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TARTALOMJEGYZÉK

Elmúlt Szent György napja, végre egy kis eső is volt, így talán a gyepek is megnőnek akkorára, hogy ki lehessen hajtani a jószágokat a 
legelőkre.

A Szent György-napi első kihajtáshoz számos hiedelem és szokás fűződött, mellyel az állatok egészségét, szaporaságát, tejhozamát igye-
keztek biztosítani. Gonoszelhárító, termékenységvarázsló célzattal a marhákat láncon, fejszén, ekevason, tojáson, a gazdasszony kötényén stb. 
hajtották át. Nagy jelentőséget tulajdonítottak annak a vesszőnek, zöld ágnak is, amellyel az állatokat először terelték ki a legelőre. Medves-
alján a gazdák csipkegallyat vágtak, és az ólajtóba keresztbe fektetett gallyon át hajtották ki az állatokat, hogy a boszorkány meg ne rontsa 
őket. A legelőre menet pedig ezzel a gallyal ütögették, hogy sok tejet adjanak. A csipkevesszőből azután ugyancsak mágikus célzattal (például 
Hidegkúton) szárat faragtak a vajköpülőhöz. Az Ipoly menti falvakban az aprószentek-napi vesszővel hajtották ki az állatokat. Füstöléssel is 
igyekeztek távol tartani a rontást. A medvesalji Almágyon a gazda a karácsonyi morzsával füstölte állatait, hogy a rontó hatalmak ne vigyék el 
a hasznukat. A Hortobágy vidékén a gulyások, csikósok, juhászok füstölték meg a jószágot, mert úgy vélték, hogy akkor nem bitangol el, és el-
háríthatják róla a rontást. Az Ipoly menti palócok az istálló védelmére zöld gallyat tűztek az ajtajára, fokhagymafüzért helyeztek rá, és füstöltek.

Tisztelt Tagjaink!
Szeretettel várjuk Önöket Hódmezővásárhelyen a kiállításon, ahol a húshasznosítású tenyészállatok kiállító területén leszünk megtalálhatók 
május 4-6-ig. A magyartarka show-bírálat május 4-én 15 órakor kezdődik!
Az Egyesület Szakmai Napját június 22-én Kocséron rendezi! Ide várjuk tagjainkat!

Felhívom tagjaink figyelmét, hogy aki a nemzeti anyatehéntartás-támogatás benyújtásakor nem tett tejértékesítési jelentést, az az 5/2015  
(II. 19) FM rendelet szerint 2017. május 15-ig megteheti! 

	 Dr.	Füller	Imre
	 ügyvezető	igazgató,	MTE

TIsZTElT olVAsó!



4

A MAGYARTARKA w 2017. tavasz XVII. évfolyam 1. szám

A 2016. február 4-én megtartott elnökségi 
ülés összehívta a 2016. évi regionális köz-
gyűléseket. A meghívókat a tizenöt napos 
határidőben kiküldtük tagjainknak. A re-
gionális közgyűléseket a levezető elnök 
nyitotta meg. Ezt követően az ügyvezető 
igazgató tartott beszámolót a 2016-os év 
eseményeiről. Őt Wagenhoffer Zsombor 
MÁSZ ügyvezető igazgató tájékoztatója 
követte. Az előadásokat dr. Húth Balázs 
tenyésztés- és marketingvezető előadása 
zárta. A résztaggyűléseken a tagság közel 
egyharmada vett részt.

2016. december 31-i taglétszámunk 
1515 tag 31063 tehénlétszámmal. A tag-
létszám és tehénlétszám az előző (2015-
ös) évhez képest 15 taggal növekedett, a 
tehénlétszám pedig 144 egyeddel emel-
kedett. Az I. régió Pest, Jász-Nagykun-
Szolnok és Nógrád megye, a taglétszám 
236, a régióhoz tartozó tehénlétszám 4320 
tehén. A II. régió Veszprém, Komárom-
Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér 
és Vas megye, a taglétszám 227, a régi-
óhoz tartozó tehénlétszám 7371 tehén.  
A III. régió Zala, Somogy, Tolna és Bara-
nya megye, a taglétszám 158, a régióhoz 
tartozó tehénlétszám 3347 tehén. A IV. 
régió Bács-Kiskun megye, a taglétszám 
410, a régióhoz tartozó tehénlétszám 
5793 tehén. Az V. régió Heves és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye, a taglétszám 
109, a régióhoz tartozó tehénlétszám 
1869 tehén. A VI. régió Hajdú-Bihar és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a tag-
létszám 238, a régióhoz tartozó tehénlét-
szám 6109 tehén. A VII. régió Békés és 
Csongrád megye, a taglétszám 141, a ré-
gióhoz tartozó tehénlétszám 2117 tehén.

Egyesületünk elnöksége 5 ülést tartott 
az elmúlt évben, és az egyesületi munka 
szervezése érdekében 59 határozatot ho-
zott. Az elnökségi üléseken megtárgyalt 
főbb napirendek a következők voltak: 
Minden elnökségi ülés az előző elnökségi 
ülésen hozott határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentéssel kezdődik, és min-
den alkalommal áttekintjük az Egyesület 

pénzügyi helyzetét. Az Alapszabály a ki-
lépők és belépők elfogadását az elnökség 
döntésére bízza, így ezzel is mind az öt 
ülésen foglalkoztunk. Napirendi pontként 
tárgyaltuk a kiállítások, szakmai napok 
előkészítését, szervezését, az elnökség 
beszámolót hallgatott meg a nemzetközi 
kapcsolatokról, valamint a Magyartarka 
Tenyésztés Kft., a Genetik Plusz Kft. és a 
HOMAKO-ÁT Kft. működéséről. Az el-
nökség összehívta a résztaggyűléseket és 
a Küldöttközgyűlést. Régi szokásunknak 
megfelelően az elnökségi üléseket min-
den alkalommal más helyszínen tartottuk. 
A helyszínek a következők volta: 2016. 
február 4. Csákvár; 2016. április 12. Ják; 
2016. június 29. Öregcsertő; 2016. szept-
ember 15. Derecske; 2016. december 8. 
Sümeg. A Felügyelő Bizottság elnöke 
minden elnökségi ülésen jelen van. Éven-
te kétszer tartunk szakbizottsági ülést az 
elnökségi ülésekkel együtt a tavaszi és 
őszi tenyészértékbecslés alkalmával.

Egyesületünk taglétszáma 2016. de-
cember 31-én 1515 tag. Tagjaink tulaj-
donában 31063 tehén található, melynek 
több mint fele (58 %) húshasznosítású, 
kevesebb mint fele (42 %) kettőshaszno-
sítású állományban termel. Az aktív po-
puláció sajnos nagyon kicsi, de úgy tűnik, 
a veszélyeztetett fajta kapcsán megjelent 
rendelet ezt az igen alacsony létszámot 
egy bizonyos szintig növelni tudta. 630 
tagunk 9 vagy ennél kevesebb tehénnel 
rendelkezik. Létszámuk az előző évhez 
képest csökkent! Az ő tulajdonukban van 
a tehénlétszám 9 %-a. A 10 és 50 közötti 
tehénlétszámmal rendelkező tagjaink szá-
ma növekedett az elmúlt évben, 632 tagé 
a tehénlétszám 42 %-a. Az 50 tehénnél 
nagyobb tenyészetekben (122 tenyészet) 
található a tehénlétszám közel fele, 49%.

A termelésellenőrzött tehénlétszám újra 
tízezer fölé emelkedett (10117), ebből hús-
hasznosítású 6037 egyed, kettőshasznosítá-
sú 4080 egyed. Az elmúlt évben kettős- és 
húshasznosítású típusban is sikerült növelni 
a termelésellenőrzött tenyészetek számát!

Egyesületünket és tagjainkat kiemelt 
pártoló tagok és pártoló tagok segítik. 
Vannak tiszteletbeli tagjaink és tehén-
létszámmal nem rendelkező tagjaink is. 
A tehénlétszám nélküli tagjaink főként 
inszeminátorok és olyan kutatók, egyete-
mi oktatók, szakemberek, akik az Egye-
sület fejlesztési munkáját segítik.

Kiemelt	pártoló	tagjaink	2016-ban:
• Bauker Hungaria Kft. (Bloleráz, 

Bauker Slovakia S. R. O.)
• Bonyhád, Magyartarka Tenyésztés Kft.
• Bugyi, Hunland-Trade Kft.
• Dabas, Animal Hygiene Kft.
• Gödöllő, Állattenyésztési Teljesít-

ményvizsgáló Kft.
• Grieskirchen, Alois Pöttinger 

Maschinenfabrik GmbH.
• Székesfehérvár, Alpha-Vet Kft. 

	Pártoló	tagjaink	2016-ban:
• Budapest, AgrárSecurity Senit Kft.
• Budapest, Agro-Legato Kft.
• Budapest, Intervet Hungária Kft.
• Budapest, M.A.H. Food Controll Kft.
• Budapest, Salvana Kft.
• Budapest, Csém, Sano Magyarország 

Kft.
• Debrecen, Bihari-Gén Centrum Kft.
• Karcag, Agribrands Europe Hungary 

ZRt. (Cargill- Purina)
• Kaposvár, Argosz-F Bt.
• Pápa, V-N-V Hűtés- és Fejéstechni-

kai Kft.
• Tab, Ahrhoff Kft.
• Szeged, Déli-Farm Kft.
• Székesfehérvár, Bentley Magyaror-

szág Kft.
• Úrhida, Gravetti Kft.

A 2015. évi zárási eredmények a ket-
tőshasznosítású termelésellenőrzött ma-
gyartarka állományokban a következők 
voltak: A 305 napra korrigált laktációs 
termelés 6329 kg tej 3,98 % tejzsír és 
3,48 % tejfehérje, az átlag laktáció 2,7, 
a két ellés közti napok száma 409 nap.  

BEsZáMoló AZ EgyEsülET 2016. éVI TEVéKEnységEIRől

Dr.	Füller	Imre  
ügyvezető igazgató, MTE
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A legjobb tenyészet a Béke Agrárszövet-
kezet Hajdúböszörmény tenyészete lett, 
7563 kg tejet termeltek 3,99 % tejzsír- és 
3,40 % tejfehérje-tartalommal, 404 nap 
két ellés közötti idővel. Ezek a számok 
is azt bizonyítják, igen, a fajta magas 
beltartalmi értékek mellett is képes sok 
tejet termelni, ha okszerű takarmányozást 
folytatunk és a két ellés közötti időnek 
sem kell feltétlen növekednie!

A húshasznosítású tenyészetek 2016. 
évi induló tehénállományra vonatkoz-
tatott szaporulati mutatója átlagosan 
72,88 % volt. Ez lehetne jobb is, hiszen 
a legjobb tenyészet – Gégény Tünde, Pa-
nyola – 93,3 %-ot ért el.

