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tisztelt olvasó!
Augusztus és szeptember a kiállítások időszaka, hiszen augusztusban rendezik a XXIV. Szentlőrinci Gazdanapokat
(augusztus 11-13.) – sajnos ismét a bonyhádi Tarka Marhafesztivállal egy időben –, majd a XXVI. Farmer-Expo következik Debrecenben (augusztus 17-20.) Szeptemberben a XI. Kaposvári Állattenyésztési Napokkal kezdünk (szeptember 1-3.), majd a 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (szeptember 19-24.) zárja a
sort.
Kaposváron és Debrecenben egyesületünk csak néhány tenyészállattal jelenik meg, standunk nem lesz, fajtabemutató jelleggel veszünk részt
ezen a két kiállításon. Az OMÉK-ra koncentrálunk.
Az országos kiállítás központi szervezése nagyon döcögősen megy! A tenyésztők legnagyobb ünnepe volt az OMÉK, vissza kellene hozni a
régi fényét! A sok kérdőjel ellenére mi úgy készülünk, hogy biztosan lesz OMÉK, így gőzerővel szervezzük, válogatjuk a kiállítandó tenyészállatokat hús- és kettőshasznosítású változatban is. Két évvel ezelőtt már megnyitotta kapuit a kiállítás, amikor a megfelelő dokumentumokat
sikerült aláírnunk, lehet, hogy az idén ez a zárás után történik meg? Remélem, nem, és azt is remélem, hogy hamarosan megtudjuk, ki lesz a
nyertes szervező, kivel dolgozhatunk együtt, hogy az eddigi sok nehézség, rugalmatlanság ellenére ismét egy színvonalas tenyészállat-bemutatót tartsunk – reményeink szerint lehetőleg nem sátorban – a 78. OMÉK-on!

Dr. Füller Imre
ügyvezető igazgató, MTE
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Dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető, MTE

A kettőshasznosítás nem zsákutca – válaszok a jövő kihívásaira
a magyartarka Szakmai Napon, Kocséron elhangzott előadás kivonata
Egyensúlyra való törekvés
a tenyésztésben
A magyartarka-tenyésztés nagy kihívása,
hogy a tejtermelést úgy akarjuk javítani,
hogy közben a fajta hústermelése ne romoljon, illetve a funkcionális tulajdonságokban se mutatkozzon visszaesés.
A növekvő tejtermelés velejárója a növekvő tőgykapacitás. A nagy terjedelmű,
elöl és hátul jól függesztett tőgy kedvező a tejtermelés és a gépi fejhetőség
szempontjából, ugyanakkor hátrányosan
érinti a tehenek hústermelését. Arról van
ugyanis szó, hogy a nagy térfogatú, teknőszerű tőgy a fejlett combközelítő izmokkal rendelkező egyedek hátulsó lábai
között egyszerűen nem fér el, ezért a növekvő tőgykapacitás rontja a hústermelő
képességet.
A hímivar esetében azonban más a
helyzet. A végsúlyra hizlalt magyartarka növendék bikák vágási kitermelése
2016-ban átlagosan 61%, de nem ritka
a 63-64 vágási % sem, a féltestek 80%-a
vágás utáni minősítés alapján pedig „U”
minőségi kategóriába sorolt. Összehasonlításképpen a vágási kitermelés az 1960as években 58-59% között mozgott átlagosan, akkor, amikor a fajta tejtermelése
a 3500 kg-ot sem érte el. Napjainkban a
hízóbikák tömegtakarmányra és abrakra
alapozott fél-intenzív hizlalásban 14001600 g/nap súlygyarapodást teljesítenek,
míg ennek értéke öt évtizeddel ezelőtt
1100-1300 g/nap volt, 100-150 kg-mal
kisebb hizlalási végsúly mellett (jelenleg
700-800 kg!)
Hasonló biológiai törvényszerűségek működnek a tejmennyiség és a
beltartalom között is. Ahogy szakmai körökben már közhelynek számít, a „több
tej hígabb is”. Valóban így van ez?
Elméletben igen, a gyakorlatban azonban populáció szinten (!) szerencsére
másképpen alakulnak a számok. Alábbiakban egy példa:
A fajta tejtermelése 2001-ben 4997 kg
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tej, 4,02% tejzsír és 3,43% tejfehérje.
Ugyanez 2016-ban 6401 kg tej, 3,97%
tejzsír és 3,50% tejfehérje. Tehát több
mint 1400 kg tejmennyiség-növekedés
mellett a tejzsír % mindössze 0,05%-ot
(!) csökkent, ugyanakkor a zsírnál értékesebb tejalkotó, a tejfehérje-tartalom
0,07%-ot nőtt.
Miképpen oldottuk fel a fenti két példával szemléltetett genetikai antagonizmust
a magyartarka tenyésztésében?
A válasz az ún. „index-szelekció”.
Tenyésztői stratégiánk abból indul ki,
hogy a nagyszámú és egymással eltérő
genetikai kapcsolatban álló résztulajdonságokat célszerűbb egy közös szelekciós indexben összevontan érvényesíteni.
Ellenkező esetben ugyanis a szelekcióban részt vevő tulajdonságok száma oly
mértékben növekedne, hogy az az érdemi
tenyésztői előrehaladást meghiúsítaná.
További fontos kérdés, hogy az egyes
fitnesz tulajdonságokat a szelekciós indexben miképpen súlyozzuk, ugyanis a
termelési tulajdonságok (tej és hús) javulásával párhuzamosan szinte valamennyi
szarvasmarhafajtában a funkcionális tulajdonságok (termékenység, hasznos élettartam, elléslefolyás stb.) romlása figyelhető meg. A leírtak tették szükségessé a
fajta szelekciós indexének (KTI) a korszerűsítését, amely jelenlegi formájában
2012-ben született meg.
A KTI-ben az indexalkotó tulajdonságok tenyészértékeinek optimális súlyozásával az egymással antagonista
kapcsolatban lévő fontos értékmérők (tejhús-fitnesz) esetében a genetikai előrehaladást csökkentő hatások tompíthatók.
Így a kiemelt szelekciós tulajdonságok
esetében eltérő mértékben ugyan, de gazdasági-piaci értéküknek megfelelő genetikai előrehaladás realizálható.
A piaci szemléletű súlyozásnak köszönhetően a tejtermeléssel kapcsolatos
tulajdonságok (tejmennyiség, hasznosanyag-tartalom) tekintetében megőrizhető a genetikai előrehaladás, ugyan-

akkor a hús tenyészérték index (nettó
súlygyarapodás,
színhúskitermelés,
EUROP izmoltság), valamint a fitnesz
tenyészérték index (FTI) résztulajdonságai esetében is realizálható eltérő
mértékű javulás.
A jövőben végre megfizetik
a beltartalmat is?!
A HVG internetes oldalán 2017. július
31-én „Búcsút kell mondanunk a jó csirkepaprikásnak és tejfölös lángosnak?” címmel jelent meg egy cikk, amely így kezdődik: „Jelentősen drágulhat a közeljövőben
a tejföl, ha nem hagy alább a világban
tomboló vajmánia – márpedig erre semmilyen jel nem utal.” Majd a cikkíró folytatja, hogy egy séf Sanghajban vajat adagol
a mártáshoz, egy kecskeméti háziasszony
pedig hiába keres a csirkepaprikáshoz tejfölt a helyi kisboltban…
Tenyésztőink nevében őszintén remélem, hogy a fenti piaci tendenciák elvezetnek egyszer oda, hogy a feldolgozók
végre felismerjék (tisztelet a kevés kivételnek), hogy az eddigieknél magasabb
árat kell fizetni a jobb beltartalmú nyerstejért, így a jövőben felértékelődhetnek
azok a fajták – köztük a magyartarka is
–, amelyek teje kiválóan alkalmas a fenti
termékek, valamint minőségi sajtok gyártásra.
A piaci tendenciák igazolják, hogy helyes szakmai döntés volt a Tej Tenyész
érték Indexen (TTI) belül tejfehérjét nagyobb súllyal (kétszeres) szerepeltetni,
mint a tej mennyiségét.
A húshasznú magyartarkát
tenyésztők válasszák
a fajta húshasznosítású
tenyészbikáit!
Több előadásomban és cikkemben szóltam a Hús Tenyészérték Indexet (HTI)
alkotó résztulajdonságok súlyozásának
előző évben történt megváltozásáról.
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Az új súlyozás eredményeként a nettó
súlygyarapodás súlya 6,6%-ra csökkent,
míg a színhús-kitermelés és az EUROP
izmoltság aránya 11,7-11,7%-ra nőtt.
Mi indokolta a döntést?
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.
A súlyozás megváltozása összességében nem érintette rosszul a magyartarka
tenyészbikákat, de a változás nagy nyertesei a húshasznú magyartarka tenyészbikák lettek.
Köztudott, hogy 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, teltebb
far már a 200-300 kg közötti választási
borjak esetében is látható, 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 széles körű
gyakorlati tapasztalatok azt mutatják,
hogy nem fogják megbánni!
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A műszaki-technológiai
fejlődéshez alkalmazkodnia
kell a fajtának!
A nagy szakértelmet és lelkiismeretes
munkát igénylő fejés teljes automatizálása az ajtó előtt várakozik, és előbb fog
becsöngetni, mint ahogy azt mi jelenleg
gondoljuk. A fejőrobotok alkalmazása
Nyugat-Európa tejtermelő gazdaságaiban
lassan két évtizedes múltra tekint vissza.
A kezdetekhez képest a berendezések sokat korszerűsödtek, egyre megbízhatóbbá
váltak, és elterjedésükkel arányosan az
áruk is csökkent.
Hazánkban csak néhány üzem alkalmazza ezt a technológiát, és az üzemeltetésük során szerzett gyakorlati tapasztalataik is meglehetősen vegyes képet
mutatnak.
Ugyanakkor bármilyen legyen is ez a
kép, jó eséllyel nálunk is növekedni fog a
fejőrobotok aránya.
A Kossuth rádió riportere a kocséri
szakmai nap után tette fel számomra az
alábbi kérdést:
„A robottechnika és a fejés két különböző dolog nekem. Hogy jön ez össze,
egyáltalán, mi szükség van rá? Ott van a
két kéz meg a fejőgép.”
A kérdésre azt a választ adtam, hogy „a
két dolgos kézből van egyre kevesebb.”
Az állattenyésztésben tapasztalható minőségi munkaerőhiány egyre aggasztóbb
méreteket ölt, és egyre nagyobb problémát okoz az ágazatban.

