével

INSZEMINÁTOR
(SZARVASMARHA)

hatósági szakképzést indít
kellő számú jelentkező esetén!
(minimum 20 fő)
Érdeklődni lehet:
KE AKK Dékáni Hivatal
Novák Balázs, kari titkár

7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Telefon: 82/505-880
E-mail: novak.balazs@ke.hu
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Zárásként a hústípusú magyartarka tenyésztéséről esett szó. Az átlagos 205
napra korrigált választási súly 2015-ben
240 kg (bika) és 233 kg (üsző) volt, a legjobb eredmény 290 és 275 kg. Örvendetes,
hogy egyre több tenyészetben javulnak
az eredmények. Hol tartunk a testtömeggyarapodással? Több üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat adatai alapján nem ritka a
2200-2400 g/nap testtömeg-gyarapodás a
hizlalási idő alatt. De átlagos üzemi körülmények között is teljesíthető az 1500-1700
g-os napi testtömeg-gyarapodás. Kiemelt
feladat a húshasznú tenyésztésben az anyai
és az apai vonalak kialakítása.
Az előadások után a Magyartarka Fajtáért Emlékérem átadása következett.

Idén a két kitüntetett dr. Gombácsi Pál és
Fábián József volt. Minden évben a fajtáért sokat dolgozó, jó eredményeket elért
szakembereket ismeri el az Egyesület.
Ezt követően a pártoló tagok bemutatkozása következett, majd a vendégsereg
alkalomhoz illő ebédet fogyasztott el, alkalomhoz illő helyszínen.
Az ebéd után rövid bemutatót kaphattunk a nedves ipari melléktermékek korszerű betárolásáról, ami kicsit leegyszerűsítve úgy néz ki, hogy egy kamionról
(tolófalas) óriási kolbászt töltünk, majd
légmentesen lezárjuk.
Ezt követte az élőállat-bemutató, melynek keretében tavaly indult ivadékvizsgálati bikák utódait tekinthették meg a

látogatók dr. Húth Balázs és KovácsMesterházy Zoltán bemutatásával. Ezt
követően idősebb bikák lányait (tehenek
és üszők vegyesen) mutatták be, 7 bika
(Krisztofer, Karakter, Hubertusz, Etüd,
Enzim, Ejtő, Frédi) 18 lányát láthatták.
Bemutattuk a hízóbikák egy csoportját,
melyek Derecskei Krisztofer Heraldik
(24289) és Nyőgéri Gyenes Totem
(21230) utódai. Az alábbi táblázatban a
bemutatott hízóbikák átlageredményeit
láthatjuk.

bika
KLSZ

Vál.testtömeg (kg)

Vál.életkor 205 napra
(nap)
korr. Ttkg.

Életnapra jutó
ttgy a vál.-kor

Jelenlegi test- Jelenlegi életkor Hizlalási
tömeg (kg)
(nap)
idő (nap)

Ráhizlalt
ttkg.

Hizlalás
alatti ttgy
(g/nap)

Életnapra
jutó ttgy
(g/nap)