A 205 napra korrigált választási súly az 
elmúlt évben bikáknál 249 kg, míg üszők-
nél 241 kg volt. A legjobb tenyészet szin-
tén Gégény Tünde tenyészete, eredmé-
nye bikánál 341 kg, üszőnél 304 kg volt.  
A borjak a borjúóvodában kiegészítő ab-
rakot kapnak.

2016-ban is elvégeztük a bikanevelő 
tehenek bírálatát és célpárosítását. A 21 
tenyészbika-előállító tenyészetben csak 
a legjobb teheneket válogatta ki és pá-
rosította a bizottság. Kettőshasznosítá-
sú állományokban 12 tenyészetben 155 

tehén lett mesterséges termékenyítésre 
alkalmas tenyészbikát előállító bikane-
velő tehén, míg természetes fedeztetésre 
alkalmas tenyészbika előállításra 57 tehe-
net választott a bizottság. A tehenek átlag 
TTI-je 134 volt, az átlagos maximális 
laktációs tejtermelés 8330 kg, 4,92 zsír % 
és 3,47 fehérje % mellett. Húshasznosí-
tású állományokban 9 tenyészetben 129 
tehén lett mesterséges termékenyítésre 
alkalmas tenyészbikát előállító bikane-
velő tehén, míg természetes fedeztetésre 
alkalmas tenyészbika előállításra 79 tehe-
net választott a bizottság.

2016.	 évi	 kettőshasznosítású	 tenyészbi-
ka-előállító	tenyészetek:
1. Bonyhád, Pannónia-Állattenyésztő Kft.
2. Dunaharaszti, Ficsor Árpád
3. Ják, Ráczné Gyalog Stefánia
4. Ják, Rácz Dániel
5. Hajdúböszörmény, Hajdúböszörmé-

nyi Béke Mg. Kft.
6. Kaposvár, Kaposvári Egyetem
7. Kocsér, Petőfi Mezőgazdasági Szö-

vetkezet 
8. Köröstarcsa, Vértes Gáborné
9. Máriakálnok, Rongits Ferenc családi 

gazdasága

10. Szentkirály, Béni Farm Kft.
11. Táplánszentkereszt, Húshasznú Bt.
12. Tevel, Teveli Mezőgazdasági Zrt.

2016.	 évi	 húshasznosítású	 tenyészbika-
előállító	tenyészetek:
1. Derecske, Petőfi Mezőgazdasági Kft.
2. Jászkarajenő, Jászkarajenői Mg. Zrt.
3. Kocsér, Petőfi Mezőgazdasági Szö-

vetkezet
4. Őriszentpéter, Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóság
5. Táplánszentkereszt, Húshasznú Bt.
6. Táplánszentkereszt, Perl Gazda Kft.
7. Táplánszentkereszt, Hegyhát Mg.-i 

Szövetkezet
8. Üllő, SZIE Állatorvostudományi Kar 

Kísérleti Intézet
9. Vasvár, Csörnöc menti Mg. Szövet-

kezet

A megszületett tenyészbika-jelölteket 
a jáki központi sajátteljesítmény vizsgáló 
(KSTV) állomásra szállítottuk. 2016-ban 
26 tenyészbikajelölt zárt KSTV-t, átlagos 
életnapi testtömeg-gyarapodásuk 1484 g/
nap volt, a legjobb bika 2342 g/napot pro-
dukált a KSTV alatt, melynek időtartama 
120 nap. A beszállított tenyészbika-jelöl-
tek közül a bizottság 10 tenyészbikának 
adott mesterséges termékenyítésre alkal-
mas minősítést. A 10 tenyészbika KSTV 
alatti átlagos testtömeg-gyarapodása 
1833 g/nap volt, a legjobb tenyészbika 
2342 g/napi testtömeg-gyarapodást telje-
sített.

2016-ban a termelésellenőrzés alatt álló 
kettőshasznosítású tenyészetekben három 
alkalommal indítottunk ivadékvizsgálatot 
2-2 tenyészbikával, míg a húshasznosítá-
sú tenyészetekben tavasszal egy alkalom-
mal indult ITV.

2016/I		(tavaszi)	kettőshasznosítású:
27899 Jáki Neutron Füge
28588 Bonyhádi Oszét Zauber
húshasznosítású:
27533 Derecskei Nándi Etűd
27754 Vasvári Nótafa Gerjen
27755 Vasvári Nadap Tyson
28141 Jászkarajenői Orda Atos

2016/II	(nyári)	kettőshasznosítású:
28590 Rádóci Óperencia Gerjen
28591 Dunaharaszti Orlean Wille

Tenyészet tej kg zsír kg zsír % fehérje kg fehérje % 

Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.,  
Hajdúböszörmény 7563 301,8 3,99 257,1 3,40

Pannónia Állatteny. Kft., Bonyhád 7435 309,3 4,16 261,5 3,52

Húshasznú Szarvasmarhatenyésztő 
Bt. egyházasrádóci telepe 7432 312,6 4,21 276,1 3,71

Teveli Mg. Zrt., Tevel 6655 252,9 3,80 224 3,37

Dunafalvai Mg. Kft., Dunafalva 6631 256,8 3,87 232,9 3,51

A TOP 5 tenyészet laktációs eredménye, 2015. (100 tehénlétszám feletti tenyészetek)

tej kg zsír kg zsír % fehérje kg fehérje % 

Juhász Imre, Nagykónyi 7018 253,5 3,61 223,4 3,18

Ficsor Árpád, Dunaharaszti 6472 263,1 4,07 220,1 3,40

Kaposvári Egyetem  
Tan- és Kísérleti Üzem, Kaposvár 6447 248,4 3,85 226,8 3,52

Ifj. Nemes János, Kakasd 6434 221,7 3,45 215,1 3,34

Tamás Ferencné, Öregcsertő 6265 251,5 4,01 214,7 3,43

A TOP 5 tenyészet laktációs eredménye, 2015. (100 tehénlétszám alatti tenyészetek)
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2016/III	(őszi)	kettőshasznosítású:
28589 Böszörményi Ozora Gerjen
28592 Máriakálnoki Oszmán Zauber 

Természetes fedeztetésre 87 tenyész-
bika kapott engedélyt, melyek egy része 
az üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatokon 
zárt, illetve került elbírálásra.

A jáki magyartarka telepen működik az 
európai uniós számmal is rendelkező be-
jegyzett spermatároló központ, melynek 
felülvizsgálatát 2016-ban is elvégezték 
a hatóságok. Ezen a telepen végezzük az 
Egyesület tulajdonát képező magyartar-
ka termékenyítő anyag tárolását, itt mű-
ködik a KSTV állomás, és itt őrizzük a 
várományos magyartarka bikákat és a 
tenyészértékkel rendelkezőket is, akik 
nem állnak termelés alatt. Az egyesületi 
tagok tulajdonában 2016. 12. 31-én kor-
csoportonként a következő tenyészbikák 
voltak:
• Növendék tenyészbika: 13 (Ják, 

KSTV állomás)
• Tenyészbika: 36 (Tenyészbikaőrző te-

lep, Ják és Génbank Semex Magyar-
ország Kft., Mezőhegyes - termelés 
alatt állók)

Az egyesületi tagok tulajdonában lévő 
magyartarka bikasperma-készlet 2016. 
12. 31-én:
• STK Ják:  368 549 adag
• Genetik Plusz Kft.:  8 474 adag
• Génbank Kft.:  32 745 adag
• Összesen:  409 768 adag

A tenyészértékkel rendelkező bikáink 
tulajdonságonkénti értékelése évjáraton-
ként folyamatosan javuló képet mutat, 
mely növekedés az Egyesület megala-
kulása óta erőteljesebb. Ez a növekedés 
különösen jól érzékelhető a TTI, tej kg, 
tejzsír kg és tejfehérje kg esetében.

Marketing-tevékenységünkben egyik 
leg fontosabb szerepe az újságunknak 
van. 2016-ban adtuk ki 16. alkalommal 
lapunkat. Az elmúlt évben is 4 alkalom-
mal jelent meg, juttattuk el tagjainkhoz. 
A visszaérkező vélemények alapján úgy 
tűnik, sikerült egy, a tagjaink igényeit ki-
elégítő, színvonalas lapot szerkesztenünk. 
Tagjaink kérték, hogy a fotók alá írjuk le, 
kiket láthatnak a képeken, megpróbáltunk 
megfelelni a kérésnek.

Másik fontos marketingeszközünk a 
honlapunk (www.magyartarka.hu), me-
lyen igyekszünk minden fontos eseményt 
megjeleníteni. Itt megtalálhatók a tagja-
inkat érintő fontosabb rendeletek, jogsza-
bályok, a tenyészbika teljesítményössze-
sítő is, melyet nyomtatott formában már 
nem adtunk ki. A magyartarka húsforgal-
mazók elérhetőségét is megtekinthetik a 
honlapon. A tenyészbika-katalógus és az 
újság eddigi számai is elérhetők itt. Na-
gyon népszerű az adás-vétel rovat, ahol 
tagjaink önállóan hirdethetnek. Sok láto-
gatója van honlapunknak, nemcsak Ma-
gyarországról, hanem külföldről is.

Az	elmúlt	évben	négy	kiállításon	vettünk	
részt:
• Kolozsvár, 2016. április 21-24.
• Hódmezővásárhely, 2016. május 19-22.
• Debrecen, 2016. augusztus 18-21.
• Kaposvár, 2016. szeptember 22-24.

Köszönjük tagjaink aktív közreműkö-
dését a kiállításokon, köszönjük, hogy 
szépen felkészített egyedeket mutatnak 
be. Úgy gondoljuk, hogy az aktív populá-
cióba tartozó tenyészeteknek meg kellene 
mutatni magukat a kiállításokon, gondo-
lunk itt azokra a tenyésztőinkre, akik még 
nem vettek részt bemutatón!

Az Egyesület önállóan vagy társszerve-
zőként több szakmai rendezvényt szerve-
zett, amelyekre tagjainkat is meghívtuk.

Szakmai	rendezvényeink:
• Szakmai Nap, Őriszentpéter, 2016. 

június 16.
• XVI. Tarka Marhafesztivál, Bonyhád, 

2016. augusztus 12-13.
• Húsmarha-tenyésztési tanácskozás, 

Keszthely, 2016. november 3.
2016. évi tejágazati tüntetések:
• Balatonfüred, Nádudvar, március 18. 

Budapest, április 4.
• Budaörs, április 28.
• A tej világnapja, Telki, 2016. június 3.
• VI. Tejágazati Konferencia, Tata, 

2016. november 23.
Újságunkban ezekről az eseményekről 
részletesen tájékoztattuk olvasóinkat.

Kapcsolatunk a társszervezetekkel 
(MÁSZ, MSZSZ, egyesületek) és a ha-
tóságokkal (MGSZH, MÁK (MVH)) 

továbbra is kiegyensúlyozottnak, jónak 
mondható. Mint kisebbségi tulajdonos, 
napi kapcsolatban állunk az Állattenyész-
tési Teljesítményvizsgáló Kft.-vel. 