A fejés teljes automatizálásához nemcsak nekünk, szakembereknek, hanem
teheneinknek is alkalmazkodniuk kell:
nemcsak küllemben, hanem fejben is.
Fontos a tanulékonyság és a nyugodt vérmérséklet, amely a fajtáról elmondható.
Azonban ennél még fontosabb a kiváló
tőgyalakulás, amelyben a magyartarka az
elmúlt évtizedekben sokat fejlődött, de
még akad közös tennivalónk. A jövő kihívásaira adott válaszként folyamatosan fejlesztjük a fajta küllemi bírálati rendszerét.
Olyan új küllemi értékmérőkkel bővült a
tőgy résztulajdonságok köre, mint az elülső tőgyfél illesztése („elülső függesztés”),
a tőgybimbók helyeződése és a tőgytisztaság, amely során a fattyúbimbó(k) előfordulását bíráljuk. A tárgyalt tulajdonságok
szelekciós rendszerbe történő beépítése és
azok céltudatos javítása segíti az egyedek
és az állományok robotfejéshez történő alkalmazkodását.
A jövő kihívásaira csak akkor tudunk
eredményes szakmai válaszokat adni, ha a
fajta tenyésztői, az Egyesület munkatársai,
a szakminisztérium és a tenyésztési hatóság szakemberei közösen, összefogva dolgoznak a magyartarka fennmaradásáért és
fejlődéséért. Az összefogás, az együtt gondolkodás talán soha nem volt még ilyen
időszerű, mint 2017-ben, egy évvel az állattenyésztés közösségi szabályozásának
változása előtt (l. dr. Flink Ferenc írása)!
Rajtunk is sok múlik, hogy a magyartarka
és annak tenyésztői ne a vesztesek táborát
gyarapítsák!
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Gál Károly

fő-állattenyésztő, Petőfi Mg.-i Szövetkezet, Kocsér

Dr. Füller Imre

ügyvezető igazgató, MTE

Szakmai Nap Kocséron
Egyesületünk már jó ideje évenként más-más
helyszínen rendezi meg szakmai napját, ahol
évek óta hasonló forgatókönyvvel dolgozunk,
vagyis a regisztrációt követően két előadást
hallhatnak tagjaink, majd átadjuk az Egyesület elnöksége által alapított Magyartarka
Fajtáért Emlékérmet, a Tiszteletbeli Tagság
emléklapját, valamint az elit törzskönyveket.
Ezt követően bemutatkoznak kiemelt pártoló
tagjaink és pártoló tagjaink, ebéd után pedig
a tenyészállatokon keresztül mutatjuk be a
magyartarka-tenyésztést.
Szinte minden rendezvényt számmal illetnek
a szervezők, aszerint, hányadik volt a sorban.
Nem tudom, mi okból, mi ezt nem tettük meg;
az biztos, ahogy az első sorban is írtam, jó ideje
megszervezzük már ezt a szakmai napot!
Az előző évben még az Őriszentpéteri
Szakmai Napot szerveztük, amikor megkeresett bennünket a kocséri Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet, hogy a következő évben
elvállalják a rendezést. A 2017. évi első elnökségi ülés döntött is, idén, 2017. június 22én Kocsér lesz a Szakmai Nap gazdája.
Miután véget értek a regionális közgyűlések, időpontot egyeztettünk az elnöknővel,
dr. Nyitrai Gabriellával és polgármester úrral,
Bodnár Andrással, majd megkezdtük a szervezést. A gazdaság és a falu is nagyon komolyan a rendezvény mellé állt. Kiválasztottuk
a helyszíneket, kibéreltük a sportcsarnokot,
végiggondoltuk, hová, mennyi segítségre lesz
szükségünk, vagyis úgy gondolom, nagy vonalakban összeállt a kép, jöhettek a részletek,
melyek közül mindennek megvolt a felelőse,
így ezzel sem volt gond.
Nagyon gyorsan elérkezett június 22-e,
amikorra minden készen állt, vártuk a vendégeket. Jöttek is szép számmal, 230-an voltak
kíváncsiak az Egyesület munkájára. A regisztrációt követően Rácz Károly, az Egyesület elnöke köszöntötte az elnöki asztalnál
helyet foglalókat, Tisztelt Tagjainkat, Vendégeinket. A megnyitó gondolatok után elnök
úr átadta a szót Bodnár András polgármester
úrnak, aki köszöntötte a településre látogatókat, majd néhány szóban bemutatta Kocsért.
A település Pest megye legdélebbi, Tiszakécske - Kecskemét - Nagykőrös öve-
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zésében elhelyezkedő, tipikusan mezőgazdasággal foglalkozó, jász kirajzású tanyás
községe. 125 éves újratelepítését 2002-ben
ünnepelte a 2000 fős lakosságú község.
6888 hektáros külterületét szabályos dűlőrendszer szabdalja, többségében villamosított tanyákkal, gazdasági telepekkel.
A jól működő, állattenyésztésre szakosodott
szövetkezet több munkahelyet biztosít a helyi
lakosságnak. A kisgazdaságok kertészettel,
gyümölcstermesztéssel és állattenyésztéssel
foglalkoznak. Egyre inkább terjed az integrált
liba- és pulykatartás (2-4000 db/vállalkozó).
A polgármesteri köszöntő után a házigazda, dr. Nyitrai Gabriella elnök, tulajdonos
mutatta be a szövetkezetet:
„A Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet
1960. február 24. napján alakult, és székhelye
Kocséron, ezen 1900 lakosú Dél-Pest megyei
településen van.
A gyenge minőségű termőföld (átlagos
aranykorona érték 10,3 AK) miatt tevékenységük fő iránya az állattenyésztés lett. Ezen
belül szarvasmarha-tenyésztéssel, tejtermeléssel foglalkoznak. Magyartarka hús- és
kettőshasznosítású, illetve holstein-fríz szarvasmarhát tenyésztenek. Néhány őshonos
magyar szürke tenyészállat is megtalálható
a legelőkön. Fő árbevételük a tejtermelésből
származik, ezért 1982-ben megkezdték holstein-fríz telepük felújítását. Ennek keretében
1983-ban elkészült a 3 db 200 férőhelyes tehénistálló és a 48 állásos fejőház, és további
3 db tehénistállót újítottak fel. A beruházás
eredményeként a telepen 900 tehén tartásának feltételei teremtődtek meg. A magyartarka telep is felújításra került, ott 1000 db
szarvasmarha férőhelyet alakítottak ki.
A 2000-es évek elejére – a korábbi felújítások ellenére – a telepek igencsak amortizálódtak, illetve likviditási nehézségeik
állandósultak, ezért a tagság úgy döntött
2009-ben, hogy a szövetkezetet értékesíti a
tiszakécskei Nyitrai családnak. Nyitrai Ferenc elnök úr nagy lendülettel fogott neki a
helyzet rendezésének, a tartozásokat kifizette, és a munkaerő megtartásával megkezdte a
telepek korszerűsítését.
2011-ben az ÁTK II. pályázat keretében