21230

266

191

281

1.391

657

469

278

391

1.410

1.402

24289

244

190

260

1.288

639

468

278

395

1.421

1.365

A bemutatott hízóbikák átlageredményei

DÍJÁTADÓ
A Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége 1999-ben Csukás Zoltán professzor emlékére díjat alapított, melyet minden évben
az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok díjkiosztó ünnepségén adnak át. A díj – amely bronz emlékplakett, díszoklevél
és 500 eurónak megfelelő pénzösszeg – odaítéléséről kuratórium dönt. A díjat ez évben szakmai tevékenységének elismeréseként
Fekete Balázs érdemelte ki.
FEKETE BALÁZS
A Békés megyei Kunágotán született 1957-ben földműves
szülők gyermekeként. Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium elvégzése után 1981-ben szerzett agrármérnöki diplomát a
Debreceni Agrártudományi Egyetemen.
Első és azóta is egyetlen munkahelye a Hód-Mezőgazda Zrt.,
ahol végigjárta a szakmai ranglétrát. Először a vajháti szarvasmarha-telepen volt gyakornok, majd műszakvezető. Később a
gazdaság 1100 kocás sertéstelepén mint műszakvezető, hizlalásvezető, majd tenyésztésvezető tevékenykedett.
A genetikai szakmérnöki másoddiploma megszerzése után,
1987-től központi állattenyésztő, majd 1993 óta a Részvénytársaság állattenyésztési igazgatója.
Ez idő alatt a szarvasmarha-ágazat eredményei folyamatosan
javultak. 1998-ban az országban elsőként érték el a 10 ezer
literes laktációs tejtermelési szintet.
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A gazdaság bikanevelő teheneinek száma folyamatosan 100-120 között alakult, ezzel a legeredményesebb bikanevelő üzem
volt az országban. Az értékesített tenyészbikák száma évente 20-25 db. A hazai ivadékteljesítmény-vizsgálati eredmények alapján
a tenyészetek rangsorában folyamatosan kiemelkedő helyen szerepeltek a Hód-Mezőgazda Zrt. vajháti tehenészetéből származó
tenyészbikák.
Több mint 25 évvel ezelőtt kezdték el az embrió-átültetési programot, aminek során közel 2000 embriót mostak ki legjobb teheneikből.
1994-ben két kollégájával együtt tette le az Alföldi Állattenyésztési Napok alapjait, amelynek azóta is tevékeny szervezője. Az
ország más állattenyésztési kiállításainak is lelkes résztvevője, amit számtalan helyezés, nagydíj, valamint OMÉK Miniszteri Nagydíj is fémjelez.
Sokan nem tudják, hogy nevéhez köthető az első állat-előkészítő tanfolyam, a profi állatfotós meghívása és állatfotós tanfolyam
szervezése is.
Javaslatára nyitotta újra a Holstein Egyesület az Aranytörzskönyvét, majd 1995-ben az ország első 100 ezer liter életteljesítményű
tehenét a gazdaság vajháti telepén avatták.
Szakmai munkáját 2001-ben a miniszter Újhelyi Imre-díjjal ismerte el, a Debreceni Agrártudományi Egyetem pedig címzetes
egyetemi docenssé nevezte ki. Alapítása óta tevékenyen részt vesz a Holstein Egyesület életében, ill. a szakbizottság munkájában,
az Egyesület 2006-ban az Év Tenyésztőjének választotta.
2008 óta, nyolc éven át volt a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke.
A díjat Baranyai Sándor, a Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetségének elnöke adta át.
A Magyar Állattenyésztők Szövetsége minden évben egy személy részére ítéli oda a Horn Artúr-díjat. Ebben az elismerésben
idén Stefler József részesült. A kitüntetett laudációját dr. Wagenhoffer Zsombor, a MÁSZ ügyvezető igazgatója ismertette.
PROF. DR. STEFLER JÓZSEF
1944. február 12-én született Kaposváron, pedagógus családban. Itt végezte általános és középiskoláit. 1962-ben érettségizett, majd felvételt nyert a
Gödöllői Agrártudományi Egyetemre, ahol 1966-ban agrármérnöki diplomát
szerzett.
Szakmai pályafutásának első állomása egy Somogy megyei szövetkezet
volt, de tudományos ambíciói folytán a termelésben eltöltött 3 év után az
agrár felsőoktatásba került. Ennek színtere mind a mai napig a Kaposvári
Egyetem, ill. ennek jogelődjei (Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, Mezőgazdasági Főiskola, majd Egyetem). Végigjárta az egyetemi ranglétrát,
ennek folyományaként 1980-ban egyetemi tanárrá nevezték ki. Számos vezetői beosztást töltött be, 25 éven keresztül tanszékvezetőként, 12 éven át
tudományos dékánhelyettesként dolgozott. Jelenleg Professzor Emeritusként
a Kaposvári Egyetem doktori iskolájában tevékenykedik. Eddig 6 magyar és
egy német hallgató szerzett irányítása mellett PhD fokozatot.
Szakterülete a szarvasmarha-tenyésztés, ill. tágabban értelmezve a legeltetésre alapozott állattartás. Kutatási eredményeit kétszáznál több tudományos
és szakközleményben publikálta. 16 egyetemi tankönyv, ill. szakkönyv szerzőtársa, közülük ötnek egyben szerkesztője. Nevéhez kötődik többek között
a szarvasmarha ivari koraérésére alapozott tenyésztési eljárások kidolgozása
(üsző-előhasznosítás), a legeltetéses húslótartás és a lófejés termeléstechnológiájának kifejlesztése, továbbá a red angus húsmarha hazai kipróbálása és
terjesztése. Munkássága nagyban hozzájárult a magyartarka fajta korszerűsítéséhez és a tenyésztőszervezet nemzetközi integrációjához. 12 éven át az
Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetségének titkára.
Szakmai elismerései közül a Wellmann Oszkár Emlékérem, a Szent-Györgyi Albert-díj, az Ujhelyi Imre-díj és a Magyartarka Fajtáért Emlékérem a
legjelentősebbek.
A díjat Farkas Sándor, a MÁSZ elnöke adta át.

A MAGYARTARKA w 2016. nyár

XVI. évfolyam 2. szám

BŐRCSOMÓSODÁSKÓR
RÖVID ISMERTETŐ

MI AZ A BŐRCSOMÓSODÁSKÓR ÉS MI OKOZZA?
A bőrcsomósodáskór szarvasmarhaféléket megbetegítő
himlővírus okozta betegség melyet vérszívó ízeltlábúak
terjesztenek. A betegség nevét onnan kapta, hogy a
megbetegedett állatok bőrében csomók jelennek meg.

HOL FORDUL ELŐ?
A betegség eddig főleg Afrikában és Közel-Keleten fordult elő, 2015-ben megjelent Görögországban és azóta
nem várt gyorsasággal terjed, ma már olyan országokban is jelen van a betegség, ahol korábban sosem fordult elő.

MITŐL BETEGEDHETNEK MEG AZ ÁLLATAIM?
A betegség elsődlegesen vérszívó ízeltlábúakkal (vektorokkal) terjed (pl.: szúnyogok, legyek vagy kullancsok),
amelyek fertőzött állatok vérével táplálkoztak.
Emiatt nagyon fontos az állatok kórokozó-átvivők elleni körültekintő rovarirtószeres kezelése és az istállók
rovarmentesítése. Ritka esetekben állatról-állatra is
terjedhet a betegség, például a fertőzött állatokról leváló pörkkel, nyállal, orrváladékkal, tejjel vagy ondóval.

A betegség terjedését fertőzött nyállal szennyezett takarmány vagy víz felvételével is kimutatták.
A meleg és nedves idő kedvez a betegség terjedésének,
ugyanis ilyenkor megnő a terjesztésben szerepet játszó
vektorok aktivitása.

KIMUTATÁS
A betegség gyanúja a jellemző tünetek alapján merül
fel. A fertőzöttség megerősítése víruskimutatásra irányuló laboratóriumi vizsgálati módszerekkel lehetséges.

HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A bőrcsomósodáskór terjedésének megelőzése
érdekében abban a gazdaságban, ahol a betegséget megerősítették, a teljes szarvasmarha-állományt állami kártalanítás mellett fel kell számolni.
A hatóság járványügyi nyomozást végez, hogy
kiderítse, a kórokozó hogyan kerülhetett be az
adott állományba, illetve merre terjedhetett tovább.
Kiemelten fontos a felszámolt állományok tartási helyeinek alapos takarítása és fertőtlenítése.
A betegség kitörése körül védő- és megfigyelési
körzeteket kell kialakítani.

TÜNETEI

Elsősorban szúnyogok és
legyek terjesztik, de állatrólállatra is terjedhet.

TERJEDÉSE

Az állatok rendszeres szúnyogok
és legyek elleni kezelése csökkentheti
a megbetegedés kockázatát.