A magyartarka termékenyítő anyag for-
galmazását a Génbank-Semex Magyaror-
szág Kft. Mezőhegyes végzi, úgy gon-
dolom, mindannyiunk megelégedésére. 
Kaposvár, Keszthely, Debrecen, Gödöllő, 
Mosonmagyaróvár agráregyetemeinek 
„szarvasmarha-tenyésztési tanszékeivel” 
is jó viszonyt építettünk ki. Az együttmű-
ködések révén szinte napi a kapcsolatunk.

A 2017. évre is sok feladatot tűztünk ki 
magunk elé, melyek megvalósítása tagjaink 
nélkül lehetetlen. 2017. évi feladataink:
• kapcsolattartás tagjainkkal
• tenyésztőszervezeti felülvizsgálati 

szemlék
• bikanevelő tehenek bírálata, párosítása
• KSTV zárások (három indítás és zárás)
• származási igazolások kiadása, sper-

madepó feltöltése
• 2017. évi ITV indítás (kettős és hús)
• „A” módszeres termelésellenőrzött 

tehénlétszám növelése
• húshasznosítású állományok 

tenyészérték-fejlesztése
• hús ITV folytatása
• 2017. évi pályázatok elkészítése
• kiállításokon való részvétel (Kolozs-

vár 04. 21-24., Hódmezővásárhely 
05. 4-6., Debrecen 08. 17-20., Ka-
posvár 09. 1-3., OMÉK Budapest 09. 
(19) 20-24.)

•  Szakmai nap (Kocsér, Petőfi Szövet-
kezet, 2017. június 22.)

• XVII. Tarka Marhafesztivál Bony-
hád, 2016. augusztus 11-12.

• „A magyartarka” újság XVII. évf. 1., 
2., 3., 4. száma

• Tenyészbika-előállítás
• A magyartarka termékenyítő anyag 

értékesítésének segítése 

Az Egyesület elmúlt időszaka alatt 
igyekeztünk tagjaink érdekeit szolgálni, 
reméljük, ez sikerült is! 

A tisztségviselők, elnökség, Felügyelő 
Bizottság és Szakbizottság az egyesületi 
tagokért, a magyartarka-tenyésztésért, a 
fajta jobbá tételéért dolgozik. Ezt bizo-
nyítják azok a számok, amelyeket a be-
számolóban olvashatnak!
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TEnyésZTésI AKTuAlITásoK
ToVáBB EMElKEDETT A lAKTáCIós TEjTERMElés!

Dr.	Húth	Balázs tenyésztés- és marketingvezető, MTE

A tenyésztési eredmények alakulása 
szempontjából a 2016-os esztendő – a 
korábbi évekhez hasonlóan – eredményes 
időszaknak mondható, hiszen a zárási 
adatok alapján a magyartarka laktációs 
tejtermelése tovább növekedett, ez az el-
múlt évben 6401 kg tej, 3,97% tejzsír- és 
3,50% tejfehérje-tartalommal. 

Az ország legmagasabb termelésű ma-
gyartarka tenyészeteit az 1.,	2.	és	3.	táb-
lázat fogalja össze. Az újság hasábjain is 
szeretnék gratulálni az élen járó gazda-
ságoknak a kimagasló termelési eredmé-
nyekhez és az ehhez szükséges, elkötele-
zett tenyésztői munkához!

A legmagasabb termelésű magyartarka 
állomány (Hajdúböszörményi Béke Mg. 
Kft.) tejtermelése átlépte a 8000 kg-ot, 
és 8049 kg tejjel, 3,91% tejzsír- és 3,48% 
tejfehérje-tartalommal zárt. A termelési 
adatok fejlődése mutatja, hogy a geneti-
kai képességek kiaknázásában a magas 
színvonalú tartás- és takarmányozás-tech-
nológiának döntő szerepe van.

TOVÁBB CSÖKKENT A KÉT ELLÉS 
KÖZTI IDŐ, uGyAN CSAK EGy 

NAPPAL…

Az ágazat eredményességét a termelé-
si tulajdonságokon túlmenően nagyban 
befolyásolja a reprodukciós mutatók 
alakulása is, amelynek leggyakrabban 
használt paramétere a két ellés közt eltelt 
napok száma. Értéke 2016-ban 408 nap, 
egy nappal rövidebb, mint a 2015-ös esz-
tendőben. A tendencia pozitív, de tartós 
javulást csak több év javuló eredménye 
alapján könyvelhetünk el.

Érdekességképpen a Hajdúböszörmé-
nyi Béke Mg. Kft. tenyészetében – 8000 
kg-ot meghaladó tejtermelés mellett – 
ennek értéke átlagosan 396 nap, tehát 
12 nappal az országos átlag alatti, míg a 
bonyhádi Pannónia-Állattenyésztő Kft. 
állományában 385 nap, több mint egy 
ciklussal rövidebb a magyartarka átlag-
nál. 

TAVASZI IVADÉKVIZSGÁLAT

Tavasszal három tenyészbikát (29191 Jáki 
Plutó Reumut, 29192 Dunaharaszti Platina 
Waldbrand, 29865 Bénifarm Pongrác Wira) 
indítottunk a kettős (fejt) tenyészetekben. 

Plutó apja a 24170 Reumut, amelynek 
erőssége elsősorban a tejtermelés, va-
lamint a tőgy- és lábszerkezet javítása. 
Anyai nagyapja a német Randy, amely-
nek szaporítóanyagát a 90-es években a 
tejtermelés és a tőgyalakulás javítására 

tej kg zsír kg zsír % fehérje kg fehérje % 

Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.,  
Hajdúböszörmény 8049 314,5 3,91 280,0 3,48

Pannónia Állatteny. Kft., Bonyhád 7614 311,6 4,09 269,6 3,54

Húshasznú Szarvasmarhatenyésztő 
Bt. egyházasrádóci telepe 6776 278,8 4,11 247,6 3,65

Dunafalvai Mg. Kft., Dunafalva 6445 257,0 3,99 227,2 3,52

Teveli Mg. Zrt., Tevel 6340 248,4 3,92 210,5 3,32

1. táblázat | A laktációs eredmények alakulása az öt legmagasabb laktációs termelésű, 
100 feletti tehénlétszámmal rendelkező tenyészetben (2016)  (Forrás: NÉBIH)

tej kg zsír kg zsír % fehérje kg fehérje % 

Róka Istvánné, Tiszavasvári 7199 265,9 3,69 265,8 3,69

Kaposvári Egyetem  
Tan- és Kísérleti Üzem, Kaposvár 6877 280,2 4,07 242,4 3,52

Ficsor Árpád, Dunaharaszti 6811 270,1 3,97 233,1 3,42

Rongits Ferenc, Máriakálnok 6684 285,7 4,27 234,8 3,51

Rácz Dániel, Ják 6120 254,0 4,15 210,8 3,44

2. táblázat | A laktációs eredmények alakulása az öt legmagasabb laktációs termelésű, 
50 és 100 közötti tehénlétszámmal rendelkező tenyészetben (2016) (Forrás: NÉBIH)

tej kg zsír kg zsír % fehérje kg fehérje % 

Szunyi Jánosné Nagypál Emília, 
Mindszent 7159 262,1 3,66 247,8 3,46

Perl Bence, Egyházasrádóc 7098 331,8 4,67 270,7 3,81

Nemes János, Kakasd 7041 263,6 3,74 234,5 3,33

Tamás Ferencné, Öregcsertő 6880 282,3 4,10 236,9 3,44

Hérkány Kft., Öregcsertő 6551 273,0 4,17 234,4 3,58

3. táblázat | A laktációs eredmények alakulása az öt legmagasabb laktációs termelésű, 
50 alatti tehénlétszámmal rendelkező tenyészetben (2016) (Forrás: NÉBIH)
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importálták. Minősítéskor Plutó rámára 
és izmoltságra 8-8, lábra 7 pontot kapott, 
STV alatti súlygyarapodása 1783 g/nap.

Ficsor Árpád dunaharaszti tenyészeté-
ből származik a 29192 Dunaharaszti Pla-
tina Waldbrand, a kiváló, korrekt lábszer-
kezetet és nagy rámát mutató bika. Ezt 
bizonyítja minősítéskori küllemi bírálata 
is, hiszen lábra és rámára is 8 pontot ka-
pott. Apja a német import Waldbrand, jó 
tejtermelést és magas beltartalmat örökítő 
tenyészbika, ivadékaira a kiváló lábszer-
kezet és tőgyalakulás jellemző. Anyai 
nagyapja a német Imposium, amely a 
nagy tejmennyiség mellett hasznosanyag-
termelésben is jeleskedik. Ezt támaszt-
ja alá Platina anyai tejtermelése is, aki 
a 2. laktációban 8352 kg tejet termelt.  
A szülők és nagyszülők erősségei alapján 
bízunk benne, hogy Platina lányaiban az 
ősök teljesítménye ötvöződik!

A 29865 Bénifarm Pongrác Wira Béni 
Sándor szentkirályi tenyészetéből került az 

Egyesület tulajdonába. Apja a német Wira, 
szaporítóanyaga elsősorban a beltartalom, 
a funkcionális tulajdonságok, valamint a 
láb- és a tőgyszerkezet javítása céljából 
került hazánkba. Anyai nagyapja a 18031 
Cimbora, aki az első magyartarka embrió-
programból született bika, anyja, a bony-
hádi Maca 10000 kg feletti tejtermeléssel 
büszkélkedett. Cimbora erőssége a tej-
mennyiség, a ráma, a láb és a tőgyalakulás 
javításában mutatkozott meg. Az STV zá-
rásakor Pongrác rámára és izmoltságra 8, 
lábszerkezetre 7 pontot kapott.

A tavaszi ivadékvizsgálat keretében 
négy húshasznú magyartarka tenyész-
bikát indítottunk, köszönhetően az ör-
vendetesen növekvő aktív populációnak.  
A 29140 Vasvári Pogány Iklad a méltán 
híres Csörnöc menti Szövetkezetből ke-
rült ki. Apja a 22389 Vasvári Iklad Leon, 
aki Hubertus mellett az egyik legkiválóbb, 
már befutott húshasznú magyartarka te-
nyészbika, hús tenyészértéke 131! Anyai 

nagyapja a kettőshasznú Rádóci Előleg 
Einser. A két vonal kombinálásával a ki-
magasló hústermelő képesség mellett az 
anyai tulajdonságok közül a borjúnevelő 
képesség javítását tűztük ki tenyésztési 
célként. Az elvárásokat igazolni látszik 
Pogány 2125 g/napos STV alatti súly-
gyarapodása. Rámára és lábszerkezetre 8, 
izmoltságra 7 pontot kapott.