az állattartó telepek állatjóléti feltételeinek
javítása és a környezetvédelmi megfeleltetés keretében elkészíttették a központi
szervestrágyatárolót, és beszerezték hozzá a
szükséges rakodó és szállító gépeket.
2013-ban az elnyert ÁTK IV. pályázat keretében II. sz. tehenészeti telepükön erjesztett
tömegtakarmány-tárolót, borjúketreces rendszerű borjúnevelőt, illetve ivarzásmegfigyelő
rendszert építtetek ki, és a takarmánykeverőt
is korszerűsítették.
Sajnos, Nyitrai Ferenc 2015-ben elhunyt,
de a szövetkezet irányítását leánya, az addig
állatorvosként tevékenykedő dr. Nyitrai Gabriella vette át, aki még nagyobb szerepet szánt
a tenyésztői munkának, az állattenyésztésnek.
2016-2017-ben saját forrásból borjú-utónevelő rendszert, fejőházi technológiai fejlesztést (ADF rendszer, napi tejmérő) és épület-rekonstrukciót hajtottak, hajtanak végre.
A nagyobb feldolgozottság elérése érdekében benyújtották a pályázatot húsfeldolgozó
üzem építésére, amelyben márkázott magyartarka és magyar szürke húst dolgoznának fel,
és töltelékárut is előállítanának.
A megnyitó és köszöntő beszédek után a
Gábor Áron Általános Iskola Csicsergő néptánccsoportja adott rövid műsort, melyet nagy
élvezettel tekintett meg a népes közönség.
Az Egyesület elnöksége mindig igyekszik
a szaktárca felső vezetéséből vendéget hívni,
így idén Czerván György, a Földművelésügyi
Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára fogadta el meghívásunkat, és tisztelte
meg a rendezvényt előadásával. Előadásának
címe: „A szarvasmarha-ágazat agrárgazdasági helyzete”.
Államtitkár úr kiemelte: a hazai agrárium sikerágazata a szarvasmarha-tenyésztés.
Az uniós tagországok közül hazánkban nőtt
a legnagyobb arányban a szarvasmarha-állomány az elmúlt években. A tejelő tehénállomány a két éven át tartó nemzetközi tejpiaci
válság ellenére is 8%-kal nőtt 2010 és 2016
között, a húshasznú tehénállomány pedig 6
év alatt a kétszeresére bővült. A vágómarha-kibocsátás 2016-ban 86,7 milliárd forint,
a tejágazat hasonló teljesítménye 145,1 milliárd forint volt. Ezen sikerekben jelentősen
közrejátszott az a központi támogatás-politika, amellyel a kormány, illetve a Földművelésügyi Minisztérium az összes Unió adta
lehetőséget kihasználva segítette az ágazatot.
Államtitkár úr elmondta, összesen 838 ezres
a szarvasmarha-állományunk, melyből 379
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ezer a tehén. Utóbbi adat foglalja magában
azt a 34 ezer kettőshasznosítású tehenet,
amelynek túlnyomó többségét a magyartarka
fajta adja. Számszerűleg ez talán nem tűnik
túl jelentősnek, de figyelembe véve, hogy
hosszú évtizedeken át a specializált termelés preferenciája élt Magyarországon, a fajta
puszta túlélése is komoly eredmény. Ebben a
legnagyobb szerepet a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete és annak tagsága játszotta.
A kormány tavaly mintegy 41 milliárd forint
termeléshez kötött és 20 milliárd forint átmeneti nemzeti támogatással segítette a szarvasmarha-ágazat munkáját. Emellett kifejezetten a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 60
millió forint tenyésztésszervezési támogatást
is kapott – foglalta össze a fajta tenyésztőit
közvetlenül érintő kormányzati intézkedéseket az államtitkár.
A második előadást dr. Húth Balázs, az
Egyesület tenyésztés- és marketingvezetője
tartotta „A kettős haszon nem zsákutca – válaszok a jövő kihívásaira” címmel.
Előadásának kezdetén kijelentette, a kettőshasznosítású fajtáknak van és lesz is jelentősége Magyarországon. A termelési és
tenyésztési eredmények elemzésével bizonyította, lehet egy fajtát egyidejűleg tej, illetve hús irányba is nemesíteni. Ezt támasztja
alá, hogy 2001 óta az 5000 kilogramm éves
tejtermelés (fajta laktációs átlag) mára 6400
kilogrammra nőtt, miközben a hústermelő
képesség és a húsminőség is javult. Dr. Húth
Balázs szerint a genomikus tenyészérték
megbízhatóságának növelése érdekében
szükség lenne az aktív magyartarka tehénpopuláció géntérképezésére, tipizálására,
amelynek költsége első körben mintegy 150
millió Ft, majd évente 45 millió Ft. A marhahúsfogyasztás ösztönzése érdekében a marhahús általános forgalmi adójának csökkentése nem halogatható – emelte ki az előadó.
Utóbbira reagálva Czerván György elmondta,
a Földművelésügyi Minisztérium elkötelezett
az élelmiszerek áfájának csökkentésében.
Eddig a sertés tőkehús, a baromfi, a tojás és a
friss tej adóját mérsékelték, és ha a gazdaság
teljesítménye azt engedi, újabb termékek kerülhetnek ebbe a körbe.
(Dr. Húth Balázs előadásának bővített változatát e lapban olvashatják.)
Az előadások után a Magyartarka Fajtáért
Emlékérem átadása következett. Idén a két
kitüntetett Haramura Gábor és Zimmermann
István volt. Minden évben a fajtáért sokat
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dolgozó, jó eredményeket elért szakembereket ismeri el az Egyesület elnöksége.
Haramura Gábor 1935. június 20-án született Nyírlugoson. Abban az időben a szegény
paraszti családok gyermekei a szűkös anyagi
körülmények miatt nem tanulhattak. Később
munka mellett 1962-ben kapott technikusi
oklevelet a Pallagi Mezőgazdasági Technikumban.
A tenyésztésszervezés 1982. évi átszervezése során, az 1983. január 1-jei hatállyal
megalakult Állattenyésztési és Takarmányozási Minősítő Intézethez hívták Hajdú-Bihar
megyei szarvasmarha-tenyésztési főfelügyelőnek. Az évek alatt végrehajtott átszervezések során pozícióját mindvégig megőrizve,
munkatársai és vezetői tiszteletétől övezve
1995-ben formálisan ugyan nyugalomba
vonult, de az Intézet vezetése még több évig
igényt tartott a munkájára. Neve Hajdú- Bihar megyében és azon túl is fogalom. Személye ma is köztiszteletnek örvend.
Zimmermann István Géza 1954. 06. 25-én
született. Az egyetem elvégzése után került
a Csákvári Állami Gazdaságba, ahol 1981.
február 1-től fő-ágazatvezetőként dolgozott.
Tevékenységéhez tartozott a Fejér Megyei
Állami Gazdaságok Szakszolgálati Állomása. 1990-ben az Állami Gazdaság vállalati
tanácsa igazgatónak választotta.
2000-től újra indította a magyartarka-tenyésztést a csákvári legelőkön, ma a Csákvári Zrt. tulajdonában mintegy 350 húshasznú
magyartarka tehén található, melyből 152
egyed mára „A” törzskönyvvel rendelkezik.
2005 óta a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete elnökségi tagja.
Az Egyesület elnöksége javaslatára a Küldöttközgyűlés Tiszteletbeli Egyesületi Taggá
fogadta dr. Flink Ferencet, aki hosszú évtizedeken keresztül támogatója, segítője volt
egyesületünknek.
Átadásra kerültek az elit törzskönyvek, melyeket a meghatározott életteljesítményt elért
–kettőshasznosítású tehenek esetén 6000 kg
feletti tejtermelést, húshasznosítású tehenek
esetében 2200 kg választott borjú súlyt meghaladó – tenyészállatok tenyésztői vehettek át.
Elit törzskönyvet kaptak
kettőshasznosítású vonatkozásban:
• Pannónia-Állattenyésztő Kft.,
Bonyhád – 8 tehene után
• Húshasznú Bt., Táplánszentkereszt – 4
tehene után

• Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági
Kft., Hajdúböszörmény –
2 tehene után
• Ficsor Árpád, Dunaharaszti –
egy tehene után
• Martinek Imre, Hajdúnánás –
egy tehene után
• Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezet,
Hencida – egy tehene után
• Rácz Dániel, Ják – egy tehene után
Elit törzskönyvet kaptak
húshasznosítású vonatkozásban:
• Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter – 5 tehene után
• Csörnöc menti Mezőgazdasági
Szövetkezet, Vasvár – 2 tehene után
• Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet,
Kocsér – egy tehene után
Ezt követően a kiemelt pártoló tagok és
a pártoló tagok bemutatkozása következett,
akik a teremben egy kis kiállítást is rendeztek, megmutatva tagjainknak termékeiket,
majd a vendégsereg alkalomhoz illő ebédet
fogyasztott el.
Az ebéd után átsétáltunk a kocséri futballpályára, ahol az élőállat-bemutató következett. A Szakmai Napon a rendezést vállaló
tenyészet tenyészállatain keresztül mutatjuk
be a magyartarka-tenyésztés eredményeit.
Az elmúlt évben indult ivadékvizsgálati bikák utódait tekinthették meg a látogatók,
dr. Húth Balázs és Gál Károly mutatták be
az egyedeket. Majd az idősebb bikák lányai
(tehenek és üszők vegyesen) következtek,
kettős- és húshasznosítású vonatkozásban
is, hiszen Kocséron, a Petőfi Szövetkezetben
mindkét hasznosítási típus nagy létszámban
megtalálható.
Bemutatásra került 2 üzemi sajátteljesítmény-vizsgálaton zárt bika (vasvári és
derecskei apaságú), illetve a tenyészetben a
magyar szürke nőivarú egyedek árutermelő
részénél használt minősített 6 éves, derecskei
apaságú tenyészbika.
A bemutatott nőivarú egyedeknél a kocséri
genetikára jellemző vonásokat kívánták
szemléltetni, illetve az országban jelenleg
e tenyészetből használt fiatal minősített tenyészbikák lányait.
A tenyészállatok bemutatása után a
Pöttinger Gépgyár mutatta be szálastakarmány-betakarító gépeit.
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MAGYARTARKA FAJTÁÉRT EMLÉKÉREM
HARAMURA GÁBOR