KEZELÉS, MEGELŐZÉS

A bőrcsomósodáskór egy szarvasmarhákat érintő
betegség, melyet a bőrcsomósodáskór hímlővírus
okoz.
Emberre nem jelent semmilyen veszélyt!

A BETEGSÉG

BŐRCSOMÓSODÁSKÓR

Kérjük, hogy amennyiben bőrcsomósodáskórra gyanakszik, haladéktalanul értesítse szolgáltató állatorvosát
vagy közvetlenül az illetékes hatósági állatorvost!

FONTOS!

Képek forrása:
Ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre létrehozott európai bizottság (EuFMD) | Görög Állategészségügyi Szolgálat | Rahmé Nikola | Muhammad Mahdi Karim

Nem minden fertőzött állat mutatja a betegség jellegzetes klinikai tüneteit!

FIGYELEM!

• láz, levertség, étvágytalanság
• szem és orr körül váladék jelenhet meg
• 2-5 cm-es csomók jelennek meg az állatok
fején, nyakán, hátán, lábain, tőgyén és
faroktájékon
• a csomók elhalása után hegek maradnak
• súlyvesztés
• a tejtermelés csökkenése
• a végtagok vizenyőssé válhatnak, és az
állatok nem szívesen mozognak
• előfordulhat vetélés
• gyakori szövődmény a tüdőgyulladás és a
tőgygyulladás

Az állatok és állati eredetű termékek kivitelének
tilalmával az intézkedés fő célja a lehetséges új
fertőzések, kitörések mihamarabbi megtalálása
és a betegség terjedésnek megakadályozása, ezáltal a szarvasmarha-állományok védelme.

MIT TEHET ÖN A BETEGSÉG TERJEDÉSE ELLEN?
Mivel vérszívó ízeltlábúakkal terjedő betegségről van
szó, a betegség megelőzését segítheti az állatok szúnyog és légy elleni szerekkel történő kezelése, a vérszívók gyérítése az állatok közvetlen környezetében, a
szaporodóhelyek (pangó víz, trágyalé stb.) felszámolása.
Ezek az intézkedések azonban önmagukban a betegség
terjedését csak lassítják. Jelenleg megelőző vakcinázásra nincs lehetőség.
A betegséggel kapcsolatban a legfontosabb a
MEGELŐZÉS!

MILYEN KÁROKAT OKOZHAT A BETEGSÉG?
A bőrcsomósodáskór komoly gazdasági károkat okozhat, mivel a fertőzött állomány teljes felszámolásával
jár. Az egyes állatok esetén tejtermelés-csökkenést,
a bőr károsodását és a betegség miatti szövődményeket
okoz, de ennél sokkal jelentősebb a korlátozások miatti
közvetlen bevételkiesés.

Közvetett gazdasági kár az adott régióra kiszabott
Európai Uniós (élőállat és termék kivitelének) korlátozásból fakad. Ennél súlyosabb kárt okozhat a
3. országokkal történő kereskedelem ideiglenes vagy
tartós leállása mind régiós, mind országos szinten.

Kérjük, hogy amennyiben bőrcsomósodáskór megbetegedésre gyanakszik állományában, haladéktalanul
értesítse szolgáltató állatorvosát vagy közvetlenül az
illetékes hatósági állatorvost!

A megyei kormányhivatalok elérhetőségét megtalálja
az alábbi honlapon: http://portal.nebih.gov.hu/hu/web/
guest/kormanyhivatalok
Az aktuális információt megtalálja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján és kiadványaiban: http://portal.nebih.gov.hu/