A 29141 Vasvári Padisah Rock ötvözi 
magában az ír és a magyar genetikát. Apja 
24168 Celtic Rock, ivadékai kimagasló 
funkcionális küllemmel és átlag feletti 
hústermeléssel rendelkeznek. Összességé-
ben megállapítható, hogy az ír tenyészbi-
kák felhasználása a húshasznú magyartar-
ka nemesítésében jó döntésnek bizonyult, 
a párosításokból megszületett utódok ki-
magasló teljesítményekkel büszkélkednek. 
Anyai nagyapja a híres Nyőgéri Buzogány 
Vásott, a húshasznú magyartarka tenyész-
tés egyik emblematikus bikája, aki számos 
kiváló apaállat felmenői között szerepel. 

29141 Vasvári Padisah Rock
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Padisah STV alatti súlygyarapodása 2275 
g/nap, rámára 7, izmoltságra és lábszerke-
zetre 8-8 pontot kapott.

A 29867 Vasvári Prémium Diceman 
szintén az ír és magyar vonalak kombi-
nációja. Apja a 26409 Celtic Diceman, 
típusában a kiváló vágóértéket hordozó 
„apai” vonalba sorolható. Anyai nagyap-
ja a nagy hírű, dán gyökerű Kocséri Zsen-
ge Indianer, a 2000-es évek egyik leg-
jobb hústermelő képességű magyartarka 
tenyészbikája, típusát tekintve szintén az 
„apai” vonalat erősíti. Bízunk tenyészté-
si koncepciónk eredményességében, és 
abban, hogy Prémium „személyében” 
egy Mathew-hoz hasonló, kimagasló 
hústermelő bikát tisztelhetünk a jövőben.  
Az STV eredményei ezt támasztják alá, 
hiszen súlygyarapodása 2342 g/nap, 
rámára és izmoltságra a maximálisan 
adható 9 pontot, lábszerkezetre 8 pon-
tot kapott. Érdekességképpen Prémium 
apai nagyapja az a Curaheen Tyson, aki 

egyébként a már forgalmazható Derecs-
kei Mathew Tyson apja.

Az Őrségi Nemzeti Parkból került ki a 
29868 Őrségi Profi Gyenes, apja Nyőgé-
ri Gyenes Totem, a híres Kocséri Totem 
Perec fia. Gyenes egyébként kettőshasz-
nú felmenőkkel rendelkezik, hiszen apai 
nagyapja Bonyhádi Perec Rádius. Gyenes 
ivadékai kiváló izmoltságot mutatnak, és 
ezzel összefüggésben kimagasló vágóér-
téket produkálnak. Profi anyai nagyapja 
Kocséri Sofőr Return, a húshasznú ma-
gyartarka tenyésztés egyik kiemelkedő 
bikája. Ráma és lábszerkezet pontszáma 
8-8, izmoltsága 7 pont.

Reméljük, a bemutatott ifjú generáció 
néhány év múltán a kiváló elődök nyom-
dokaiba lép, bizonyítva tenyésztési kon-
cepciónk sikerét.

Az újság téli számában számoltam be 
a fajta küllemi bírálati rendszerének fej-
lesztéséről. A fejlesztéshez kapcsolódóan 
elkészült a kettős- és a húshasznú magyar-

tarka küllemi bírálati szabályzata, amely 
az Egyesület honlapjáról (www.magyar-
tarka.hu) az „egyesület” → „tenyésztés” 
menüpont alatt letölthető. Szintén a hon-
lapról érhető el az „online küllemi bírálói 
felület”, amelyre kattintva megnyílik a 
bírálati tulajdonságokat tartalmazó panel. 
A bírálói felületen minden érdeklődő te-
nyésztő tetszés szerint lebírálhatja tehe-
nét, és elküldheti a bírálatokat a megadott 
e-mail címre. Természetesen ez a bírálat 
nem helyettesíti a hivatalos küllemi bí-
rálatot, amelyet továbbra is kizárólag az 
Egyesület szakemberei végezhetnek el.

Az	új	bírálati	rendszerről	május	18-án	
(csütörtök)	 Kocséron,	 a	 Petőfi	 Mg.	 Szö-
vetkezet	 magyartarka-tenyészetében	 el-
méleti	és	gyakorlati	képzéssel	egybekötött	
tanfolyamot	szervezünk,	amelyre	tisztelet-
tel	várjuk	az	érdeklődő	tenyésztőket!

Jelentkezni	e-mailben	(info@magyar-
tarka.hu)	 vagy	 telefonon	 (74/451	 022)	
május	15-ig	lehet.

29191 Jáki Plutó Reumut
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A szarvasmarha fertőző rhinotracheitise 
(IBR) kórokozója, az 1. típusú bovin-
herpesvirus BoHV-1) elleni hivatalos – 
azaz jogszabályi alapon nyugvó – mente-
sítés 2002 óta folyik hazánkban a 19/2002 
(III.8) FVM rendeletben foglaltak szerint. 
Mivel a mentesítési program kezdetén 
végzett országos felmérő vizsgálatban a 
szarvasmarha-állományok döntő több-
sége (nagy létszámú állományok közel 
90%-a, kis létszámú állományok mintegy 
50%-a [Molnár és Szabó, 2013]) BoHV-1 
vírussal fertőzöttnek bizonyult, a mentesí-
tés egyetlen reális, gazdaságilag elfogad-
ható módja a marker vakcinák alkalmazá-
sa mellett végzett szelekció, pontosabban 
természetes állománycserélődés volt.  
A gyakorlatban ez a 6 hónaposnál idősebb 
állatok rendszeres, félévente egyszerre 
történő állomány-vakcinázását, valamint 
a sorba növő borjak 3-4 hónapos korban 
végzett alapimmunizálását jelentette. 
Olyan állományokban, ahol a fiatal bor-
jak fertőződésének magas kockázata állt 
fenn, ezt a programot ki lehetett egészíte-
ni az 1-2 hetes korban orrnyálkahártyára 
történő vakcinázással (erre a célra kizáró-
lag élő, legyengített kórokozót tartalmazó 
marker vakcinák használhatók). A marker 
vakcina a BoHV-1 vírus esetében az ún. 
gE jelű glikoprotein hiányát jelenti, más 
szóval ez a felületi alkotóelem nincs jelen 
a vakcinavírusban, ebből következően el-
lenanyag-termelést sem vált ki. A marker 
vakcinával oltott, de a természetes (viru-
lens) kórokozóval nem fertőződött állatok 
megfelelő teszttel megkülönböztethetőek 
a fertőződött egyedektől, ennek részleteit 
az 1. ábra mutatja. Így egyszerűen nyo-
mon követhetővé válik az állományban a 
fertőződött és a nem fertőződött állatok 
aránya.

A fent leírt vakcinázási program hasz-
nálatával nagyon sok állományban gyors, 
látványos eredményt lehetett elérni: a nö-
vendék korosztályban a fertőzött állatok 
aránya 1-2 év alatt nullára csökkent (Pálfi 
és mtsai, 2007). Azt, hogy a fertőzöttség 

hogyan alakult a tenyészállatok között 
(tehenek, vemhes üszők), már jóval több 
tényező befolyásolta. A BoHV-1 vírus-
sal történt fertőződés gyakorlatilag élet-
hossziglani vírushordozást eredményez, 
tehát a fertőzöttek aránya az idősebb 
tehenek selejtezésével csökken, feltéve, 
hogy a fiatalabbak nem fertőződnek meg.  
A tejelő teheneket termelési állapotuknak 
megfelelően gyakran átcsoportosítják, 
ezért nagyon magas az egyedek közötti 
kontaktusok száma, ami nagy fertőző-
dési kockázatot jelent. Minden olyan 
tényező, ami a tehenek immunállapotát 
gyengíti, lehetőséget nyújt az „alvó” (lá-
tens) BoHV-1 fertőzés reaktiválódására 
és így a vírusürítésre. Másik oldalról az 
immunszupresszált állapot nagyobb fo-
gékonyságot eredményez a nem fertőzött 
állatban, vagyis nagyobb eséllyel fog 
megfertőződni a környezetben jelenlevő 
kórokozóktól. A fertőzésközvetítés szem-
pontjából a legkockázatosabb elemek a 
telepen: állatvásárlás (eltérő fogékony-
ságú csoportok találkozása); állatkiállí-
tásról való vissza hozatal az állományba; 
összes korcsoport egy telepen tartása; 
a vakcinázási program „fellazulása”; 
zsúfoltság; immunválaszt károsító té-
nyezők (a teljesség igénye nélkül: kró-
nikus stressz, anyagforgalmi betegségek, 
takarmányártalmak pl. mycotoxin szeny-

nyezettség, BVD perzisztens vírushordo-
zás/átmeneti fertőződés).

Közleményünkben egy olyan esetről 
számolunk be, amikor a jó úton haladó 
IBR mentesítés egy nagyarányú állomány-
áttelepítés miatt felborult, több mint két 
éven át egyre növekvő IBR fertőzöttségi 
arány után a helyzetet a BVD elleni véde-
kezés radikális átalakításával sikerült újra 
a mentesítés irányába fordítani.

Egy észak-magyarországi, kisebb elté-
résekkel kb. 700 tejelő tehénből és ezek 
szaporulatából álló, összesen mintegy 
1270 egyedet számláló tejelő tehenészet 
írásunk tárgya. Az állományt 2010 előtt, 
többszörös állatvásárlással bővítették erre 
a létszámra, azóta viszont nem történt 
újabb állatbehozatal, tehát az eset elő-
fordulásának időszakában az állomány 
zártnak volt tekinthető. A tehenészet ma-
gas, 10800 kg (2016) átlagos laktációs 
tejhozammal termel, paratuberculosissal 
súlyos mértékben terhelt (a fertőzött-
séget vágóhídi elváltozások, illetve M. 
aviumsubspparatuberculosis több alka-
lommal történt izolálása is megerősítet-
te). BVD perzisztens vírushordozók (PI) 
ugyancsak régóta ismerten jelen voltak 
az állományban: 2008-ban végzett átfogó 
vizsgálat során néhány ilyen egyedet azo-
nosítottak, ezeket az eredmény ismereté-
ben azonnal eltávolították az állományból.

BVD pERZIsZTEns VíRushoRDoZás, MInT AZ IBR MEnTEsíTés 
EgyIK gáTló TényEZőjE

Földi	József	dr1.	Zsebesi	Bertalan	dr.2	Lebhardt	Károly	dr.3	Branduse	László3

1kutató állatorvos, Euvet Bt. 2magánállatorvos 3M.A.H. FoodControll Kft. Vet Controll laboratórium

Nem elkülönítő teszt 
– indirekt ELISA; gB 
ELISA; vírusneutral-
izáció (VN)

Elkülönítő teszt – gE 
ELISA

Nem vakcinázott, nem fertőződött* Negatív Negatív

Marker vakcinával oltott, nem fertőződött Pozitív Negatív

Fertőződött, akár volt vakcinázva korábban, 
akár nem Pozitív Pozitív

Nem marker vakcinával oltott** Pozitív Pozitív

* fertőződött = természetes (virulens) kórokozóval fertőződött
** Az Európai Unióban BoHV-1 ellen kizárólag gE- marker vakcinák engedélyezettek

1. ábra | Vakcinázott és fertőződött állatok elkülönítése 
marker vakcina / elkülönítő teszt rendszerben
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2012 novemberéig az üszőnevelés a te-
henészeti teleptől kb. 1 km-re levő külön 
telepen folyt, ahová kb. 8 hónapos korban 
vitték át a növendékeket, és az előrehala-
dottan vemhes üszőket hozták vissza.