1935. június 20-án született Nyírlugoson, gazdálkodó paraszti
családban.
Édesapja Haramura János gazdálkodó parasztember, aki tisztes megélhetést biztosított a családjának. Édesanyja, Nyakacska
Julianna a ház körüli munkákat látta el.
Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte.
A gazdálkodó, maga emberségéből megélő parasztság háború
utáni nehéz sorsa a Haramura családot sem kímélte. A szűkös
anyagi körülmények közé került család nem bírta a taníttatás
költségeit fedezni, ezért Gábor kénytelen volt fiatalon munkába
állni. Segített a családnak, dolgozott a berentei Építőipari Vállalatnál, de a vére a földhöz, a jószágokhoz húzta vissza.
Így helyezkedett el a Nyírlugosi Rákóczi Szövetkezetben, majd
a Nyírlugosi Állami Gazdaságban, ahol előbb tejházkezelőként,
majd kísérleti telepvezetőként dolgozott.
A kötelező katonai szolgálat teljesítését követően az Állami
Gazdaságban folytatta a munkát telepvezetőként.
Az itt eltöltött évek alatt lehetősége nyílt a továbbtanulásra.
1962-ben eredményes vizsgák után technikusi oklevelet kapott
a Pallagi Mezőgazdasági Technikumban.
Az Állami Gazdaságból 1964. augusztus 1-jén a Hajdú-Bihar
megyei Állattenyésztési Felügyelőséghez ment dolgozni, ahol
a körzet állattenyésztési felügyelőjeként kapott állást. Szakmai vezetői elismerték jó szervezőkészségét, a szakmával és az
emberekkel szemben tanúsított egyenes magatartását, kivételes
kapcsolatteremtő képességét. 1968-ban már szarvasmarha-tenyésztési törzskönyvi ellenőr, majd főellenőr.
A tenyésztésszervezés 1982. évi átszervezése során az 1983.
január 1-jei hatállyal megalakult, állami hatósági feladatokat
ellátó Állattenyésztési és Takarmányozási Minősítő Intézethez
hívták meg Hajdú-Bihar megyei szarvasmarha tenyésztési főfelügyelőnek.
Feladati közé tartozott többek közt a tenyésztéssel kapcsolatos szabályok, szakmai irányelvek betartásának ellenőrzése, állami támogatási kérelmek jogosultságának elbírálása, valamint
a törzskönyvi bírálatok előkészítése és szervezése.
Munkája során kamatoztatni tudta korábbi szakmai tapasztalatait, és az emberségéből fakadó kiváló kapcsolatteremtő képességét. Nem a hatósági embert látták benne, hanem mindig a
tenyésztők jogos érdekeit szem előtt tartó nyugodt, segítőkész
szakembert tisztelték és szerették.
Munkáját 1974-ben a „Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója” miniszteri címmel, 1989-ben a „Mezőgazdasági Minősítő Intézet
kiváló dolgozója” kitüntetéssel ismerték el.
Az évek alatt végrehajtott átszervezések során pozícióját
mindvégig megőrizve, munkatársai és vezetői tiszteletétől övez-
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ve 1995-ben formálisan ugyan nyugalomba vonult, de az Intézet
vezetése még több évig igényt tartott a munkájára.
Végleges nyugállományba vonulását követően évekig segítette a debreceni „Farmer Expo” szarvasmarha-tenyésztési bemutatóinak szervezését, lebonyolítását. Tapasztalataira még nyugdíjas évei alatt is számítottak.
Azt mondják, hogy minden sikeres pályát befutó férfi mögött
áll egy asszony. Nem volt ez másképpen Haramura Gábor esetében sem. Felesége, aki többszörösen kitüntetett, állami díjas
tanárnő volt, szeretettel gondoskodott róla és fiukról, Gáborról,
biztosította a nyugodt családi hátteret. Jolikát a sors méltatlanul
korán szólította el a családtól.
Haramura Gábor jelenleg szülőfalujában, az
egykori szülői házban él, gondozza a ház
körüli „birtokot”, és várja haza a Gödöllőn élő Gábor fiát és az unokákat.
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MAGYARTARKA FAJTÁÉRT EMLÉKÉREM
Zimmermann István

Zimmermann István Géza 1954. 06. 25-én született. Az általános iskolát Székesfehérváron, gimnáziumi tanulmányait
a székesfehérvári József Attila (most és korábban is Ciszter)
Gimnáziumban végezte francia nyelvtagozaton. A Kertészeti
Egyetemen 1978-ban szerzett diplomát mint növényvédelem
szakos kertészmérnök. 1978. szeptember 1-jén gyakornokként
állt munkába az Agárdi Mezőgazdasági Kombinát Elza Majori
kerületében. Gyakornoki idejét 1979. március 15-től a Csákvári Állami Gazdaságban folytatta, ahol a gyakornoki idő letelte
után telepvezető, majd 1981. február 1-től fő-ágazatvezetőként
dolgozott. Tevékenységéhez tartozott az agrokémia, illetve a
Fejér Megyei Állami Gazdaságok Szakszolgálati Állomása.
A Szakszolgálati Állomáson abban az időben évente több ezer
takarmány- és talajmintát vizsgáltak. Az Agrokomplex (Zichy)
takarmánykeverő analitikai és mikrobiológiai vizsgálatait évekig
a szakszolgálati állomás végezte. Már azokban az években folyamatosan vizsgálták a takarmányok mikrobiológiáját, és nagy
számban végezték a toxinvizsgálatokat is (F2, T2, Aflatoxin
stb.) A Fejér Megyei Állami Gazdaságoknak igény szerint takarmányozási szaktanácsadással is szolgált a Szakszolgálati
Állomás. A mikrobiológiai laboratórium ezenkívül jelentős
haladást ért el a Növényolaji Ipari Kutatóval együttműködve a
napraforgó egyik legjelentősebb kórokozója, a Sclerotinia elleni
védekezésben, melyet abban az időben a Trichoderma viridae
gombával próbáltak megoldani. Napjainkban jó néhány külföldi
és magyar cég is árul különböző termékeket a napraforgó elleni
védekezésben, melynek a zászlóshajója a Trichoderma viridae.
Zimmermann István Géza 1990. július 1-től a Csákvári Állami
Gazdaság igazgatója, akit abban az időben az Állami Gazdaság
vállalati tanácsa választott meg. A 90-es évek elején az ÁVÜ
felügyeletével végrehajtotta az Állami Gazdaság átalakítását,
decentralizált privatizációját. 1993-ban az Állami Gazdaságot
részvénytársasággá alakították, és azóta a Csákvári Zrt. vezérigazgatója.
‚
Az elmúlt időszakban ( 90-es évek) a következő tisztségeket töltötte be:
- Agárdi Mezőgazdasági Rt. Igazgatóságának elnöke
- ARVIT Hűtőipari Rt. Felügyelő Bizottságának tagja
- Debreceni Hűtőház Kft. Felügyelő Bizottságának tagja
- Csákvári ZRt. Igazgatóságának
tagja
- Magyartarka Tenyésztők Egyesületének elnökségi tagja
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A csákvári területen a háború előtti időszakban (Eszterházybirtok) jelentős magyartarka-tenyészet volt. Azonban a ’60-as
évek végére ezeket az állományokat felszámolták, és a környéken, ahol tehenészet volt, a ’70-es évektől általában holstein-fríz
F1 állományokat tartottak. A ‚90-es évek átalakulása kapcsán
ezek jelentős része is megszűnt (Csákváron is), és Zimmermann István 2000 szeptemberétől újra elkezdte a magyartarka
tenyésztését. Számba véve a leendő EU-tagság gazdaságossági lehetőségeit, döntött úgy tulajdonostársaival együtt, hogy a
meglévő legelők és a szárítói melléktermékek hasznosítása céljából elkezdenek foglalkozni a húsmarhatartással. 32 vemhes
üszőt vásároltak a Teveli Mezőgazdasági Szövetkezettől. A magyartarka-állományt folyamatosan fejlesztették mind genetikában, mind tartási körülményekben. Az akkor megkezdett munka
eredményét látva Csákváron is, de a környékben is jelentős számú magyartarka-tenyészet indult, illetve működik jelenleg is.
A jelen állapotban a Csákvári Zrt. érdekeltségi körében mintegy
350 húshasznú magyartarka tehén van, melyből mára 152 egyed
„A” törzskönyves. Az elkövetkezendő években is ezt a létszámot kívánják tartani.
Zimmermann István Géza családi állapotát tekintve nős,
2 gyermeke van, 3 unokája, de reményei szerint ez az állapot
(már az unoka-létszám) is rövidesen bővülni fog.
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Vágó Barnabás küllemi bíráló, MTE

Hajdúböszörményben a Békénél szuper elit
törzskönyvest avattunk!
Talán a cím kicsit árulkodik, miért lesz a
mostani írás rendhagyó. Mi, magyartarka-tenyésztők elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amelyre régen vártunk már, és
tudtuk, a fajta genetikájában képes elérni
ezt az álomhatárt, de nem sejtettük, mikor
jön el. Hát most eljött. Született egy üsző
valamikor 2004-ben a 32455 0858 6-os
tehén első borjaként, a 17142-es Hippo
tenyészbika közreműködésével. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete megalapította a szuper elit kategóriát, amibe
azok a tehenek kerülhetnek, amelyek életük során elérik a 100000 kg-os termelt
tejmennyiséget.
Ne szaladjunk ennyire előre! Először
pár gondolatot a gazdaságról, amely
alapot adott ahhoz, hogy ez a szép életút megvalósulhasson. Egészen 1991-ig
megyünk vissza, amikor a mostani kft.
jogelődje még Agrárszövetkezet néven
működött. Ezt követően Béke Agrárszövetkezet elnevezésre váltottak, majd
2014-ben állt fel a jelenlegi jogi forma,
melyben ma is Hajdúböszörményi Béke
Mezőgazdasági Kft. néven működnek.
166 tulajdonos alkotja a Kft.-t. Ez soknak
tűnik, viszont pár évvel ezelőtt még több
mint 500 tulajdonossal dolgoztak együtt.
Ennek fényében már kezelhetőbbnek tűnik a jelenlegi helyzet. Összesen 4400
hektáron gazdálkodnak, ami mind bérlemény. Saját földterülettel nem rendelkeznek. Ebből közel 4000 ha szántó, a többi
erdő és rét-legelő művelési ágú. Közel
2000 hektáron termelnek takarmányt az
állattenyésztés számára. Kukoricát, gabonaféléket és olajos növényeket. A növénytermesztés sajátossága, hogy egyre nagyon területen termesztenek olaszperjét
az állatok számára. Háromféle kultúrából
(rozs, fű, lucerna) készítenek szenázst.
Mára már csak specializált silófajtákat
termesztenek, melyek jobban emészthető
rosttartalommal bírnak. Értékesítésre is
jut bőven belőle a terület nagysága miatt.
Ezenfelül nagy mennyiségben állítanak
elő réti szénát és kukoricaszilázst is.
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A múltban még 3 telepen folyt a tejelőtehén-tartás. Aztán jött a szigorodó
hígtrágya-elhelyezésről és -felhasználásról szóló EU-s jogszabály, ami racionalizálásra késztette a cégvezetést. Úgy
döntöttek, hogy egy központi telepre
rakják össze az összes tehenet. Ehhez
persze óriási fejlesztésre volt szükség. A
beruházás 2008-ban indult, és 2014-re
érte el a jelenlegi állapotot. Ez idő alatt
építettek 2 db 528 férőhelyes, 2 db 310
férőhelyes pihenőboxos istállót, egy 160
férőhelyes ellető istállót, egy Westfalia
80 férőhelyes karusszel fejőházat, valamint egy biogázüzemet, amiben egy
565 kw-os gázmotor üzemel, ami a szarvasmarhatelepről kikerülő hígtrágyára
alapozott. A beruházások egy része támogatásból valósult meg. A koncentrációnak köszönhetően 2013-ra elérték a
2000 egyedes tehénlétszámot. Ebből 140
egyed magyartarka fajtájú. Régebben a
telepen nagy létszámban tartott holsteinfríz fajtától elkülönítve, külön istállóban
és külön takarmányon tartották a magyartarkát. Ez a technológia egészen 2006ig tartott, amikor a vezetés úgy döntött,
hogy a fejés és a takarmányozás egyszerűsítése okán termelési eredmények alapján sorolják csoportokba mindkét fajtát.
A sok szkeptikus szakember véleményével ellentétben a magyartarka fajta igazolta, hogy alkalmas az intenzív iparszerű
tartásra, a monodietikus takarmányozásra
és a modern rendszerű fejőházi fejésre.
A kettőshasznú fajta egyedei beálltak a
sorba az intenzív tejelő fajta közé, és azóta is nagyszerűen működik ez a rendszer.
Érdekes megjegyezni, hogy a magyartarka fajta 2006. évi laktációs átlagtermelése 5000 kg körül volt. Ezt követően
az első évben 1200 kg-mal növekedett a
laktációs átlagtermelés, majd minden évben folyamatosan növekedett, míg 2016ra elérték az álomhatárnak tekintett 8000
kg-ot, és 8046 kg-mal vezetik az országos
listát. Mint látjuk, 10 év alatt 3000 kg-ot
tettek rá az átlag laktációs termelésre,