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
www.facebook.com/nebih.hu
Telefon: 06-1-336-9000
Fotók:
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete | Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete
Hajnal György | Dr. Gyulay Gyula
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MAGYARTARKA FAJTÁÉRT EMLÉKÉREM
FÁBIÁN JÓZSEF
1953. május 25-én született egy Nógrád megyei kis faluban, Kállón. Általános iskolai tanulmányait Bercelen
és Herencsényben végezte. 1967-1971-ig a Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Technikumban végezte középfokú tanulmányait, ahol technikusi oklevelet kapott.
1971-ben jelentkezett a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Kar Általános Agrármérnöki Szakára, egyetemi tanulmányait – 11 hónap sorkatonai szolgálat után – 1972-ben kezdte.
1977-ben kapta meg agrármérnöki diplomáját.
1977. augusztus 1-jén a Zalaszentgróti Állami Gazdaságban állattenyésztőként kezdett el dolgozni. Az Állami Gazdaság zsigmondházi kerületének
volt kerületi állattenyésztője. A kerületben a sertés- és szarvasmarha-ágazat
irányítását végezte.
Szívéhez mindig közelebb állt a szarvasmarha, mint bármely más állattenyésztési ágazat, ezért jelentkezett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre,
ahol 1982-ben szarvasmarha-tenyésztő szakmérnöki diplomát kapott.
1982 áprilisától a Vasvári Csörnöc menti Mezőgazdasági Szövetkezet (jogelődje: Vasvári Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezet)
törzsállattenyésztője, majd kapcsolt munkakörben főállattenyésztője lett.
2016. május 25-ig, nyugdíjba vonulásáig ebben a munkakörben tevékenykedett.
A szövetkezet tejhasznosítású és húshasznosítású tenyészetének tenyésztési feladatait látta el. A gazdaságban az ő irányítása alatt lett mindkét tenyészet törzstenyészet.
– Tejhasznosítású: holstein-fríz
– Húshasznosítású: magyartarka
A Szövetkezet 1993-tól lett tagja a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének, amelyben később – az elnökség megbízásából – a Szakbizottságban
vállalt feladatokat.
A húshasznosítású magyartarka-állomány az ó irányítása alatt vált tenyészbika-előállító tenyészetté. A mai napig mintegy 100 állat kapott elit
törzskönyvet a tenyészetben. Bikanevelő tenyészetként több tenyészbika
került ki a gazdaságból természetes fedeztetésre a tenyészetekbe, valamint
mesterséges termékenyítésre alkalmas apaállatként. Az ivadék-teljesítményvizsgálatban is indult, a tenyészbika katalógusból mindenki által ismert egyedek közül néhány: 21718 Vasvári Hubertus Rocket, 22389 Vasvári
Iklad Leon, 22397 Vasvári Ibrány Poldau, 24229 Vasvári Konrád Hubertus.
Több kiállításon (OMÉK, KÁN) nagyon szép eredményeket ért el a tenyészet.
Neki is köszönhető, hogy a jó genetikai tulajdonságokkal rendelkező
húshasznosítású magyartarka-állomány ma is megtalálható Vasváron!
A Szövetkezet aktív résztvevője és szervezője volt az Európai Hegyitarka
Tenyésztők 28. Kongresszusának. A kongresszus résztvevői 2009. szeptember 26-án megtekintették a gazdaság húshasznosítású magyartarka-állományát a legelőn, ahol Fábián József tájékoztatást adott a tenyészetről,
kimagasló termelési eredményekről. A 22 országból érkezett kongresszusi
küldöttek elismerően nyilatkoztak a tenyészetről, az állományról, a termelési mutatókról. Nős, 2 leány édesapja, 2 fiúunoka nagypapája.
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DR. GOMBÁCSI PÁL
Dr. Gombácsi Pál 1953. január 18-án született Budapesten. Érettségi után a Debreceni Agrártudományi Egyetemre vették fel, ahol egy év sorkatonai
szolgálat után, 1972-ben kezdte meg tanulmányait.
1977-ben kapott diplomát. Ugyancsak Debrecenben 1985-ben egyetemi
doktori címet kapott.
Az egyetem elvégzése után először a Herceghalmi Kísérleti Gazdaságban helyezkedett el kezdő munkatársként, itt 1977 és 1979 között
dolgozott.
1979. május 15-től – áthelyezés miatt – az Állattenyésztési Kutató
Intézetben, illetve később a jogutódjaként működő Állattenyésztési és
Takarmányozási Kutató Központban folytatta pályafutását, ahol tudományos munkatársként dolgozott egészen 1991 szeptemberéig.
1991-1996 között az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet
(OMMI) Szarvasmarha-tenyésztési Osztályán főmérnökként, illetve
irányító főfelügyelői munkatársként dolgozott, és részt vett az osztály
szakterületét érintő tanulmányok készítésében és véleményezésében, valamint az ENAR fejlesztésben és a különböző szintű ellenőrzési feladatok végrehajtásában egyaránt.
1996-2001 között a Semper Idem Kft. munkatársa volt.
2002. január 1-jétől visszatért az OMMI-ba, majd a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatalban folytatta a munkát mint irányító főfelügyelő,
később mint témavezető. Feladata és hatásköre kiterjedt többek között
a tenyészbikák nyilvántartására, illetve operatív felügyeletet látott el a
fejlesztésben és tesztelésben.
Témavezetőként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Tenyésztés Szervezési és Teljesítményvizsgálati Osztályáról ment nyugdíjba 2016 januárjában.
Értékelései során mindig kiemelkedő minősítést kapott. Munkáját a
pontosság, szakszerűség, szakmaiság mellett a csapatmunka és a felelősségtudat jellemezte.
Több alkalommal is megbízták különféle projektekben való közreműködésre, így vett részt pl. a „Mezőgazdasági és Környezeti Információs
Rendszer (MEKIR)” című projekt keretében megvalósuló informatikai
fejlesztések követelményspecifikációinak kidolgozásában, illetve a beszerzések, közbeszerzések szakmai koncepcióinak kialakításában és
azok műszaki leírásainak, szakmai tartalmának kidolgozásában és véleményezésében.
Ezeken túl közreműködött az ÁROP projekthez csatlakozva az oktatáshoz kapcsolódó tananyagok készítésében és az oktatásban való közreműködésben, valamint az EKOP „Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere” elnevezésű projekt szakmai megvalósításában is.
A szakma iránti elköteleződését mutatja az is, hogy több szakmai
munkában is részt vett, így pl. a Szarvasmarha Teljesítményvizsgálati
Kódex Szerkesztő Bizottság tagjaként a Kódex (2002) létrehozásában is.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Szakbizottsági ülésein évtizedek
óta évi két alkalommal a tenyészértékbecslés futtatások után, előadás
formájában ismerteti meg velünk az új adatokat, összefüggéseket, készít
táblázatokat, grafikonokat.
Kiemelkedő teljesítményére és munkájára tekintettel a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatalban 2011-ben elnöki dicséretben részesült. 2015ben a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete Emlékplakett kitüntetésben
részesítette.
Nős, két felnőtt gyermek édesapja és három fiúunoka nagyapja.
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tenyésztési mérnök, MTE