IBR mentesítés céljából a bevezetőben 
leírt vakcinázási programot alkalmazták, 
2010 előtt több-kevesebb „lazasággal”, 
ezt követően már több figyelmet fordítot-
tak a pontos vakcinázásokra. Az IBR el-
leni immunizáláson kívül más vakcinázás 
nem történt az állományban.

2012 novemberében a tehenészeti tele-
pen beüzemeltek egy új istállót, és ezzel 
egyidejűleg az üszőnevelő telep működé-
sét beszüntetve, áthozták a tehenészetbe a 
növendék állományt.

A 2. ábrán összefoglaltuk az évenként 
elvégzett IBR gE vizsgálatok eredményét 
2010 óta. Az oszlopok a gE pozitív (fer-
tőzött) állatok arányát mutatják korcso-
portos bontásban. Az évenkénti vizsgálat 
a tehenek – valamint 2014-2016-ban a 
vemhes üszők – esetében gyakorlatilag 
teljes állományszintű volt, a növendékek-
ből reprezentatív mintavétel történt.

Az ábráról leolvasható, hogy 2010-től 
kezdődően – az állatvásárlások beszünte-
tése és a vakcinázási program szigorúbb 
alkalmazása után – számottevően csök-
kent a tehenek között a gE pozitívak ará-
nya, 54%-ról 12%-ra. A 2011-ben végzett 
vizsgálat szerint 50 növendék mindegyi-
két gE negatívnak találták. Tehát az IBR 
mentesítés jó úton haladt.

A 2012 végén történt áttelepítés – min-
den korcsoport összehozása egy telep-

re – új fertőzési ciklust indított be, és 
2013-ban már a vizsgált tehenek közel 
42%-a, valamint a növendékek 6%-a vált 
gE pozitívvá. Ez a helyzet 2014-ben to-
vább romlott: a növendékek 53%-os és a 
vemhes üszők 44%-os fertőzöttségi ará-
nya a teljes állomány-átfertőződés képét 
vetítette előre. Ráadásul 2014 májusában 
a vemhes üszők BVD vírus kimutatásra 
irányuló PCR vizsgálata két állatban po-
zitív eredményre vezetett, ami legalábbis 
a BVD vírus állományon belüli terje-
dését (átmeneti virémia) vagy rosszabb 
esetben új PI állatok születését és állo-
mányban maradását mutatta. Joggal fel-
tételezhetjük tehát, hogy az átcsoportosí-
tás nemcsak a BoHV-1, hanem a BVDV 
szempontjából is új fertőződési ciklust 
eredményezett.

Ilyen előzmények után, 2014 novembe-
rében történt szakmai megbeszélés ered-
ményeképpen a prevenciós programot és 
a borjúnevelési technológiát illető alábbi 
változtatásokat léptették életbe:
• a következő IBR vakcinázási prog-

ram pontos betartása: borjak immu-
nizálása orrnyálkahártyára 2 hetes kor-
ban, majd izomba 3 hónapos korban.  
A növendék üszők még egy oltást 
kapnak az ún. „előgyűjtő” istállóból 
a nagy létszámú, növendék és vem-
hes üsző korosztályt is magában fog-
laló csoportba kerülés előtt. Ez fiatal 
üszők létszámának függvényében kb. 
6-8 hónapos kori vakcinázást jelent. 
Az ennél idősebb állatok rendszeres, 
félévente egyszerre történő állomány-

vakcinázásra kerülnek. A telepen 
eladásig maradó bikaborjakat is vak-
cinázzák. A felhasznált készítmény 
Bovilis® IBR Marker Live (MSD 
Animal Health).

• BVD elleni vakcinázás bevezeté-
se az alábbi program szerint: nö-
vendék üszők immunizálása kb. 
12 hónapos kortól, 4 hetes időköz-
zel kétszer (Bovilis® BVD, MSD 
Animal Health). Ezt a programot 
2016-ban felváltotta a Bovela® 
(BoehringerIngelheim Vetmedica 
GmbH) vakcina egyszeri alkalma-
zása a várható termékenyítés előtt 
1-1,5 hónappal. Állomány-vakcinázás 
2015-2016-ban nem történt, ennek 
bevezetése 2017-ben várható.

• Borjúhasmenések elleni vakcinázás 
bevezetése: vemhes tehenek oltása el-
lés előtt 3 héttel E-coli K99, rota- és 
coronavírust tartalmazó vakcinával 
(RotavecCorona®, MSD Animal He-
alth)

• Föcstejitatási technológia szigorú 
betartása: a borjaknak születésük 
után 4 órán belül legalább a testtöme-
gük 10%-ának megfelelő mennyiségű 
(kb. 4 liter) testmeleg föcstejet kell 
kapniuk. Részletes elletési munkalap 
használatát vezették be, amelyen pon-
tosan rögzítik az ellés körülményeit, 
esetleges segítségnyújtást és a bor-
jú föcstejfelvételének körülményeit. 
Amelyik borjú spontán nem vagy nem 
elegendő föcstejet vett fel, azt szon-
dán keresztül táplálják.

• Föcstejellátottság ellenőrzése: a 
borjak 1-2 napos korában mindegyi-
küknél ellenőrzik a vérszérumban az 
immunglobulin-ellátottságot refrakto-
méteres vizsgálat segítségével, a föcs-
tej minőségét pedig kolosztrométerrel. 
Ha a tehénnek tőgygyulladása van 
vagy alacsony a föcstej sűrűsége, 
a megszületett borjú más tehén fa-
gyasztott föcstejét kapja.

A BVD PI egyedek felderítésére és ki-
szűrésére 2015. júliustól kezdődően a tel-
jes állományra kiterjedő szűrést végeztek: 
a laktáló egyedekből vett egyedi mintákból 
képezett elegytej (poolok) PCR, a nem teje-
lő, 4 hónaposnál idősebb egyedek vérmin-
táinak és a 4 hónaposnál fiatalabb borjak  

2. ábra |  BoHV-1 vírussal fertőzött (gE pozitív) állatok arányának alakulása 
korcsoportos bontásban 2010-2016
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fülporcmintáinak BVD antigén ELISA 
vizsgálatával. Az állományvizsgálatot kö-
vetően született borjakat fülporcmintákból 
vizsgálták egy éven át.
Összesen 1626 minta vizsgálatának ered-
ményeképpen 16 BVD PI állatot azono-
sítottak, (3. ábra) amelyeket eltávolítot-
tak az állományból.

A laboratóriumi vizsgálatok ered-
ményeinek összegzésével elmondható, 
hogy 2016 közepére az állomány BVD 

perzisztens hordozóktól mentessé és a 
24 hónaposnál fiatalabb korosztály IBR 
gE negatívvá, azaz természetes BoHV-1 
vírustól mentessé vált.

Felmerül a kérdés, hogy a járványtani 
helyzet ilyen markáns változása vajon 
megmutatkozik-e a termelési paraméte-
rekben?
Két területet emelnénk ki:
• a borjú elhullási arány 2016-ban 

közel egyharmadára (!) – vagy más 

megközelítésben 6,8% ponttal – csök-
kent 2015-höz képest (4. ábra)

• a szaporodásbiológiai mutatók is 
számottevően javultak (5. ábra). 
Ezek közül a következő lényeges ada-
tokat emelnénk ki: 8% ponttal, közel 
másfélszeresére nőtt az első terméke-
nyítésre vemhesült tehenek aránya, 
3% ponttal (kb. egynegyedével) csök-
kent az üres tehenek aránya, 6 nappal 
csökkent a szervizperiódus átlagos 
időtartama és 0,6% ponttal javult a 
termékenyítési index.

KÖVETKEZTETÉSEK

Molnár és Szabó (2013), valamint Albert 
(2015) adatai egybehangzóan azt mutat-
ják, hogy napjainkban, hazánkban kb. 15-
20%-ra tehető a BoHV-1 vírussal fertőzött 
(gE pozitív) szarvasmarha-állományok 
aránya. Sok ez vagy kevés? Megítélés kér-
dése. Ha a 2003-as, 90%-os fertőzöttségi 
arányhoz viszonyítjuk, akár még örülhet-
nénk is. Ha azt nézzük, hogy a mentesí-
tés megkezdése óta 13 év telt el, és a te-
henészetek átlagos laktációszáma 2,2-2,3, 
vagyis a tehenek várható élettartama alig 
4,5-5 év, ennyi idő alatt több mint kétszer 
bekövetkezett a természetes állomány-
cserélődés, vagyis, ha az új fertőződése-
ket sikerül megakadályozni, már régen 
mentesnek kellene lennie az ország teljes 
szarvasmarha-állományának. Nyilvánva-
lóan időről időre előfordulnak tehát az 
állományok egy részének életében olyan 
járványtani epizódok, amikor új fertő-
ződési ciklus indul be. Ne feledjük, hogy 
számos egyéb tényező mellett ennek egyik 
oka lehet a BVD perzisztens vírushor-
dozás is. Olyan állományokban tehát, ahol 
nem halad megfelelően az IBR mentesítés, 
érdemes gondot fordítani a BVD vírus-
hordozók felderítésére és eltávolítására is, 
mert lehet, hogy ez az előrelépés gátja.

Az általunk vizsgált esetben az is bebi-
zonyosodott, hogy a szaporodásbiológiai 
és borjúnevelési paraméterek javulása 
miatt gazdasági értelemben is kiválóan 
megtérülő befektetés a BVD PI mente-
sítésre fordított pénz, idő és energia.

A laboratóriumi vizsgálatokat 2015-től 
a M.A.H. Food-Controll Kft. Vet-Controll 
állatdiagnosztikai laboratóriuma végezte.

Korcsoport BVDV PI (db)

Itatásos borjú (<2 hónapos) 2

növendék üsző (6-14 hónapos) 7

tehén (>24 hónapos) 7

Összesen 16

3. ábra | BVDV perzisztens vírushordozók (PI) megoszlása korcsoport szerint

2015 2016

Tehénlétszám 702 774

Selejt tehenek aránya % 2,6* 0,5

60 napnál régebben ellett üres tehenek  
aránya %

11,8 8,5

Első termékenyítésre vemhesült tehenek 
aránya %

18,5 26,1

Termékenyítési index 4 3,4

Szervizperiódus átlag (nap) 155 149

Produktivitási index** % 70,7 74,9

* BVDV PI egyedeket is beleértve
** megállapított vemhes+ellés után 90 napon belül termékenyített tehén létszám / összes tehén 

5. ábra | Főbb szaporodásbiológiai mutatók változása 2015-2016

4. ábra |  Borjúelhullások alakulása 2015-2016
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gRAVETTI MEgolDás A MAgyAR MEZőgAZDAság sZáMáRA 
A RIChEl sEgíTségéVEl

Nagy	László	–	Tatár	Kálmán
Gravetti Kft.