mindezt 390-395 nap két ellés közötti
idővel. Véleményük szerint sem érték el a
maximumot, ezért arra törekednek, hogy
tovább folytatódjon az emelkedő termelési tendencia. Ebben az üzemben sem ritka
a 10000 kg feletti laktációs tejtermelési
eredmény. Ehhez a tejtermeléshez 2016ban 3,91% tejzsír és 3,48% tejfehérje társul. A megtermelt tejet 2010 óta a
Kőröstej Kft. legnagyobb üzemébe, a hajdúböszörményibe szállítják. Természetesen extra minőségben. Az elmúlt 3 évben
az előző évihez képest 1 millió literrel
haladták meg a beszállított mennyiséget.
2016-ban összesen mintegy 17,3 millió
liter került a Kft.-től feldolgozásra, ami
a tejüzem évi összes feldolgozott tejének
20%-át adja. Mindkét fél számára fontos
a kis szállítási távolság, valamint a folyamatosan kiváló minőség és kiszámítható mennyiség. Az idei évi mennyiség is
meghaladja a tavalyit. Valahol 18-18,5
millió liter körül alakul majd. A minőséghez nagyon korszerű tejkezelés és tárolás
szükséges, hiszen naponta 50-55 ezer
liter tejet kell kifejni, lehűteni és tárolni
az üzemben az elszállításig. Fejlesztéseik nem álltak meg: két régi istálló helyett
újakat és nagyobbakat kívánnak építeni.
Ezzel a telepi tehénférőhely eléri a 2300t, ami a fejőház és fejőrendszer 100%-os
kihasználtságát jelentené. Távlati elképzeléseik között pedig a fejés robotizálása
látszik szükségesnek. Egyre kevesebb a
jó fejős szakember, ami szükségessé teheti 5-10 év múlva a fejőrobot beállítását.
Takarmányozásuk monodietikus rendszerű, napi egyszeri kiadagolású. TMR-t
etetnek, aminek alapját saját keverőüzemükben állítják elő. Fehérje és energia
kiegészítőket vásárolnak hozzá, amiből
kétféle tejelőtápot kevernek ki. Csak
mesterséges termékenyítést alkalmaznak.
A magyartarka fajtával tenyészüsző- és
tenyészbika-előállításban vesznek részt,
valamint szerepelnek a veszélyeztetett
szarvasmarhafajták genetikai állományának megőrzéséért indított programban is.
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Rendszeresen részt vesznek a Magyarországon megrendezésre kerülő kiállításokon, ahol gondosan felkészített, kiváló
küllemű tenyészállatokat mutatnak be,
vezetnek fel. A díjazás sem marad el, nem
volt még kiállítás, amelyről elismerés, díj
nélkül tértek volna haza!
A gazdaság bemutatásán túl akkor ejtsünk pár szót arról is, amiért ez a cikk
született. Egy Csalfa nevű tehén született
2004. október 17-én. 2007. január 15-én
ellett először. Ezt a laktációját csak 4038
kg termelt tejjel zárta. Azóta még tízszer
ellett, utoljára 2016. december 10-én.
A legtöbb tejet a hatodik laktációjában
teljesítette, amiben 11893 kg tejet termelt 3,32% zsírral és 3,27% fehérjével.
A hasznosanyag-tartalom (zsír és fehérje) 776 kg volt! A 10 laktációjából 5-ben
meghaladta a termelt tej mennyisége a
10000 kg-ot. A jelenleg is futó 11. laktációjában 200 nap környékén jár 7500
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kg termelt tejjel. Az első laktációját
kivéve mindig elérte napi csúcstermelésben a 45 liter termelt tejet. Élete során eddig 7 bikaborjúnak és 4 üszőborjúnak adott életet. Első lánya, a 32455
6083 4-es eddig 2 tenyészbikát adott a
köztenyésztésnek. Éveken keresztül bikanevelő tehén minősítést kapott. Kiállításokon is részt vett. A 2013-as Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállításon (OMÉK) utolsó percben dőlt
el a jelenléte egy másik állat betegsége
miatt! Ha már ott volt, meg is nyerte a
magyartarka tehén kategóriát. Meggyőzte Pócz János bírót arról, hogy ő képviseli legjobban a fajta értékeit. Ő lett a
nagydíjas egyed is. Rá 2 évre, 2015-ben
(szintén az OMÉK-on) ismét megnyerte
a többlaktációs tehén kategóriát. Az akkori bíró, Bernhardt Luntz, a Bajor Mezőgazdasági Minisztérium munkatársa is
elismerően nyilatkozott róla. Az Európai

Hegyi Tarka Szövetség küllem munkacsoportjának vezetőjeként úgy fogalmazott, ritkán találni ilyen jó fitnesz tulajdonságokkal rendelkező, kiemelkedően
jól termelő egyedet a populációban. Eddigi élete során 104705 kg tejet, 3650 kg
zsírt, 3350 kg fehérjét termelt. Egyesületünk ezért a megalapított szuper elit
törzskönyvbe elsőként sorolta be a 2837
használati számú Csalfát. Anyja a 32455
0858 6-os számú Csalfa, apja a 17142
Hippo német származású tenyészbika.
A bika TTI-indexe 120.
Gratulálunk a kimagasló teljesítményhez! Reményeink szerint ez a nem mindennapi kezdet hamarosan folytatódik, és
több 100000 kg-ot elérő tehenet tudunk
majd a szuper elit törzskönyvbe sorolni.
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Dr. Flink Ferenc
főtanácsos, NÉBIH

Adatok és tények

Aktualitások Ausztria szarvasmarha-tenyésztésében
2016-ban Ausztriában 756521 tehenet
számláltak, ebből 539848 tartozott a fejt
kategóriába. A szarvasmarha-tenyészetek száma 60559 (előző évhez képest
2%-kal csökkent), ebből tejelő tenyésztő
farm 31381. A szarvasmarhák összlétszáma 1954391, az előző évhez képest
lényegében nem változott. Az átlagos állománynagyság tartási helyenként 32,3
volt. Noha a 6 hónaposnál idősebb borjak
száma emelkedőben van, a két évesnél
idősebb szarvasmarhák létszáma némileg csökkent (-3848). Ez részben abból
adódott, hogy az anyatehenek száma
7670-nel csökkent, s ezt a tejelők növekedése (+5769) csak részben kompenzálta.
A szarvasmarha adatbázis tanúsága szerint fajta szempontjából túlnyomó többségben van a fleckvieh (1475929 egyed),
az összes 75%-a. Ezt követi a holstein
7 és braunvieh 6,6%-kal. A pinzgaui és
a limousin 2, a charolais 1% körüli részarányt képvisel.
A tejellenőrzés 20586 osztrák farm
427291 tehenére terjedt ki. Az országban
fajtajegyzéken levő 13 fajta mindegyike
reprezentálta magát a teljesítmény-vizsgálatokban. A tejellenőrzésben részt vevő
valamennyi tehénre vetítve 7425 kg volt
a laktációs termelés 4,14% zsír- és 3,4%
protein-tartalommal. Természetesen a legmagasabb fajlagos tejtermelést a holsteinfrízeknél találták 8701 kg értékkel, ám
ettől alig marad le a hegyi tarka 7333 kgmal, köztük második helyen a braunvieh
7360 kg-mal.
Csaknem ezer olyan tehén van Ausztriában, amelyeknek a tejtermelése elérte életteljesítményében a 100000 kg-ot.
(Magyarországon őket hívják szuper elit
törzskönyveseknek.)
A hegyi tarka (fleckvieh) -állomány
15613 volt 2016-ban, közel ugyanannyi,
mint előző évben. Ugyanakkor a regisztrált teheneik száma mérsékelten, mintegy
1%-kal emelkedett 303369-re. Ennek
megfelelően az aktív populáció is nőtt
(290735). A mesterséges termékenyítés
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a fajtában a nőivarúak 95,9%-át érinti.
Az élőállat-aukciókon a fajtából 24632
egyed kelt el, ebből tenyészbika 469
egyed, 2561 euró átlagáron, tehén 6475
egyed 1663 euró átlagáron, vemhes üsző
10825 egyed 1818 euró/db, szűz üsző 402
egyed 795 euró/db átlagáron.
A szomszédos országban 5 szarvasmarha mesterséges termékenyítő állomás és
11 sperma raktárközpont állt a művi szaporítás rendelkezésére. A 453745 ellenőrzött (tej-, illetve húshasznú) tehén 95%-a
részesült mesterséges termékenyítésben.
Ebből adódóan a természetes fedeztetés
aránya az 5%-ot sem éri el.
A mesterséges termékenyítés térhódítása szomszédjainknál másként fejlődött, mint hazánkban. Míg 1970-ben
itthon már gyakorlatilag a tejelő tehenek
100%-át termékenyítették, addig Ausztriában ez az arány akkor 40%-volt, félmilliónyi termékenyítéssel. l980-ra érték el a közel kétharmadot (63,7%) 750
ezer inszeminálással, és 2010-re állt be
a mai napig tartó tendencia, a 95%-os
termékenyítettségi részarányokkal.
A tavalyi, összesen 1,267 millió mesterséges termékenyítési szám mintegy
5%-kal alacsonyabb, mint az előző évben
(1325058). Ezen belül a
legtöbb termékenyítést
az állatorvosok végezték
(közel 50 százalékban),
csaknem ugyanennyit a
tulajdonosok (45,5%),
illetve az inszeminátor
technikusok (5,2%).
A 667 állatorvosdoktor
675734
termékenyítést
végzett, átlagosan 1013-at.
A 67 inszeminátor technikus 74819 termékenyítést
végzett (1117/fő), a tulajdonosok (helyi insze
minátorok) száma 9000,
ők 574505 termékenyítést
végeztek, azaz 63-at átlagosan a tárgyév alatt.