XXIII. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Elindult az idei évi kiállítási szezon. Ezt
mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az
állattenyésztők legnagyobb tavaszi seregszemléje került megrendezésre május 1922. között XXIII. alkalommal – immár
bővített időkeretben, egy nappal megtoldva az eddigi 3 napos hagyományokat.
A megszokott április végi időszakhoz
képest egy hónappal később került megrendezésre idén, hiszen hazánk adott otthont a nagy volumenű Európai Holstein
Showbírói Iskola Showbírói harmonizációs értekezletének.
A kiállítás első napja – mint minden
alkalommal – a megnyitóval kezdődött,
ahol elsőként Antal Gábor úr, a Hódmezőgazda Zrt. vezérigazgatója tartotta meg
nyitóbeszédét. Ebben kiemelte, hogy az
állattenyésztési ágazatokon belül legnagyobb bajban a sertéstartók és a tejtermelők vannak. Véleménye szerint az
Európai Unió igyekszik segíteni a válság
kezelésében, de a közös európai szabályozás nehézkessé teszi a hazai agrárium
működését.
Másodikként Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke köszöntötte a résztvevőket. Beszédében
kiemelte, hogy 2020-ig minden lehetőséget ki kell használni az országnak és
a mezőgazdaságban dolgozóknak. Nagy
lehetőség ez a kiállítóknak, hogy bemutatkozhassanak- mondta.
Almási István, Hódmezővásárhely polgármestere szerint kiváló lehetőség ez a
városnak, hiszen ennyi ember ritkán jelenik meg egy rendezvényen. Beszédében
kiemelte, hogy a város a környék legkiemelkedőbb mezőgazdasági települése.
Végül, de nem utolsó sorban dr. Nagy
István, a Földművelésügyi Minisztérium
parlamenti államtitkára mondta el megnyitó köszöntőjét. Hangsúlyozta, hogy a
magyar kormány látja és hallja a mezőgazdaságban, agráriumban dolgozók kéréseit, jelzéseit. A problémákra az Unión
belül a legnagyobb támogatással tud reagálni. Véleménye szerint arra kell ösztö-
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nözni a vásárlókat, hogy magyar előállítású termékeket vásároljanak. Ezekkel
nemcsak a termelőket segítik, hanem jó
hatással vannak a munkaerőpiaci helyzetre és közvetve a magyar gazdaságon is
segítenek.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
hagyomány szerint már évek óta a fajta
húshasznú változatával jelenik meg a
színvonalasan megrendezett kiállításon.
A kialakított húsmarha kiállítótéren méltó körülmények között tudjuk megmutatni, hol tart a fajta tenyésztése.
A megnyitó napján délután háromkor
kezdtük el a többi húshasznú fajtát tenyésztő egyesülettel a show-bírálatot.
A bírálatot – mondhatjuk, hagyomány
szerint – jómagam végeztem. A kiállítás
előtti hónapok az állatok válogatásával
teltek. Ez a munka meghozta gyümölcsét,
hiszen nagyon impozáns állatokat bírálhattam a ringben.
Két korcsoportban végeztünk bírálatot.
Először a húshasznú vemhes üszők érkeztek a kiállítótérre.
Hét jól felkészített és felvezetett egyedből az alábbi három került díjazásra:
• III. helyezett: 1411 kat. számú Fakó,
tenyésztője és tulajdonosa: Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft., Hajdúböszörmény
• II. helyezett: 1414 kat. számú Cserepes, tenyésztője és tulajdonosa: Petőfi
Mg. Kft., Derecske
• I. helyezett: 1415 kat. számú Léna,
tenyésztője és tulajdonosa: Húshasznú
Szarvasmarhatenyésztő Bt., Nyőgér
A vemhes üszőket a borjas tehenek követték a ringben. Méretes, erejük teljében
lévő állatok, jól fejlett, egészséges borjakkal az oldalaikon. Impozáns látványt
nyújtottak. A bírálat alatt 6 ilyen páros
mutatkozott be. A bíró az alábbi sorrendet állította fel:
• III. helyezett: 1420 kat. számú Renáta, tenyésztője és tulajdonosa: Petőfi
Mg. Kft., Derecske

• II. helyezett: 1425 kat. számú Göndör, tenyésztője és tulajdonosa: Petőfi
Mg. Szövetkezet, Kocsér
• I. helyezett: 1419 kat. számú Emma,
tenyésztője és tulajdonosa: Petőfi Mg.
Kft., Derecske
A két bírálati csoport győztese versengett a fajta Tenyésztői nagydíjáért. Ezt a
díjat a borjas tehén kategória első helyezettje kapta: az 1419 kat. számú Emma,
tenyésztője és tulajdonosa Petőfi Mg.
Kft., Derecske.
Az Egyesület különdíjakat is ajánlott
fel a kiállításon az alábbiak szerint:
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
különdíjat ajánlott fel a Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft. részére a
bemutatott kettőshasznú magyartarka tehénért.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
különdíjat ajánlott fel a derecskei Petőfi
Mg. Kft.-nek a tenyésztési program magas színvonalú betartásáért.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete különdíjat ajánlott fel a Nagyvázsonyi
Mg. Kft.-nek a kiállításon való színvonalas megjelenéséért.
A Génbank-Semex Magyarország Kft.
is díjazta a legszebb magyartarka egyedet
kiállító gazdaságot, idén ezt a derecskei
Petőfi Mg. Kft. kapta. A díj 50 adag húshasznú szaporítóanyag a Kft. kínálatából,
150000 Ft értékben.
Az AnimaXx-Premium Kft. is különdíjat ajánlott fel 100.000 Ft értékben
a Kft. termékeiből. A különdíj MaXx
Dry Cow energia, vitamin és ásványi
anyag nyalótömb, valamint TopDry és
SaharaDry alompor. A díjat a Petőfi Mg.
Szövetkezet, Kocsér kapta.
Szerencsések vagyunk, hogy az időjárás kegyeibe fogadott minket, és élményekben gazdag kiállítást zárhattunk
22-én este 18 órakor. Köszönjük a kiállítóknak és minden résztvevőnek az áldozatos munkát! Jövőre is várunk mindenkit
nagy szeretettel egyesületi pavilonunkban!
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Izsák Gyula tenyésztési mérnök, MTE