A Richel csoport, valamint a Gravetti Kft. 
együttműködése lehetővé teszi a magyar 
mezőgazdasági termelők számára, hogy 
egy újszerű megoldással javítsák az ered-
ményességüket.

A RICHEL csoport egy 3. generációs 
családi vállalkozás. A céget 1964-ben 
alapították, és mára Európa piacveze-
tő melegházgyártójává nőtte ki magát.  
A gyár termékei 89 országban segítik a 
mezőgazdaság termelékenységét és növe-
kedését. Az üzem székhelye Dél-Francia-
országban, Eygaliéresben található.

A gyártó a melegházak és üvegházak 
terén szerzett tapasztalatait ültette át a 
Shelterall tároló termékcsaládjába. Éven-
te több mint 3 000 000 m2-t fednek le 
Richel technológiákkal. 

Az elmúlt 50 év alatt kifejlesztettek 
számos szabadalmaztatott technológiát, 
mint például az OV90-es acél profil, a 
kereszt technológia, ami lehetővé teszi 
a hegesztésmentes összeállítást vagy a 
Richel clips, ami megnyugtató és biztos 
rögzítést kínál a ponyvás fedéshez. 

Ez a sátorrendszer gyorsan telepíthe-
tő, és tartós megoldást jelent azokon a 
helyeken, ahol a hagyományos és drága 
építés nem indokolt vagy nem lehetsé-
ges, legyen szó mezőgazdasági vagy ipari 
tárolásról. A sátrak roncsolásmentesen 
szétszerelhetőek és áttelepíthetőek.

Sátraink	 (csarnokaink)	 számos	 tárolási	
feladatra	alkalmasak:
1. Gép- és járműtárolás (A nagy értékű 

gépek, mint például a kombájn, ön-
járó permetező, silózó gép állagát 
hosszútávon segít megóvni, mivel 
az időjárás viszontagságainak nincs 
kitéve, nem süti a nap a hidraulika 
tömlőket, a műanyag alkatrészeket, 
nem veszíti el a karosszéria a szí-
nét.)

2. Műhely (A gyári szigeteléssel ellátott 
sátrakban akár a gépek karbantartá-
sát is el lehet végezni a leállási idő-
szakokban.)

3. Állattartás (Számtalan működő rend-
szer létesült már a Shelterall sát-
rak felhasználásával, például juh, 
szarvasmarha, sertés, baromfi, 
víziszárnyasok számára.)

4. Takarmánytárolás (Elsősorban réti 
széna, lucernaszéna és szalma tá-
rolására használható, rendelkezésre 
áll gyári tervezési segédlet a külön-
böző bála- és sátorméretekhez.)

5. Takarmány-előkészítés (TMR előké-
szítéshez, stabil üzemű szálastakar-
mány-aprító berendezés fölé vagy 
akár a napi-heti takarmányszükség-
let tárolására)

6. Tárolási szükséglet csúcsok költség-
hatékony áthidalására (például mű-
trágya- és vetőmagtárolás)

A sátrak hegesztésmentesen szerel-
hetőek össze, és semmilyen komolyabb 
építészeti beavatkozást nem kívánnak.  
A sátrak építését a vevők, gazdák rend-
szeresen önmaguk végzik, de természe-
tesen a Gravetti Kft. szolgáltatásai közé 
tartozik a sátrak profi csapattal való felál-
lítása és készre szerelése a helyszínen. A 
sátor praktikusságát számos technológiai 
megoldás segíti, mint például az OV90 
nagy szilárdságú, ovál profilú acélcső, 
ami az NF EN 10346 Sendzimir szab-
ványnak megfelelően készül, és megfelel 

az európai normáknak, valamint a PVC 
bevonatú ponyva 10 év garanciával!

A sátor rögzítése történhet közvetlenül 
talajra (talajhorgony segítségével), beton-
ra, falazatra vagy akár aszfaltra is.

A	 Richel	 gyár	 a	 Shelterall	 sátrakhoz	
számtalan	kiegészítőt	kínál:
• különböző oromzatok (zárt, felteker-

hető ponyvaajtóval, tolóajtóval
• oldalvédő acéllemezek (belülre, 90-

170-250 cm-es magasság)
• hőszigetelés (8 cm üveggyapot)

Őszintén hiszünk a Richel gyár által 
50 év alatt kifejlesztett technológiában.  
A Richel Európa piacvezető üvegházgyár-
tója. Termékeinek formavilága és gyártása 
a SOCOTEC (nemzetközi építéstechnikai 
kockázatelemző szervezet) által is elismert.

Országszerte rendelkezünk referen-
ciákkal, legyen szó akár tárolásról, akár 
állattartásról.

Amennyiben további kérdései merülné-
nek fel, készséggel állunk rendelkezésére, 
keressen bennünket elérhetőségeinken!

Nagy László +36309926830  
Tatár Kálmán +36307050687
nagy.laszlo@gravetti.hu • tatar.kalman@gravetti.hu
Web: http://www.gravetti.hu
FaceBook: https://www.facebook.com/ravettikft

RENDElhEtő MéREtEk

Szélesség (m) Gerincmagasság (m)

4,5 2,25

8,0 (OV90 profil) 3,60

9,3 (OV90 profil) 3,99

10,0 (OV90 profil) 5,00

12,0 (OV90 profil) 6,75

15,8 (rácsos tartószerkezet) 7,90

25,0 (rácsos tartószerkezet) 11,00

A Shelterall sátrak hosszúsága teljes mértékben testre szabható
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sZálAsTAKARMány BETAKARíTó-KEZElő gépEK sKAnDInáV MInőséggEl!
AZ oy Elho AB FInn gyáRTó gépEI A MAgyARoRsZágI pIACon

Nagy	László	–	Tatár	Kálmán
Gravetti Kft.

Az ELHO közel 50 éve gyártja gépeit, 
melyeket kezdetektől fogva a legkor-
szerűbb és legmagasabb szintű műszaki 
megoldások alkalmazása, valamint a ki-
váló anyag- és gyártási minőség eredmé-
nyeként a hosszú távú, megbízható mű-
ködés jellemez. Az ELHO a világ számos 
országában forgalmazza gépeit, melyek a 
legigényesebb termelők elvárásait is ki-
elégítik.

TÁRCSÁS KASZÁK

Az ELHO széles választékban kínálja fű-
kaszáit, elsősorban kis és közepes terme-
lők számára, de megtalálhatók közöttük 
a nagyüzemek számára is gazdaságos és 
hatékony megoldást nyújtó nagy teljesít-
ményű kasza-kombinációk is. A gyártó 
minden takarmánynövényhez (fűfélék, 
pillangósok, rozs stb.) kínál megfelelő 
technológiát, szársértő nélküli, kovácsolt 
acél ütőujjas vagy gumihengeres szársér-
tővel szerelt kaszáival.

 Gépeinek letisztult és céltudatos terve-
zettsége könnyű kezelhetőséget és prob-
lémamentes működést biztosít. Az ELHO 
kaszák különösen erős vágórésze minden 
talajon kiváló vágási minőséget, tiszta, 
gyors és hatékony betakarítást és hosz-
szú élettartamot eredményez. Az ELHO 
legtöbb kaszája alapfelszereltségben tar-
talmazza a hidro-pneumatikus tehermen-
tesítést (Hydro Balance) és a hidraulikus 
ütközésbiztosítást (Hydro Active). 

RENDKÉPZŐK/RENDFORGATÓK

Az ELHO több évtizede gyártja saját fej-
lesztésén alapuló rendkezelőit, melyek 
a hagyományos megoldásokhoz képest 
több előnyt is nyújtanak. 
• a rotorok feldobó mozgatással terelik 

a levágott terményt a gép középvonala 
felé. Ezzel a megoldással jelentősen 
lecsökken a terményben maradó fizi-
kai szennyeződések mennyisége (kő, 
föld, trágya stb.), melyek a takarmány 

minőségét rontják, ill. a következő gé-
pek (bálázó) sérülését okozhatják.

• Jól szellőző, jól formázott rend alakít-
ható ki, melyben a baktériumfertőzé-
sek kialakulása minimálisra csökken.

• Egy menetben végezhető a rendek 
összesítése és a bálázás (V-Twin 600), 
amivel a betakarítás költségei (üzem-
anyag, idő) és a talajterhelés is jelen-
tősen csökkenthető.

• A hidromotoros hajtás olajigénye 
mindössze 25 l/perc, ezért kis és kö-
zepes traktorokkal is jól használható. 
A forgókosarak sebessége fokozat-
mentesen állítható, így bármilyen 
fajtájú növény kíméletes rendkezelése 
megvalósítható.

• A vontatott kivitelű gépek 
(V-Twin750; V-Twin 950) munkaszé-
lessége akár menet közben is fokozat-
mentesen állítható.

• A rendkívül egyszerű műszaki konst-
rukció könnyű kezelést és hosszú távú 
megbízható működést eredményez.

BÁLACSOMAGOLÓK

Az ELHO az elsők között kezdte a 
bálázott takarmányok csomagolás-
technológiájának fejlesztését és bá-
lacsomagoló gépek gyártását. A több 
évtizedes tapasztalatnak és a folyama-
tos fejlesztéseknek köszönhetően ma 
az egyik legelismertebb gyártó a bála-
csomagolók piacán. Modellpalettáján 
megtalálhatók a függesztett és vonta-
tott kivitelek, kör vagy szögletes bálák 
csomagolására. A gépek vezérlése – tí-
pustól függően – manuális/bowdenes, 
félautomata és teljesen automatizált 
lehet. A kiváló csomagolási minő-
ség mellett a nagyfokú hatékonyság 
(Fastliner1500,Proliner1500: 60db/óra) 
teszi gazdaságossá ezeket a gépeket.

Az ELHO sorbála-csomagolójával 
(Tube 2020) a felhasznált fólia mennyisé-
ge 50%-kal csökkenthető, akár 120 bála/
óra teljesítmény mellett!

BÁLAAPRÍTÓ-KIOSZTÓK

Az ELHO függesztett és vontatott kivi-
telekben gyártja bálaaprító-kiosztó gé-
peit, kis és közepes gazdaságok részére. 
A gépek alkalmasak kör és szögletes ta-
karmánybálák aprítására és kiosztására, 
valamint szalmabálák alomként kiszórá-
sára.

ZÖLDTAKARMÁNy-BETAKARÍTÓ/
FELSZEDŐ

Az ELHO félig-függesztett silózója 
(DC2100) az önjáró betakarítógépek ha-
tékonyságát kínálja, jelentősen kedve-
zőbb üzemeltetési költségek mellett! 

Ez a gép rend felszedésére és pótkocsi-
ra juttatására, valamint direkt betakarítás-
ra egyaránt alkalmas.