A tenyészmarha-exporthoz hasonlóan
az ausztriai tenyésztők a spermaexportban is sikeresek. A 2015. évi jelentős exportbővülés (+23,3%) nyomán az export
tavaly is mintegy 5%-kal továbbemelkedett, 731500 dózis mennyiségre. Így az
elmúlt évtizedben az export halmozottan 70%-kal nőtt, ezáltal az importhoz
viszonyított exporttöbblet is (70000-ről
162000-re) emelkedett.
Ausztriában tavaly 627000 felnőtt szarvasmarhát vágtak le. Az élő vágómarha import az előző évhez képest 10%-kal csökkent, körülbelül 100 ezer egyedet tett ki.
A tárgyév során 32000 tenyészszarvas
marhát forgalmaztak EU intra trade és harmadik országok relációjában. A fő kereskedelmi partner Törökország, ahová 14000
tenyészmarhát, az összes 43%-át exportálták. Ennek a mennyiségnek mintegy fele
(az összes 22%-a), 7000 egyed került
Olaszországba. Új partnerként jelent meg
Azerbajdzsán, ahová 3000 tenyészállatot
exportáltak.
A török felvevőpiacon belül a fleckvieh
fajta exportnövekedése jelentős. A nemzetközi tejpiac hektikus tejára negatív
hatást gyakorolt a holstein- és braunviehkereskedésre.
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Szomolányi László
tenyésztő, Dunaszeg

Szigetközi gulyahajtás
Idén áprilisban harmadszor került megrendezésre a szigetközi gulyahajtás.
A rendezvény fő támogatói a Földművelésügyi Minisztérium, az Agrya Fiatal
Gazdák Szövetsége, a Dunaszegi Önkormányzat és a húshasznosítású magyartarka fajta tenyésztéssel foglalkozó
Szomolányi és Annus család. A közel
400 állatból álló gulyát hagyományosan
délelőtt, Nagy István államtitkár úr megnyitója után hajtják ki a falun keresztül a
Duna-parti legelőkre. Az öt kilométert bő
1 óra alatt teszik meg a tenyészállatok és
hajtóik.
Egész nap remek programok szórakoztatják az ide látogatókat, legtöbben kisgyermekes családok érkeznek, közel 3000 látogató
fordul meg estig a falu szélén található tóparton, mely egyedülálló hangulatot bizto-
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sít az eseménynek. Ökörsütés, bábelőadás,
népzenei koncertek, terelőkutya-bemutató,
bocisimogató, kézműves termékek vására
és még számtalan esemény biztosítja a vendégek tartalmas kikapcsolódását. Idén első
ízben került sor a Magyartarka Tenyésztők
Egyesülete részvételével a fajta küllemi bírálati bemutatójára, melyet Vágó Barnabás,
az Egyesület küllemi bírálója prezentált.
A magyartarka fajtát dr. Füller Imre, az
Egyesület ügyvezető igazgatója mutatta be.
A közönség előtt elvonuló gulyára és a tenyésztőkre áldását adta Benkovich Ferenc
atya, pápai prelátus. A Szigetközben található láp- és mocsárrétek májustól őszig biztosítják a legeltetést aszályos időszakban is.
A Duna közelsége miatt a reggeli pára élteti
a füveket. A folyam áldásos hatása mellett
időnként komoly kihívásokkal is szembe

kell nézni, 2013-ban a legelők 90%-a került
víz alá.
Mára gyakorlatilag teljesen megszűnt
a legeltetéses állattartás, korábban nem
volt ritka, hogy egy falunak 2 gulyája is
volt. 2014 óta legelnek ismét magyartarkák az alsó szigetközben, a jelenlegi
dunaszegi állomány. A tenyészet közel
400 „A” törzskönyves nőivarú egyeddel
rendelkezik; tenyészbika-előállító tenyészet, így számos bikanevelő tehén is van
a gulyákban.
A szigetközi gulyahajtás a régi hagyományok felelevenítésére, ápolására és a
mai kor állattartásának, -tenyésztésének
bemutatására létrejött családi program,
mely a remények szerint évről évre még
több érdeklődőnek szerez majd kellemes
élményeket.
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Dr. Flink Ferenc
főtanácsos, NÉBIH

Ketyeg az óra

Változik az állattenyésztés közösségi szabályozása
A cikk írója részt vett az állattenyésztésről
szóló 1993. évi CXIV. törvény és a következő évben a végrehajtási rendeletek megalkotásában. A törvény elfogadása évében
jelentette be a kormány uniós csatlakozási
szándékunkat, amely de facto 10 év múlva
következett be. Mindazonáltal a törvény
és a végrehajtási rendeletek számos elemet átvettek az akkori uniós szabályokból, és az idők folyamán kisebb-nagyobb
változtatásokkal meghatározták az elmúlt
negyedszázad tenyésztés-szervezésének
szakmai-jogi kereteit. Az uniós szakmai
szabályok a legutóbbi időkig irányelvek
(direktívák) voltak, amelyek a célokat tekintve kötelezőek a tagország számára,
azonban a megvalósítás módját, formáját
és eszközeit a tagállam maga határozhatja
meg. A szó szerinti átvétel nem kötelező, a
tagországnak marad mozgástere, érvényre
juttathatja nemzeti sajátosságait.
Ebben az évtizedben az Európai Bizottság javaslatára a közösségben alkalmazandó egységes szabályozás kimunkálása
kezdődött el, amelynek eredményeként
egységes szerkezetű állattenyésztési rendelet született. A rendelet – az uniós jogalkalmazás műfaja szerint – az Unió legmagasabb szintű jogforrása, ugyanis
előírásait a tagországokban változtatás
nélkül, szó szerint kell alkalmazni!
Az Unió hivatalos lapjában 2016 júniusában jelent meg az „ Európai Parlament
és Tanács 2016/1012 (2016. június 8.) a
fajtatiszta tenyészállatok, hibrid sertések
és szaporítóanyagaik Unión belüli tenyésztésének, kereskedelmének és az Unióba
való beléptetésének tenyésztéstechnikai
és származástani feltételeiről, a 652/2014/
EU, a 89/608/EGK és a 90/425/EGK Tanácsi rendelet módosításáról, valamint az
állattenyésztés tárgyában hozott egyes jogi
aktusok módosításáról és hatályon kívül
helyezéséről” című és tárgyú, ún. Állattenyésztési Rendelet. A rendelet hatályos
szövege (a tagállamok minden hivatalos
nyelvén) az internetes keresőben a jogszabályhely begépelésével könnyen elérhető.

A MAGYARTARKA w 2017. nyár

A rendelet számos direktívát helyez hatályon kívül, azok helyébe lép, emiatt a terjedelme normál méretezésben meghaladja
a 250 oldalt. Brüsszel koordinációjában
folyamatosan készülnek hozzá a végrehajtási aktusok, amik eddig a tenyészállatok
és szaporítóanyagaik genealógiai és származástani feltételeire érvényes bizonyítványminták tartalmi és formai követelményeire vonatkoznak.
Újabb fejlemény, hogy a Rendelet hatálybalépési idejétől az Interbull nemzetközi szervezetet közösségi (EU) referenciaközpontként is deklarálják, így teremtve
meg a módszertani harmonizációt az ivadékvizsgálatok és tenyészértékbecslés vonatkozásában. A Rendelet a tagországoknak kétéves felkészülési időt hagyott,
viszont 2018. október 31-től közvetlenül
alkalmazandó változtatás nélkül minden
tagországban!
Lényegi változtatások
lesznek
A rendelet hatályát tekintve az öt legfontosabb háziállatfaj tenyésztésére terjed
ki, azzal a bővítéssel, hogy a szarvasmarhafélék vonatkozásban magában fogalja
a bivalyt és a zebut, lovaknál a szamarat
is, a juh, a kecske és a sertés a háziasított
fajt nevesíti. A rendelet kimondja, hogy a
tenyészállatok tenyésztőinek, tenyésztőszervezeteinek, hibridtenyésztő-szervezeteinek, valamint harmadik országok tenyésztőszervezeteinek, tenyészállatainak
és azok szaporítóanyagainak származási
ország szerinti megkülönböztetése tilos.
A nemzeti tenyésztési programok és
tenyésztőszervezeti elismerések ügyviteltechnikája a jelenlegi sémához viszonyítva lényegében nem változik, viszont új
elemként jelenik meg az olyan tenyésztési
programok bejelentése és jóváhagyása,
amelyeket nem abban a tagállamban hajtanak végre, ahol a tenyésztőszervezet vagy
hibridtenyésztő-szervezet bejegyzése megtörtént (határon túlnyúló tevékenység).