BEMUTATKOZUNK
HASZA ZSOLT – SZAKONY

A Magyartarka 2016-os nyári számában
Hasza Zsolt egyesületi tagunk gazdaságát
szeretnénk bemutatni.
Zsolt Szakonyban, Vas és Győr-Moson-Sopron megyék határán gazdálkodik.
A családi gazdaságukban 107 ha szántón
termelnek kukoricát, búzát, repcét, árpát
és lucernát. A művelt területek közel 37
aranykoronás értéke jelzi, hogy kiváló
minőségű földeken gazdálkodnak. Zsolt
legnagyobb sajnálatára Szakony közelében egyáltalán nem jutottak réthez/legelőhöz, így a húshasznú állományát az otthona mögötti szépen kialakított telepen
tartja.
Gépparkja csaknem teljes, egy kombájn és egy bálázó hiányzik már csak
ahhoz, hogy minden munkafolyamatot
saját maga tudjon elvégezni. A nehéz
talajmunkákat egy 225 lóerős MF 7624es traktorral végzi, a szálastakarmányok
kaszálására, rendkezelésére, sodrására,
illetve a szállítási feladatokra 3 kisebb
teljesítményű traktor áll Zsolt rendelkezésére, amik homlokrakodóval is fel
vannak szerelve. A telepi munkákat egy
csúszókerekes Locust 752-es rakodóval
tökéletesen meg tudja oldani.
Zsolt már gyermekkora óta foglalkozott
szarvasmarhával, későbbi munkahelyén –
a Szakonyi Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben – is a tejtermelő szarvasmarha telepen dolgozott műszakvezetőként.
Ennek köszönhetően 1996-ban elvégezte az inszeminátor képzést. Egy kisebb
megszakítástól eltekintve gyakorlatilag
folyamatosan műveli ezt a szakmát. Saját
állományában is maga végzi a termékenyítéseket.
1997-ben vált főállású őstermelővé
és családi gazdálkodóvá, azóta folyamatosan foglalkozik marhatartással.
A tenyésztői munkát 2009-ben kezdte el
a magyartarkával. Mára 26 darab anyatehenet számlál az állománya. Az első
három évben kettőshasznosítású tenyészbikák szaporítóanyagával termékenyített,
majd 2013-tól áttért a húshasznosítású
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magyartarkára. Ezt a váltást az is indokolta, hogy kettőshasznú bikák ivadékai
akkora mennyiségű tejet termeltek, amit
a borjak már nem tudtak hasznosítani, és
ennek eredményeképpen tőgyproblémák
alakultak ki. 2013-ban a 21718 Vasvári
Hubertus Rocket és a 22389 Vasvári Iklad Leon tenyészbikákkal kezdte meg a
váltást. 2013 óta a tenyészet termelésellenőrzés alatt áll, azóta az ivadékteljesítmény-vizsgálatban részt vevő bikák szaporítóanyagaival is termékenyít, tavaly
a 26531 Derecskei Mathew Tyson és a
26532 Derecskei Marcel Gormo, az idei
évben pedig a 27533 Derecskei Nándi
Etűd és a 27754 Vasvári Nótafa Gerjen
került sorra.
A jó gazda gondosságával jár el a beteg
állatok kezelésénél is, hiszen amelyik állat esetében a legenyhébb tünetet észleli,
azt azonnal elkülöníti egy istállóban, és
az állatorvos bevonásával haladéktalanul megkezdi a szükséges kezeléseket.
Ahogy korábban is említette, a legfőbb
gondot a korábbi generációk „túlzott”
tejtermelése okozza az állományban. Erre
Zsolt különösen odafigyel, mivel ez a
probléma jelentősen meg tudja növelni a
két ellés között eltelt időt, illetve megrövidíti a hasznos élettartamot.
Zsolt a takarmányozásra igen nagy figyelmet fordít. Kizárólag kiváló minőségű szilázst, szenázst és szénát etet az
állataival, ad libitum. Az állomány szaporasági mutatói irigylésre méltóak, hiszen
az induló tehénállományra vonatkoztatott
borjúszaporulati mutató meghaladja a
95%-ot. A továbbtartásra alkalmas üszőket kivétel nélkül meghagyja, egyrészt
a kiesés pótlására, másrészt a genetikai
előrehaladás érdekében. A bikaborjak értékesítése piacfüggő, ha működik a török
exportpiac, akkor 250-300 kg között eladja a növendékeket, amennyiben ez nem
lehetséges, meghizlalja őket, és Ausztriában kerülnek levágásra.
Zsolt véleménye szerint a marhatartás nagyon fontos „mellékterméke” a

szervestrágya, mely nélkül kiváló terméshozamok nem érhetők el, illetve a lehordott szalma szervesanyagtartalmát is csak
trágyával tudja érdemben pótolni.
Tervei között szerepel az állomány-,
birtok- és telephelyfejlesztés is. Telepét
a szomszédos ingatlan megvásárlásával
jelentősen bővíteni tudta, így az állatok
elhelyezése már nem jelent gondot. Elmondása szerint számára a legégetőbb
probléma az állatok legeltetésének megoldása, amihez közelben lévő megfelelő
nagyságú legelőterületre lenne szüksége.
A tehenek létszámát helyhiány miatt sajnos már nem növelheti, viszont az élvonalbeli bikák használatával az állomány
genetikai értékét folyamatosan javítani
tudja.
E szép célok megvalósításához kívánunk sok kitartást, egészséget és szerencsét!

SZARVASMARHATENYÉSZTŐ
SZAKMÉRNÖK KÉPZÉS!
A Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kara agrár vagy
műszaki képzési területen szerzett mérnök (főiskolai/egyetemi)
diplomával rendelkező szakemberek ré
szére 2016 szeptemberétől
SZARVASMARHA-TENYÉSZTŐ
SZAKMÉRNÖK szakirányú tovább
képzést indít.

Érdeklődni lehet:
KE AKK Dékáni Hivatal
Novák Balázs, kari titkár

7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Telefon: 82/505-880
E-mail: novak.balazs@ke.hu
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Németh Csaba