A fűfélék mellett kiváló betakarítási 
hatékonyságra képes egyéb takarmány-
növények (lucerna, borsó, kalászosok és 
bizonyos esetekben silókukorica) betaka-
rításakor is.

Nagy László +36309926830  

Tatár Kálmán +36307050687
nagy.laszlo@gravetti.hu • tatar.kalman@gravetti.hu
Web: http://www.gravetti.hu
FaceBook: https://www.facebook.com/ravettikft
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XV. Tarka Fotópályázat
Beérkezési határidő: 2017. július 21.

PályázATI FElTéTElEk:

A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, lakóhelytől és életkortól 
függetlenül bárki részt vehet.
A pályázat témája: a szarvasmarha és annak tenyésztése. Te-
hát nem kizárólag a magyartarkák örökíthetők meg, hanem a 
szarvasmarhák valamennyi fajtája, bármilyen környezetben és 
bármilyen módon.

A pályázatra csak olyan felvételeket nevezzenek a szerzők, ame-
lyek a korábbi Tarka Fotópályázatokon még nem szerepeltek!

Egy pályázó maximum 10 db fekete-fehér vagy színes, digitá-
lis vagy digitalizált képet küldhet be e-mailben. A beküldött al-
kotások mérete 3543x2362 pixel és 300 dpi legyen, nyomtatási 
méret 20x30 cm, JPG. Más formátum esetén a hosszabbik oldal 
egyezzen meg az előírtakkal. A zsűri által kiállításra javasolt ké-
peket a szervezők nagyíttatják le. Az egy e-mailben küldött fotók 
összterjedelme ne haladja meg az 15 Mb-ot, ennek megfelelően 
kérjük a mennyiséget több e-mailre elosztani! Becsomagolt állo-
mányokat, óriás leveleket nem fogadunk. Minden képet egyen-
ként kell csatolni. A fotók beérkezéséről visszajelzést küldünk.

A pályaművek fájlneve a következő adatokat tartalmazza éke-
zetes betűkkel írva: a pályázó családi neve_keresztneve_a kép 
sorszáma_a kép címe. Pl.: Molnár_József_01_Tarkamarha

A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteni. A nevezési lapon 
szereplő információk egyezzenek a fájlnévben olvasható fel-
irattal. A nevezési lap a kiírás végén szerepel, illetve letölthető 
a http://muvhazbonyhad.ewk.hu oldalról. A nevezési lapot is 
e-mailben kérjük beküldeni. A nevezési lap fájlneve a pályázó 
neve legyen!

Beküldési cím: tarkafesztival@gmail.com 

Díjazás: az 1-3. helyezett tárgyjutalomban részesül, egy alkotó 
pedig elnyeri a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének külön-
díját, ill. egyéb különdíjak is átadásra kerülhetnek.

A pályázóknak nevezési díjat kell fizetni, melynek összege: 
1.000 Ft/fő, a beküldött képek számától függetlenül. A nevezési 
díjakat a pályázattal és kiállítással kapcsolatos költségek fede-
zésére fordítják a szervezők. A nevezési díj átutalható, de csak 
azon a néven, amely a nevezési lapon is szerepel. 
Számlaszámunk: Vörösmarty Mihály Művelődési  
Központ,  OTP 11746036-15415307 (IBAN formátum: 
Hu03117460361541530700000000). A megjegyzés rovatban 
fel kell tüntetni: Tarka Fotópályázat! Aki nem tudja megoldani 

a banki átutalást, az adja fel a nevezési díjat postai rózsaszín 
csekken úgy, hogy azon a művelődési központ neve szerepeljen 
és cím helyett a számlaszáma!

A kiállításon szereplő művek a tárlat népszerűsítésével kapcso-
latos publikációkban szerzői jogdíj fizetése nélkül jelennek meg 
– a szerző nevének feltüntetésével. A Magyartarka Tenyésztők 
Egyesülete a kiválasztott képek közlési jogát esetleg megvásá-
rolja szakmai lapjában való felhasználásra, a szerzőkkel való 
egyeztetés után. A díjnyertes fotók a kiállítás megnyitását kö-
vetően megtekinthetők lesznek a http://muvhazbonyhad.ewk.hu 
internetes oldalon, ahonnan előzetesen a nevezési lap is letölthe-
tő. A szervezők a beérkezett fotókat CD-n archiválják.

További információ: Vörösmarty Mihály Művelődési Központ, 
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2. Telefonszám: 06-74/451-455. 
(A művelődési központ június 19-től július 2-ig zárva tart, ekkor 
a telefonszám nem él!)

A zsűri tagjai: Szabó Béla EFIAP fotóművész; dr. Füller Imre, 
a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatója; 
Kirchné Máté Réka, a Bonyhádi Fotóklub alapítója.

Pályázati naptár:
Beérkezési határidő: 2017. július 21.
Zsűrizés: 2017. július 25-27. között
Értesítés a zsűri döntéséről: 2017. július 31-én
A kiállítás megnyitása: 2017. augusztus 12-én
A kiállítás megtekinthető: Bonyhádon, a művelődési központ-
ban (Széchenyi tér 2.), augusztus 11-31-ig.
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NEVEZÉSI LAP

a XV. Tarka Fotópályázaton való részvételhez

A pályázat feltételeit ismerem. Hozzájárulok ahhoz, hogy a kiállításra elfogadott alkotásaimat a rendezvény népszerűsítése érdeké-
ben – térítésmentesen – publikálják a rendezők, a nevem feltüntetésével, különféle sajtótermékekben.  

Név: ………………………………………………………………………………………….

Postacím: …………………………………………………………………………………….

Telefonszám: ……………………………….    E-mail: …………………………………….

Sorszám A kép címe Készítésének helye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hely: ………………………………… Dátum: 2017. …………………………………….

"

FEjőRoBoToKAT MAgyARoRsZágRA?
Szokó	Zita	–	Polgár	J.	Péter

Szokó Zita, a keszthelyi Georgikon mes-
terszakos hallgatója hollandiai és hazai 
üzemi tapasztalatai alapján készítette el 
diplomadolgozatát ebben a témakörben. 
Saját szempontjait az interneten elérhető 
esettanulmányokkal is kiegészítette.

Magyarországon is egyre nagyobb 
problémát jelent az állattartó telepeken 
a megfelelő szakemberek hiánya, s ez 
alól a tejtermelő telepek sem kivételek. 
Kevesebb a fejőmunkás, s gyakran nincs 
sok köszönet a munkájukban sem. Nem 
teszi vonzóvá a munkát a kora reggeli fe-
jési idő, s gyakran csak a fejések idejére 
van szükség plusz munkaerőre, de a tele-
pi egyéb munkálatokhoz nem. Mindezek 
indokolják, hogy a fejést teljesen gépe-
sítsük, erre a legmodernebb megoldás a 
fejőrobot.

Hollandiában a Lely cég már 1992-ben 
elkészült az Astronaut A2 fejőrobot pro-
totípusával, 1994-ben pedig már piacra is 
dobta, számos holland családi gazdaság 
már ettől az évtől robotokat használ.

Az első típus megjelenése óta fo-
lyamatosak a fejlesztések, több gyártó 
is előállt saját robottal, jelenleg a leg-
nagyobb gyártók a piacon: DeLaval 
(DeLaval VMS), Lely (Lely Astronaut), 
SAC (RDS Futurline), Fullwood (Mer-
lin), GEA Farm Technologies (Mlone), 
BoumaticRobotics (MR-S1, MR-D1). 
Ma Magyarországon három telepen 
működnek fejőrobotok, ebből kettőn 
DeLaval VMS, a harmadikon pedig SAC 
Futurline.

A robot működése minden lépésben 
követi a kézi fejés műveleteit, a fent lát-

ható gyártók robotjai két nagy csoportra 
oszthatók a robotkar működése szerint: 
hidraulikusak és pneumatikusak. 

A robotfejés lépései a következők: a 
robot kinyitja a bokszának az ajtaját, a 
tehén beáll, a robot letisztítja a tőgyet 
– ez történhet tisztítókefékkel vagy elő-
zetes fejőkehellyel –, először lemossa 
a tőgybimbót, majd az előfejést is el-
végzi, és csak ezután helyezi fel a kar 
lézeres bemérés segítségével a fejőkely-
heket. A fejés mindegyik robot esetében 
tőgynegyedenként történik, a vakfejés 
kizárt. Be lehet állítani azt is, ha csak 
három vagy kevesebb tőgynegyedet kell 
fejni. Mindegyik típus képes a tej minő-
ségét, beltartalmát is ellenőrizni, s ha az 
nem megfelelő, automatikusan szeparálja 
a tejet. Természetesen az előfejt tej sem 
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kerül a tankba. A befejések is tökéletesen 
elvégezhetők a robotos rendszerrel is, s a 
higiénia folyamatosan biztosított. A fejés 
végeztével a robot leveszi a fejőkelyheket 
és fertőtleníti a tőgyet. 

Hány tehén, hány robot? Optimális 
esetben egy tehén fejése – a leadott tej 
mennyiségétől és az állat viselkedésétől 
függően – 4-5 percig tart. Ha az állat le-
rugdossa a fejőkelyheket, tovább fog tar-
tani a fejés. Természetesen a robot auto-
matikusan letisztítja a levert fejőkelyhet, 
mielőtt visszahelyezné azt. Egy robot 
legfeljebb 60 tehenet képes naponta fej-
ni, a fejési programot mi határozhatjuk 
meg, így naponta kettőnél többször, há-
romszor vagy akár négyszer is fejhetünk, 
ezt a telepvezető döntheti el, így többlet 
tejhozam is könnyedén elérhető. Külföl-
dön sok esetben robotos rendszerrel egy 
gazda 200-300 egyedből álló állományt is 
képes fejni segédmunkaerő nélkül. 

Ha esetleg ilyen gépek telepítésén gon-
dolkodunk ezek után, akkor hogyan fog-
junk neki? 

A robot telepítése nagyon aprólékos 
tervezést igényel. Kezdetben mindenképp 
teleplátogatásokat javasolnék, lehetőleg 
minél több olyan telepre, amelyen már 
régóta alkalmaznak robotot, direkt ehhez 
a rendszerhez épült az istálló, a másik 
fontos szempont az állománylétszám, le-
hetőleg körülbelül ugyanannyi legyen a 
termelő tehenek száma, mint a beruházást 
tervező telepen. Nem csak rövid, néhány 
órás teleplátogatásra lenne szükség, ha-
nem hosszabb idejű megfigyelésre, látni 
kell néhány problémás esetet is, észre kell 
venni akár ránézésre is, ha a robot nem 
úgy dolgozik, ahogy kellene. Több gyártó 
modelljét érdemes megfigyelni, s össze-
hasonlítani, hogy számunkra melyik len-
ne a legmegfelelőbb. 