Az eredeti tenyésztőszervezet „földrajzi
terület kibővítésére” irányuló igényével
szemben a másik állam részéről rendelkezésre állnak ugyan nevesített kifogások
( R. 12. cikkely), amelyek alapján megtagadhatja a jóváhagyást, azonban ezek a
lehetőségek behatároltak. Az esetleges elutasításról a Bizottságot kell értesíteni.
A fajtatiszta tenyészállatok és azok szaporítóanyagai szaporítás céljára történő
felhasználása tárgyában a tenyésztőszervezetek engedélyezik természetes fedeztetésre bármely fajtatiszta tenyészállat
használatát, mesterséges termékenyítésre
és embrió-átültetésre pedig ugyanezt kibővítve tenyészérték-becslési és ivadékvizsgálati feltételekkel. Nem lehet megtiltani
tenyészállatok szaporítás céljára történő
használatát sem.
A rendelet részletesen foglalkozik a lovakra, illetve a hibrid sertések tenyésztésére, őshonos és veszélyeztetett fajtákra és állományokra vonatkozó speciális szabályokkal.
Erős jogosítványokat határoz meg a nemzeti
tenyésztési hatóságok részére, hangsúlyozza
a Bizottság irányító és ellenőrző szerepét, a
szankcionálás nevesített eseteit. Taglalja a
tagországok együttműködési kötelezettségeit a bizottsági, bizottsági szakértői ellenőrzések során, valamint a harmadik országok
Bizottság általi ellenőrzéseinél.
Ez a jogszabály várhatóan az elkövetkező évtizedre (évtizedekre) meghatározza
a tenyésztés, tenyésztésszervezés, természetes és művi szaporítás Unión belüli
feltételrendszerét. Tekintettel arra, hogy
egy jogi szöveg kizárólag szó szerint értelmezhető, egy vesszőnek vagy kötőszónak
is jelentősége van (az „és” szó kiterjeszti
az értelmezést, a „vagy” opciók közötti
alternatívát kínál), azt javaslom a tenyésztőknek és tenyésztőszervezeteknek, művi
szaporítási létesítmények üzemeltetőinek,
hogy ismerkedjenek meg a Rendelet hatályos szövegével, mert az implementáció
első éve máris tovaszaladt!
Szóval ketyeg az óra, ideje felkészülni a
változásokra…
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Húshasznú magyartarka-állományok
tőgyalakulásának vizsgálata
A tőgyalakulás rendkívül fontos tényezője a
versenyképes húsmarhatartásnak is. Régóta
ismert ugyanis, hogy a húshasznú anyatehenek esetében is fontos a jó tőgyalakulás,
mivel a szopásra nem, vagy kevéssé alkalmas
tőgy kedvezőtlen hatással van a borjak növekedésére, a tőgy mérete, általános felépítése
és egészsége erősen befolyásolja a borjak túlélési arányát.
Kijelenthető tehát, hogy a húsmarhatenyész
tésben alkalmazott szoptatásos borjúnevelésben nagy szerepe van a tőgy morfológiai tulajdonságainak, és a tőgyalakulás a húshasznú
anyatehéntartásban hasonló jelentőséggel bír,
mint a tejelő tehenek esetében. Egy állattartó
telepen nincs sem idő, sem pedig ember arra,
hogy valaki az ellést követően folyamatosan
figyelje az anyaállatot, szükség esetén fejje
azt és szoptassa a borjút, olyan okok miatt,
mint a tehén tőgygyulladása vagy épp a nem
megfelelő tőgyforma. Kísérletes vizsgálatok
igazolták, hogy egy tehénállományon belül
a 11,9-17,5%-os pozitív masztitisz-teszt a
várható választási súly 7,3-12,5%-os csökkenését, elmaradását okozta. A tőgy bírálatánál
azokat a küllemi tulajdonságokat vesszük figyelembe, amik befolyásolják a borjú szopását, pl. a gyenge tőgyfüggesztés, a nem megfelelő tőgymélység és bimbóhossz zavarja,
gátolja a borjak táplálékfelvételét, s növeli a
szopós borjak megbetegedésének kockázatát.
Épp ezért szükséges a tőgybimbó alakulása és
a tőgy mélysége, függesztése alapján történő
szelekció, selejtezés.
A tőgymélység különösen fontos a borjú
zavartalan tejfelvétele szempontjából, hiszen a
túlságosan mély, csüngő tőgy nem teszi lehetővé a kényelmes szopást. Ekkor a tejfelvételt
nem a szükséglet limitálja, hanem a rendellenes
testtartásból fakadó fáradtság. Mindemellett
egy leszakadt tőgy könnyen és nagyobb mértékben szennyeződik, s a tőgybimbót a borjú
szájába véve megnő a fertőzés veszélye, kiváltképp, ha ez az első, föcstejes szopáskor történik.
A bimbóforma bírálatánál több tulajdonságot komplexen veszünk figyelembe, ezek a
bimbók hossza, vastagsága és állása. A három
közül a két legfontosabb a hosszúság és az állás Ahhoz, hogy az újszülött borjú is a szájába
tudja venni a tőgybimbót, fontos, hogy közepes hosszúságú, szabályos henger alakú és
mind hosszúságban, mind átmérőben kiegyen-
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súlyozott legyen. Kívánatos, hogy a tőgybimbó a tőgynegyedek közepén helyezkedjen el,
és tejjel telt állapotban is a földre merőlegesen
álljon. Nem kívánatosak a túl rövid, 2-3 centiméteres és szétálló tőgybimbók.
A húshasznosítású magyartarka küllemi
bírálati szabályzata szerint a bírálati szempontok között a tőgyalakulás mint főtulajdonság jelenik meg a típus, az izmoltság és
a lábszerkezet mellett. A tőgy összpontszám
kiszámítása két résztulajdonság, a tőgymélység és a bimbóforma 60:40%-os súlyozásával
történik.
Munkánk során három húshasznú magyartarka törzstenyészetben elemeztük a tőgy
küllemi bírálatának eredményeit. Összesen
527 tehén tőgybírálati adatait dolgoztuk fel,
az eredményeket az 1. táblázatban foglaltuk
össze.
A tőgymélység a tőgy alapi része (tőgybimbók nélkül) és a csánkízület közötti két
horizontális egyenes távolsága; minél nagyobb a távolság, annál nagyobb a pontszám,
annál magasabban helyezkedik el a tőgy.
Az 527 tehén átlag pontszáma 6,98, ami egyirányú tulajdonságról lévén szó, kedvezőnek
mondható (max. pont: 9). A bírálati eredmények szerint a B tenyészet 7,3-as átlagpontszámával szignifikánsan felülmúlja a másik
két tenyészetet, míg az A és C tenyészet között gyakorlatilag nincs különbség.
A bimbóforma bírálatánál annak hosszát,
vastagságát és állását komplexen vesszük figyelembe. A három közül a két legfontosabb
az állás és a hosszúság. A túlságosan rövid
(2-3 cm) és szétálló tőgybimbók nemkívánatosak.
A bimbóforma esetében is a legkedvezőbb pontszámmal a B tenyészet rendelkezik
(6,91), ezt követi az A tenyészet az átlagnál
jobb pontszámmal (6,34). Ugyanakkor az
e két állománytól 2, ill. 1,5 ponttal elmaradó C tenyészet 4,84-os átlagpontszáma azt
jelzi, hogy ebben a tenyészetben gyakoriak
a nemkívánatos bimbóformával rendelkező
tehenek. A tőgy összpontszámait figyelembe
véve sem történik nagy változás a tenyészetek sorrendjében. A 60-40%-os súlyozás hatására nem meglepő módon legjobban itt is a
B telep teljesít, a maga 7,21-os átlagpontjával. Ezt követi az A telep 6,56 ponttal, s végül
közel 1 ponttal lemaradva a C telep. Statisztikai vizsgálat alapján kijelenthetjük, hogy a