igazgató, NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság

AZ ÁLLATTENYÉSZTŐKET ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGEK
VÁLTOZÁSA, PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, TÁMOGATÁSOK
Németh Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állattenyésztési Igazgatóságának igazgatója (Mezőhegyesen Simai Szabolcs osztályvezető)
„Az állattenyésztőket
érintő
jogszabályi
kötelezettségek változása, pályázati lehetőségek, támogatások” címmel
tartotta meg tájékoztatását.
Az előadás bevezetéseként igazgató
úr bemutatott egy, a borjúbejelentéseket
érintő statisztikát az elmúlt három évet
figyelembe véve. Az adatokból egyértelműen látszott az elektronikus ügyintézés
(webENAR) térnyerése a papír alapú
bizonylatokkal szemben. Míg 2013-ban
19%-a, 2014-ben 16%-a, addig 2015-ben
már mindössze 8%-a jött a borjú bejelentéseknek papír alapon.
Az előadó felhívta a figyelmet arra,
hogy a KM ellenőrzések kapcsán nagy
figyelmet fordít a hatóság a határidők
betartásának ellenőrzésére, így azok
betartása elemi érdeke a kérelmezőknek
is. Megyei körzetbe sorolt tenyészetek
esetén segítségül szolgálhat a www.
enar.hu oldalról letölthető „Bizonylat
az ENAR esemény bejelentésére kapcsolattartó állatorvosnak” című dokumentum, amely kitöltésével a tartók
részéről bizonyíthatóvá válik a jogszabályokban előírt határidők betartására
utaló magatartás.
A további diákon az informatikai fejlesztésekről esett szó. Elkészült a NÉBIH
regisztrált partnerei részére a „Származási adategyeztető” letöltési lehetősége
egyed szinten. A www.enar.hu oldalra
történő belépés után ENAR szám alapján letölthető az egyed adatbázis szinten
ismert anyai és apai származása, vérhányada, fajtája, tenyészbikák esetén a
központi lajstromszáma. A webENAR
kistestvérének, a webTER-nek az élesítése ez év tavaszára várható, amely
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segítségével már a tartók és az insze
minátorok is jelenthetnek webes felületen
keresztül, illetve letölthetővé válik a termékenyítési napló és a hárem és szabad
pároztatások bejelentő lapja. Elérhetővé
vált március elején a NÉBIH applikátor
elnevezésű telefonos applikáció android
rendszerű telefonokon. Így a felhasználók
már nemcsak élelmiszerlánc-biztonsági
szempontból aggályos bejelentéseiket
tehetik meg az alkalmazáson keresztül,
hanem bárki számára elérhetővé vált egy
szarvasmarha egyed publikus adatainak
(születési idő, ivar, szín, fajta, származási
ország, utolsó marhalevél sorszáma, utolsó marhalevél dátuma, vágási/minősítési
adatok) lekérdezhetősége.
Igazgató úr felhívta a figyelmet arra,
hogy már tavaly óta elérhető a www.enar.
hu oldalon a termeléshez kötött támogatások beadásához fejlesztett listázási
lehetőség, amely az ENAR adatbázisba
a lekérdezés pillanatában regisztrált, az
adott jogcím feltételeinek elméletileg
megfelelő egyedek listáját tartalmazza. A
lista az MVH egységes kérelemkezelő felületén feltölthető, de előzetes felülvizsgálata javasolt.
Egyedi szinten lekérdezhetővé vált
minden nőivarú szarvasmarha összes, az
ENAR adatbázisban regisztrált szaporítási eseményének listája is.
Szintén a tervezett fejlesztések közé
tartozik a késve jelentett események és az

állomány-nyilvántartás lekérdezési lehetősége.
Az előadás további részében
a termeléshez kötött,
elválasztott,
nemzeti és
EU-s támogatások kifizetéséről, mértékéről
esett szó. A NÉBIH
Állattenyésztési Igazgatósága 2015-ben mintegy 566 millió forint
értékben igazolt le tenyésztésszervezési
feladatok támogatására szarvasmarha-tenyésztő szervezetek által benyújtott kérelmet. A tavalyi évben leigazolt kérelmek
több mint 50%-át hívták le szarvasmarha
fajban, mivel a teljes leigazolt összeg az
egy milliárd forintot is meghaladta.
A nemzeti kiegészítő támogatások
mértéke hízott bika tartás jogcímnél
történelmi
bázis
jogosultságonként
33.000 Ft, ugyanúgy, mint az exten
zifikációs támogatás. A tejtámogatás
szintén történelmi bázis jogosultságonként 6,51 Ft, míg a termeléshez kötött
anyatehén-támogatás mértéke 27.916 Ft.
A termeléshez kötött támogatások keretszámai 2015-ben anyatehén esetén
209 000 egyed, hízott bika esetén 75 000
egyed, tejhasznú tehenek esetén 207 000
egyedre tehető.
A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő
állatjóléti támogatásra is felhívta igazgató
úr a figyelmet, amelynél az előző ötéves
időszak lezárul 2016. április 30-án, de a
következő naptól kezdődően újabb pályázati időszak nyílik a pályázók előtt.
A jogcímnek való megfelelés főként adminisztrációs terheket jelent a pályázók
részére.
Az előadás zárásaként Németh Csaba
felvetítette a NÉBIH-ENAR tavaly megváltozott, új levelezési címét: 1537. Budapest, Pf.: 397.