A következő fontos lépés az új istálló 
megtervezése. A robotos rendszereknél 
alapkövetelmény a szabad tartás, nagyon 
fontos a válogató kapuk használata, ezzel 
is munkaerőt lehet megspórolni, a lényeg 
az, hogy egy ember képes legyen az ál-
latokat a robothoz terelni. Úgy kell meg-
tervezni a pihenőbokszok elhelyezését, az 
állatok mozgási útvonalait, hogy ez minél 
könnyebben sikerüljön.

Az istálló tervezésénél figyelembe kell 
venni azokat a körülményeket is, amik a 

robot számára szükségesek, hisz ha eze-
ket nem tudjuk a számára biztosítani, 
nem fog tudni optimálisan működni, ami 
végül teljesítménycsökkenést fog okoz-
ni. Ezt előtérbe helyezve ne mélyalmos 
pihenőbokszokban gondolkodjunk, ha-
nem gumiszőnyegesben, pl. fűrészporral.  
A legideálisabb a hígtrágyás rendszer. 
Ilyen feltételek mellett képes a robot ga-
rantálni a tőle elvárt higiéniát. Az új is-
tálló tervezésekor ajánlott olyan szakem-
bert is bevonni, aki jól ismeri a robotfejés 
technikai, technológiai igényeit.

Az állományt szintén fel kell készíteni 
a technológiaváltásra, ki kell szelektálni 
a nem megfelelő tőgytípussal rendelkező-
ket, és törekedni kell az egyöntetűségre. 
Ajánlott nem a tervezett maximális ál-
latlétszámnál telepíteni a robotot, hanem 
fokozatosan elérni a kívánt maximális lét-
számot. A beruházás és technológiai kivi-
telezés miatt a minimum létszám 100-120 
egyed, így csupán egy robotos rendszert 
alkalmazni nem jó megoldás, bármilyen 
probléma esetén szükséges, hogy még 
egy rendelkezésre álljon. 

A már működő robotok üzemeltetési 
feladatai: A telepvezetőnek meg kell ta-
nulnia kezelni a robot által gyűjtött ren-
geteg információt, és ezek által rengeteg 
hasznos döntést előkészítő adathoz juthat. 
Ebben nagy segítséget nyújt a robothoz 
tartozó telepirányítási szoftver, amely 
minden adatot könnyen átlátható menü-
rendszerben naprakészen rendszerez. 

Több modell is elérhető, így a gyártók 
közül is körültekintően kell választani.  
A robotok árában nincsenek nagy kü-
lönbségek, de hogy az alapár milyen fel-
szereltséget tartalmaz, az változó. A fejés 
technikája is különböző a hidraulikus és a 
pneumatikus rendszerek esetében, ahogy 
a robotkar felépítése is. Ezért szükséges 
a teleplátogatásokkor minél több modellt 
megfigyelni. A modell kiválasztása után 
meg kell állapodni a gyártóval a szervize-
lésekről, havonta kötelező szervizelések 
vannak a legtöbb esetben, illetve meghi-
básodásoknál a gyártóknak garantálniuk 
kell a gyors telepre érkezést és hibaelhá-
rítást. Tájékozódni kell a piacon, megté-
rülési számításokat kell végezni, mind a 
működtetést, mind a tejfelvásárlási árakat 
tekintve.

Fejőrobotos rendszer főleg családi 
gazdaságok számára lehet nagy segítség, 
de alkalmazható nagyobb létszámú tele-
pen is. Nagy beruházási költségre kell 
készülni, így stabil, kiszámítható piac 
szükséges a költségek garantált meg-
térüléséhez. Ebben az esetben is igaz, 
hogy az előkészítésen nagyon sok múlik.  
A beruházás és az üzembe helyezés mel-
lett az üzemben tartás, a működtetés is 
új feladatok elé állítja a telep teljes sze-
mélyzetét, erre is már előre fel kell ké-
szülni. A folyamatos üzemelés melletti 
korrekciók mindig többe kerülnek, mint 
az előzetes tájékozódás és a lehetőségek 
számba vétele.
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In MEMoRIAM DR. KoRChMA CsABA
(1946-2017)

Február másodikán nagy veszteség érte 
az állattenyésztő társadalmat: váratlanul 
elhunyt dr. Korchma Csaba okleveles ag-
rármérnök, a Mezőgazdasági Szakigazga-
tási Hivatal Szarvasmarhatenyésztési és 
Tenyésztéshigiéniai Osztályának nyugal-
mazott csoportvezetője.

Korchma Csaba 1946. november 26-
án született Székesfehérváron, édesapja 
Korchma Pál gyógyszerész, édesanyja 
Bezdek Natália tanítónő.

Általános iskoláit Bodajkon és Bu-
dapesten végezte, a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban  érettségizett Budapesten, 
1965-ben. Felvételt nyert a Gödöllői Ag-
rártudományi Egyetem  Mezőgazdaságtudományi Karára, 
ahol 1970-ben agrármérnöki diplomát szerzett.

Az államvizsga után  a tiszakécskei Új Élet MGTSZ-ben 
helyezkedett el. Első szakmai munkahelyén 1971-1974 kö-
zött dolgozott ágazatvezetőként,  illetve szarvasmarha telep-
vezető munkatársként.

Szakmai lelkesedése és a buiatria tudományág iránti el-
kötelezettsége arra inspirálta, hogy munka mellett 1972-ben 
Gödöllőn elkezdje a szarvasmarha szakmérnöki képzést. 
1975-ben megszerezte a szakmérnöki diplomáját. Kedves 
témája, a húshasznú szarvasmarhák ivadékvizsgálata tudo-
mányos igényű feldolgozásával az Alma Mater keretében 
1986-ban egyetemi doktori címet szerzett.

Az Új Élet MGTSZ-ből 1974 februárjától áthelyezés-
sel az Országos Állattenyésztési Felügyelőség (OTÁF) 
Szarvasmarhatenyésztési Osztályára került, ahol főelő-
adóként dolgozott. Feladatkörébe tartozott többek között a 
törzstenyésztési munka ellenőrzése, a bikanevelő tehenek ki-
választása és kijelölése, valamint a tenyészbika-jelöltek mi-
nősítésében való közreműködés. Közben sikerrel zajlott a faj-
taváltás, az STV állomásokon a gömbölyded zsemletarkákat 
egyre inkább a nyurga feketetarkák hada váltotta fel.

Szakmai pályafutását ettől kezdve töretlenül folytatta az 
OTAF jogutódjainál is, kiszélesítve azokat a gyakorlati ta-
pasztalatait, amelyeket az évtizedek során megszerzett. Habár 
munkakönyvében egyre bürokratikusabb nevű hivatalok sora-
koztak, szakember maradt a szó legnemesebb értelmében.

 A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalban az irányító, 
illetve a központi főfelügyelői munkakör betöltésével ellen-
őrizte a kettős- és húshasznosítású tenyészbika-jelöltek sa-
játteljesítmény-vizsgálatait, továbbá feladata volt irányítani 
és ellenőrizni a területi szarvasmarha-tenyésztési főfelügye-
lők munkáját, s mindezek mellett szervezte és irányította a 

szarvasmarha egyed-azonosítási és nyil-
vántartási rendszer (ENAR) területi ten-
nivalóit is.

Munkáját mindenkor a felelősségtudat, 
magas szakmai és erkölcsi elkötelezett-
ség jellemezte. Döntéseit megfontoltan, a 
szakmai érvek-ellenérvek rendszerbe állí-
tásával, gondos mérlegeléssel hozta meg.

Emellett igazi homo ludens volt: a bi-
ológia, zoológia iránti privát érdeklődés 
egész életében elkísérte, terráriuma bent-
lakóiról rendszeresen közölt velünk érde-
kességeket.

Habár felkészültsége erre messzemenő-
en diszponálta volna, soha nem vágyott 

hivatali karrierre, szuverén egyéniség volt, véleményét sem 
rejtette véka alá. Elismerést és megbecsültséget elsősorban 
a szakmai közegtől kapott. A Szerkesztő Bizottság tagja-
ként  közreműködött a Szarvasmarha Teljesítményvizsgálati 
Kódex (2002) létrehozásában. Az OMÉK, valamint az Al-
földi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok kiállításokon a 
tenyészállatok bírálatát végző bizottság tagjaként a bírálati 
munkában képviselte a szakmát. Hogy ezek a meghívások 
nyugalomba vonulása után (2010) is folytatódtak, azt jelzi, 
hogy a szakértelmére való hagyatkozások nem az íróasztal-
nak, hanem kivételes személyének szóltak.

 Munkásságának megbecsülése jeléül több díjat is kapott 
élete során, amelyek egyaránt méltatták szakértelmét, elkö-
teleződését és a mezőgazdasági szakma iránti lelkesedését.

 A Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége 1999-ben 
Csukás Zoltán professzor emlékére alapított díjjal jutalmaz-
ta, a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 2010-ben Magyar-
tarka fajtáért emlékérem kitüntetésben részesítette. Az állami 
elismerés – ami eléggé sokat váratott magára – 2016. október 
23-án következett be, amikor a földművelésügyi miniszter 
Életfa bronz fokozatában részesítette.

Korán hagytál itt bennünket, Csaba! Az az állatfaj, ami-
hez gyakornokként elkötelezted magad, pályafutásod során 
érte meg a legszámottevőbb változásokat. Részese voltál a 
sikereknek és kudarcoknak. Tenni a dolgunkat, ahogy lehet, 
ahogy hagyják, céltudatosan, szuverén módon – erre a szem-
léletmódra lett volna még szükségünk.
A világ szegényebb lett nélküled.

Emlékedet megőrizzük!

   dr. Flink Ferenc
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A ceglédi közgyűlésen is nagy számban jelentek meg 
tagjaink

Szabóné Bogdán Judit a felügyelőbizottság 

elnöke megnyitja a nagyvázsonyi regionálist 

közgyűlést

Regionális közgyűlés Nagyvázsonyban

Dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető Csóti Sándor bátai tenyésztőnk  
megnyitja a kaposvári regionális  
közgyűlést

Dr. Füller Imre ügyvezető igazgató

Izsák Gyula tenyésztési mérnök a szarvasmarha  ágazat aktuális kérdéseiről tájékoztatja a megjelenteket A közgyűlésnek a hagyományokhoz híven  

a Kaposvári Egyetem adott otthont

Veres Zoltán ügyvezető ig. (Génbank-Semex Mo. Kft.) köszönti a mezőhegyesi közgyűlés résztvevőit
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A rendezvényt a Nóniusz Szállóban rendeztük,  nagy érdeklődés mellett Dr. Füller Imre előadást tart az egyesület  

2016-os évéről

Békési Imre elnökségi tag megnyitja a derecskei  
regionális közgyűlést

Regionális közgyűlés Derecskén nagy tenyésztői 

érdeklődés mellett

Vágó Barnabás küllemi bíráló  
a szarvasmarha ágazat aktualitásait 
foglalja össze

Vendéglátónk a Derecske Petőfi Mg. Kft. rendezvény-

terme zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel

Regionális közgyűlés Noszvajon
Vágó Barnabás küllemi bíráló

A rendezvényen évről-évre többen vesznek részt