Tulajdonság Létszám Átlag

Szórás

Tőgymélység
A
B
C
Összesen

254
143
130
527

6,86b
7,30a
6,85b
6,98

1,40
1,44
1,75
1,51

Bimbóforma
A
B
C
Összesen

254
143
130
527

6,34b
6,91a
4,84c
6,12

1,63
1,46
1,36
1,71

254
143
130
527

6,56b
7,21a
5,64c
6,51

1,29
1,42
1,40
1,46

Tőgyössz
pontszám
A
B
C
Összesen

*az eltérő betűk szignifikáns különbséget jeleznek

1. táblázat | Három törzstenyészet
tőgybírálati eredményei

tenyészetek pontértékei szignifikánsan eltérnek egymástól.
Továbbiakban azoknál az egyedeknél,
amelyekről rendelkezésemre állt adat, vizsgáltuk az ellésszám hatását az összes bírált
tőgytulajdonságra. Összesen 522 egyed adatait dolgoztuk fel, az állományokat 1-9 ellésszámmal rendelkező tehenek alkották, így e
két érték közt tudtuk vizsgálni a tőgymélység, a bimbóforma és a tőgy összpontszám
változását. A 2. táblázatban ezeknek az értékeknek a változását mutatjuk be.
A tőgymélység pontszámok változásában
igen erős, több mint két pontos csökkenés
látható az ellésszám növekedésével. A legjobban az egyet ellett tehenek teljesítenek,
7,67-os átlaggal. Az ellésszám növekedésével
a pontok egyre alacsonyabb értékeket mutatnak, kivéve a négyszer ellett egyedeknél, ahol
egy kis javulás mutatkozik, azonban utána
folytatódik a csökkenés. Leggyengébb átlagot (5,4) a nyolc elléssel rendelkező egyedet mutatnak. A kilencszer ellett teheneknél
enyhe javulás látható, azonban alapul véve az
állatok ekkorra elért korát és a kilenc elléssel rendelkező egyedek számát, arra következtethetünk, hogy ilyen hosszú ideig csak
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a legkiválóbb termelési tulajdonságokkal
rendelkező egyedeket tartják tenyésztésben.
Statisztikai elemzés alapján elmondhatjuk,
hogy szignifikáns különbség mutatkozik az
egyszer és a kilencszer ellett egyedet pontszámai között.
Bimbóforma-pontszámok
tekintetében
is hasonló a helyzet. Bár itt a legjobb eredménnyel, 6,56 pontos átlaggal az 5 ellésen
túl levő tehenek rendelkeznek, látható, ahogyan az ellésszám növekedésével több mint
2 pontos visszaesés történik. A kilencet ellett
egyedek már csak 4,17-es bimbóforma átlagpontszámmal rendelkeznek. Itt is elmondhatjuk, hogy a legjobb pontszámmal rendelkező
ötször ellett egyedek és a kilencszer ellett
egyedek pontszámai között szignifikáns különbség mutatkozik.
A tőgy főbírálati pontszám esetében látható legjobban a csökkenő tendencia. Itt a
két szélső ellésszámmal rendelkező egyedek
átlagpontja a legnagyobb, illetve a legkisebb. Legjobban az egy elléssel rendelkező
egyedek teljesítenek, 6,85 pontos átlaggal,
leggyengébben pedig a kilencet ellett tehenek, 4,67-os átlaggal. Ebben az esetben is
elmondható, hogy a pontszámok között szignifikáns különbség mutatkozik.
Megállapítható tehát, hogy az ellések számának, azaz az életkornak a növekedése általánosságban csökkenő bírálati pontszámokat
eredményez mind a bimbóformát, mind a
tőgymélységet és a tőgy főpontszámot figyelembe illetően.
Az apa hatását olyan egyedeken vizsgáltuk, amelyek legalább 10 utóddal rendelkeznek. Így 17 apa összesen 307 utódjának
bírálati eredményeit értékeltük. Amint a 3.
táblázatban látható, minden vizsgált tulajdonságban szignifikáns különbségek mutatkoztak. Tőgymélységben több mint egy
ponttal, bimbóformában pedig majdnem 1,5
ponttal eltérnek az átlagok a legjobban és a
leggyengébben teljesített apák utódai között.
Bár nem minden esetben, de általánosságban elmondhatjuk, hogy a jó tőgymélységet
örökítő apák jobb bimbóformát is örökítenek,
ezért ezt érdemes figyelembe venni a tőgyalakulásra irányuló szelekcióban.
Összegezve vizsgálati eredményeinket
megállapítható, hogy a tőgy tulajdonságokat
figyelembe véve a tenyészetek között jelentős, szignifikáns különbségek mutatkoztak.
A telepek közül minden vizsgált tulajdonságot figyelembe véve kiemelkedik az A telep.
Az ellések számának növekedése negatív
hatással van a bírált tulajdonságok pontszámaira. Az apai hatás mindhárom bírálati tulajdonság esetében szignifikáns, így tudatos
tenyésztői munkával a tárgyalt küllemi tulajdonságok eredményesen javíthatók.
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Ellésszám

n

Tőgymélység

Bimbóforma

Tőgy

1

123

7,67±1,08a

6,03±1,82ab

6,85±1,26a

2

97

7,05±1,49b

5,93±1,70ab

6,45±1,49ab

3

87

6,84±1,55b

6,15±1,63ab

6,49±1,53ab

4

75

7,15±1,36ab

6,51±1,62a

6,81±1,32ab

5

57

6,60±1,51b

6,56±1,60a

6,47±1,42ab

6

42

6,19±1,64b

6,07±1,44ab

6,00±1,59b

7

20

6,60±1,70ab

6,05±1,88ab

6,10±1,55ab

8

15

5,40±1,64b

5,40±1,96ab

5,20±1,52b

9

6

5,50±1,38b

4,17±1,33b

4,67±0,80b

522

6,98±1,51

6,12±1,71

6,51±1,46

Összesen

2. táblázat | Bírálati pontszámok az ellésszám szerinti csoportosításban

Apák

n

Tőgymélység

Bimbóforma

Tőgy

13951

37

6,92±1,588

5,08±1,534

5,89±1,43

14588

37

6,07±1,486

6,6±0,986

6±1,195

14895

18

6,32±1,435

6,3±1,507

6,32±1,473

15278

13

7,22±1,263

6,33±2,196

6,33±1,572

15505

13

7,62±1,325

5,38±1,71

6,54±1,33

15510

31

7,31±1,437

5,77±1,878

6,54±1,506

16242

11

7,1±1,399

6,13±1,688

6,65±1,404

16466

22

7,55±1,214

5,45±1,508

6,73±0,647

16528

16

7,27±1,241

6,32±1,644

6,73±1,162

17076

13

6,88±1,36

6,81±1,223

6,75±1,528

17077

10

7,15±1,463

6,54±1,898

6,77±1,481

17571

17

7,2±1,229

6,1±1,101

6,8±0,919

17760

11

7,18±1,015

6,41±1,278

6,82±1,015

19984

15

6,73±1,555

7,55±1,368

6,82±1,328

19985

14

7,36±1,008

7,07±1,685

7,07±0,917

19986

10

7,8±0,632

7±2,309

7,2±1,033

21014

19

7,37±1,3

6,84±1,385

7,37±1,165

Összesen

307

7,04±1,382

6,23±1,681

6,58±1,342

0,1

0,001

0,1

P

3. táblázat | A bírálati pontszámok alakulása apák szerinti csoportosításban
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14

119

115

94

112

116

85

96

125

Ár Ft+ Áfa

NET

HTI

TTI

Testal.

Izm.

Ráma

Tőgy

feh%
0,08

KTI

0,15

FTI

19

Feh. Kg

272

Zsír %

83

Zsír kg

Tej kg

18428 GENCSAPÁTI CINKE REX

Megb%

NÉV

KLSZ

érvényes: 2017. július 1-től

2000

20259 DERECSKEI FRÉDI ALFA P

111

2000

21167 DERECSKEI GYANTA SZEPI

111

2000

21168 DERECSKEI GYÖRE SZÍNVONALAS

107

2000

21190 JÁKI GURIGA ZSONGLŐR

80

831

22 -0,19

28

-0,02

102

95

86

89

126

79

96

127

21191 TEVELI GERJEN VALLOMÁS

89

613

6 -0,33

10

-0,20

107

117

94

103

115

116

84

130

21719 NYŐGÉRI HEGYHÁT ENZIM
21941 BONYHÁDI HÜVELYK EGO

102
84

373

27

0,21

19

0,11

102

110

92

91

120

22658 VÉRTESFARM IRGÓ WEINOLD

87

797

24 -0,14

30

0,04

117

117

94

128

127

22659 KOCSÉRI IRAT IMPORT

80

907

34 -0,04

31

-0,01

99

125

95

92

22977 BONYHÁDI IBHÁR IMPORT

84

877

36

0,01

27

-0,06

109

119

94

22978 BONYHÁDI ISPA RUREX

85

77

25

0,42

8

0,10

105

101

22979 VÉRTESFARM ISAI MANDELA

82

963

24 -0,24

34

0,01

103

112

136

97

97

133

2500

129

99

98

135

2500

96

128

105

98

136

3000

96

104

114

110

100

132

2000

88

101

129

107

95

136

116

23253 VASVÁRI JAKAB ALDOR
23254 KOCSÉRI JÓKORA GARTH
23556 TEVELI JÁRÁS IMPOSIUM

368

27

3000
2000

112
74

2500
2000

106

23269 KOCSÉRI JÁNOS HUGÓ

2000
2000

104

22397 VASVÁRI IBRÁNY POLDAU

110

2500

2500

0,22

19

0,11

98

126

96

103

120

90

97

128

2000

75 1054

40 -0,04

33

-0,06

109

114

96

91

132

83

99

131

3000

23557 RÁDÓCI JÁZMIN MAGUA

84

624

23 -0,04

18

-0,06

108

109

88

100

121

104

98

133

2500

23871 BONYHÁDI JÉGER AJTONY

82

461

25

22

0,11

109

115

93

107

122

96

103

133

2000

0,11

24229 VASVÁRI KONRÁD HUBERTUS

115

2500

24230 VASVÁRI KURUC ACÉL

107

2000

96

2000

24289 DERECSKEI KRISZTOFER HERALDIK
24572 TEVELI KOPÓ IMPOSIUM

73 1040

44

0,03

40

0,06

115

102

92

90

135

96

99

136

3000

24579 BONYHÁDI KUPEC ARÉNA

76

32

0,22

19

0,04

100

103

85

92

122

98

101

132

2500

481

24679 DERECSKEI KARAKTER EMPEROR

113

2000

25321 JÁKI LACKÓ PÖTTYÖS

122

2000

25517 ŐRSÉGI LOTARI STEINADLER

122

2000

25687 VASVÁRI LATOR GYÖRE

2000

26531 DERECSKEI MATHEW TYSON

2500

26532 DERECSKEI MARCEL GORMO

2500

korlátozott adagszámban kapható
20063 BONYHÁDI FÜLLER ROMLET

XVII. évfolyam 2. szám

84

782

38

0,11

27

0,00

99

111

88

85

128

92

2000
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