XVI. évfolyam 2. szám

19
OXYPROGRAMMAL EGY ÉLHETŐ JÖVŐÉRT!
Fontos Önnek családja jövője? Teremtsen biztos életet szerettei számára egy kivételes faültetési kezdeményezés,
az Oxyprogram által!
Csatlakozzon Ön is az Oxyprogramhoz,
mely révén nemcsak környezetét teheti tisztábbá, hanem szerettei számára
az anyagi biztonságot is megteremheti.
A különleges környezetvédelmi programba egy zöld-projekt (pl. szél-, víz-,
napenergia-projekt stb.) támogatásán
keresztül lehet bekerülni. Ezért cserébe,
úgymond köszönetképpen támogatóink
oxyfaültetvényt kapnak, mely rövid időn
belül anyagi hasznot hoz. Hogy hogyan?
Az oxyfa egyik csodás tulajdonsága,
hogy rendkívül gyorsan megnő, minőségi faanyaga pedig széles körben hasznosítható. Az ültetvényeken megtermelt fa
eladási árából mindannyian részesülünk,
ezáltal egy hosszú távú, jövedelmező
program tagjai lehetünk azon túl, hogy
környezetünket is megóvjuk.
A program főleg azon magánszemélyek számára kedvező, akik nem rendelkeznek szabad földterülettel, ugyanis az
ültetéssel és gondozással járó feladatokat
az Oxyfa csapata elvégzi, sőt még a kitermelési munkálatokkal és a faanyag értékesítésével sem kell foglalkozni.
AZ OXYFA KÜLÖNLEGES
TULAJDONSÁGAI
Az oxyfa egy Paulownia fafajta, amit a
császárfák császáraként is szokás emlegetni. Népszerűsége egyre inkább nő, ami
nem csoda, ugyanis az oxyfa nem mindennapi tulajdonságokkal rendelkezik. Ez
a gyors növésű lombhullató fa igen strapabíró, ellenáll a szélsőséges időjárásnak
és kevésbé jó adottságokkal rendelkező
talajokban is megél. A legtöbb Paulownia
(vagyis császárfa) fajtával szemben az
oxyfa egyik legnagyobb előnye, hogy
igazoltan nem invazív, azaz csak laboratóriumi körülmények között szaporítható.
Hat év alatt közel 16-20 méteresre nő, és
ekkor már kitermelhetővé válik. Kivágás
után még 4-szer tönkről újranő, így 20 év
alatt kb. 4-szer annyi faanyagot ad, mint
más fafajták.
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Az Oxyprogram nem véletlenül az
oxyfára épül, hiszen ez a fa kiemelkedően
hasznos környezetvédelmi szempontból.
Kb. 10-szer annyi szén-dioxidot köt meg,
mint a legtöbb fafajta, így a klímaváltozás elleni jótékony hatása is közel tízszer
akkora.
AZ OXYFA FAANYAGA
Az oxyfa faanyaga iránt igen magas a piaci kereslet, mivel könnyedén megmunkálható, hajlékony, viszont nem vetemedik,
így bútoripari alapanyagként és épületfaként is hasznosítható (pl. szauna, faház,
hajó, bútorzat, de furnérként is tökéletes).
Más fafajtákhoz képest könnyű és jó hőszigetelő képessége van. Ágai kiválóak
tűzifának, levelei pedig már növekedési
időszakban is felhasználhatók takarmányozásra vagy trágyázásra!
Látogasson el weboldalunkra, és
tudjon meg még több információt az
Oxyprogramról!
Bővebben az Oxyprogramról:
www.oxyprogram.hu
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Papp Attila

Genetik Plusz Kft. ügyvezető igazgató

AGRÁRIA KIÁLLÍTÁS, KOLOZSVÁR 2016
2016. április 21–24. között 22. alkalom
mal rendezték meg a Kolozsvári Agrária
Mezőgazdasági és Állattenyésztési kiállítást.
A kiállítás színvonalának és sokszínűségének folyamatos fejlődése évről évre
egyre több kiállítót és látogatót vonz, így
bátran kijelenthetjük, hogy az Agrária
kiállítás mára a növénytermesztő és állattenyésztő erdélyi gazdák, szakemberek
és mezőgazdasági profilú cégek legfontosabb találkozóhelyévé és kommunikációs
platformjává nőtte ki magát.
A szervezők által szolgáltatott statisztikai adatok szerint a 2016-os rendezvényen a 22 hektáros kiállítási területen
16 ország 300 cége mutatkozott be, és a
négynapos rendezvényre több mint húszezer érdeklődő látogatott el.
Kiállítóként részt venni az Agrárián egyfajta presztízst jelent, ezért a nagy nemzetközi cégek mellett évről évre igyekeznek
felsorakozni a hazai kisebb-nagyobb gyártó és forgalmazó vállalkozások is.
Idén is volt szemlélni való bőven az oda
látogatók számára. Legnagyobb felhozatalt
a korszerű mezőgazdasági munkagépek és
felszerelések sokasága jelentette, de ezek
mellett széles körű választék kínálkozott
az állattenyésztési és fejéstechnikai felszerelések terén, a takarmány és takarmánykiegészítők, a vetőmagok, a növényvédő
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szerek és adalékok, a kertészeti felszerelések és kiegészítők tekintetében is.
Jelen voltak az élelmiszer- és csomagolóipar képviselői, a megújuló és alternatív
energiát termelő berendezéseket kínáló
cégek, a tanácsadási, biztosítási, pénzügyi
szervezetek és intézmények képviselői.
Ami a tenyészállatok felhozatalát illeti: lovakat, szarvasmarhákat, juhokat
és szárnyasokat tekinthetett meg a részt
vevő közönség.
A kiállítás konferenciatermeiben zajlottak az oktatás és kutatás terén dolgozó
szakemberek számára tartott előadások.
A Mezőgazdasági Minisztérium képviselői az aktuális agrártámogatási és agrárpolitikai témakörben, a Kolozsvári Agrártudományi Egyetem
szakemberei
pedig
az új mezőgazdasági
innovációk témaköré
ben tartottak előadásokat.
Hallhattunk
farm-management és
takarmányozási újdon
ságokkal kapcsolatos
felszólalásokat is, de
mindezek mellett lehetőséget kaptak a
tenyésztő szervezetek
képviselői is, aktuális
problémáik nyilvános
megvitatására.

Cégünk, a Genetik Plus Kft., a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének romániai képviselete negyedik alkalommal vett
részt kiállítóként ezen a rendezvényen.
Idén is prioritásként kezeltük az eseményt, hiszen köztudott, hogy aki részt
vesz az Agrárián, az “ jelen van a piacon”.
Fontos számunkra, hogy partnereink évről évre lássák jelenlétünket, ugyanakkor
természetesen nagyon jó promotálási lehetőség is ez a rendezvény.
Az előző évekhez hasonlóan a magyartarka szaporítóanyag-kínálatunk mellett
most is bemutattuk a cégünk által forgalmazott állattenyésztési és állatorvosi
kellékeinket.
A többéves rutinnak, tapasztalatnak köszönhetően viszonylag hamar látványos
termékstandot állítottunk fel, ahol az érdeklődők megtalálhatták a villanypásztoros kellékek, a lovas termékek, a fejéstechnológiai eszközök és kiegészítők,
a tenyésztési, tartástechnikai kellékek és
kéziszerszámok bő választékát.
A négynapos kiállítás során rengeteg
érdeklődő, állattartó gazda és régi partner
látogatta meg standunkat. A viszonylag
nagyszámú konkurens cég jelenléte ellenére jól sikerült termékeink értékesítése is. A számok tükrében elmondhatjuk,
hogy az idei jelentette számunkra az eddigi legsikeresebb kiállítást.
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