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tisztelt olvasó!
A közelmúltban két, számunkra nagyon fontos esemény történt, melyeket a szarvasmarhatenyésztők már
nagyon vártak. Dr. Nagy István agrárminiszter kinevezésekor egyik nyilatkozatában az állattenyésztés
fontosságát hangsúlyozta, és elmondta, hogy ágazatonként tematikus napokat kíván összehívni az ágazat
szereplőivel, ahol a résztvevők – tenyésztőszervezetek – elmondhatják a tenyésztőktől érkezett észrevételeket, gondokat, így
igazi párbeszéd alakulhat ki a szaktárca és az ágazat szereplői között.
Az első Tejágazati Tematikus Napra október 17-én került sor az Agrárminisztérium miniszteri tárgyalójában, a Húsmarha
Tematikus Nap pedig október 24-én zajlott. A szaktárca részéről dr. Nagy István agrárminiszter, Farkas Sándor parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes, dr. Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár, Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért
felelős államtitkár, dr. Tomasitz István közigazgatási államtitkár, dr. Mezei Dávid vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes
államtitkár, valamint a Húsmarhás Tematikus Napon dr. Bognár Lajos Levente élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár volt jelen, számolt be a munkájáról és várta a felvetéseket, javaslatokat, kérdéseket. Mindkét szakmai beszélgetést igen
hasznosnak értékeltük, és várjuk, hogy folytatása és eredménye legyen.

Dr. Füller Imre
ügyvezető igazgató, MTE
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Néhány tényező hatása húshasznú magyartarka tehenek
küllemi bírálati eredményére
A küllemtan a gazdasági állatok testalakulásával, az állat megjelenésének
vizsgálatával, az egyes testrészek felépítésének jellegével, azok egységbe kapcsolódásával, a testalakulás és a teljesítmény
közötti kapcsolat feltárásával foglalkozó
tudományág. A küllemi bírálat célja annak a megítélése, hogy a bírált állat külső
testalakulása mennyiben áll összhangban
gazdasági haszonvételével. A küllemi bírálat révén ugyanis olyan sajátosságokat
is meg tudunk ítélni, amelyeket közvetlenül nem lehet mérni, de vizuálisan elbírálhatók (pl. szervezeti szilárdság, ízületek állapota stb.)
A küllemi tulajdonságok jellemzően
jobb öröklődhetőséget mutatnak, mint
az élettartam-paraméterek. E két tulajdonságcsoport között közepes erősségű, pozitív irányú genetikai korreláció
áll fenn. Ennek következtében – számos
esetben – a küllemi tulajdonságok javításán keresztül képzelik el a funkcionális
értékmérő tulajdonságok javítását. A nemesítő munka során sokszor küllemi adatokat használnak fel a hasznos élettartam
tenyészértékének meghatározása során is.
A küllem megítélésének általános
szempontjain túl a magyartarka fajtánál
arra is figyelemmel kell lenni, hogy a fajta
kettőshasznú, azaz a bírálatok során mind
a tejtermeléshez, mind a hústermeléshez
és a fitneszhez kapcsolódó paramétereket
célszerű számításba venni. Ezért a fejt
(kettőshasznú) hegyi tarka (szimentáli)
esetén az Európai Hegyi Tarka Tenyésztők Szövetsége (EVF - Europäischen
Vereinigung der Fleckviehzüchter) a tagországok számára egységes küllemi bírálati rendszert (Fleckscore) dolgozott ki.
A nem fejt (húshasznosítású) magyartarka-állományokban rendszerint a jó hústermelő képességű, szélsőséges környezeti viszonyokat jól tűrő, hosszú hasznos
élettartamot ígérő küllemmel rendelkező
egyedeket keresik. A húshasznosítású
magyartarka küllemi bírálatának céljából
az EVF küllembírálati munkacsoportja és
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a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének
(MTE) munkatársai egy bírálati rendszert
fejlesztettek ki. Ezt jelenleg kizárólag
Magyarországon használják a gyakorlati
munka során. A húshasznosítású magyartarka bírálati rendszerében a részletes
küllemi tulajdonságokat négy fő csoportba sorolják: típus, izmoltság, lábszerkezet
és tőgy.
A fentiek tükrében jelen munkánk elsődleges célja néhány tényező hatásának
a vizsgálata volt nem fejt magyartarka tehenek küllemi bírálati paramétereinek az
alakulására. Kíváncsiak voltunk arra is,
hogy milyen képet mutat ennek alapján a
kifejlett húshasznú magyartarka tehenek
külleme napjainkban.
Munkánk során a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének küllemi bírálati adatgyűjtő rendszerét használtuk fel.
Ebből munkánk során létrehoztuk egy
adatbázist, melyben 1238 nem fejt (húshasznosítású) tehén pontozásos küllemi
bírálati adatai szerepeltek. Az értékelt
tehenek 2001 és 2012 között születtek,
a bírálat idején legalább egyszer ellettek.

A küllemi bírálatokra 2012. február 23. és
2015. december 8. között összesen kilenc
alkalommal, öt hazai tenyészetben (Derecske, Kocsér, Nyőgér, Őrségi Nemzeti
Park, Vasvár) került sor. A vizsgálatban
szereplő tehenek 66 apa (tenyészbika)
ivadékai voltak. Az egy apára jutó ivadékszám átlagosan 18,8 volt. A vizsgálatba csak olyan apákat vontunk be, melyek
legalább öt lányának a küllemi bírálata
a rendelkezésünkre állt, és legalább két
tenyészetben voltak ivadékaik. Az 1238
tehén 953 anyától származott. A nagyanyák száma az adatbázisban 313 volt.
A küllemi bírálatot minden tehén esetén
az Egyesület küllemi bírálói végezték,
így az azonos szempont- és az azonos
pontozási rendszer következtében a tenyészetek adatait egymással össze tudtuk
hasonlítani.
Munkánk során a nem fejt magyartarka tehenek 12 küllemi bírálati paraméterét –farmagasság (FMA), farhosszúság
(FHO), farszélesség (FSZ), törzshosszúság (TÖH), törzsmélység (TÖM), comb
izmoltsága (CIZ), lapocka izmoltsága

farmagasság (1); farhossz (2); farszélesség (3); törzshossz (4); törzsmélység (5); comb izmoltság (6); lapocka izmoltság (7); farlejtés (8); hátsó láb oldalnézet (9); csüd meredekség (10); tőgymélység (11); bimbóforma (12)

1. ábra | A húshasznosítású magyartarka tehenek bírált testtájai
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(LIZ), farlejtés (FLE), hátulsó láb oldalnézet (HLO), csüd meredekség (CSÜ),
tőgymélység (TMÉ), bimbóforma (BIF)
– értékeltük (1. ábra). A bírált 12 küllemi
résztulajdonság 1-9 pont közötti lineáris
skálán került leírásra, ahol az egyes tulajdonságok a biológiailag lehetséges szélső
értékeik között jelentek meg.
A 12 küllemi bírálati paraméter segítségével kiszámítottuk a négy küllemi
főcsoport (főtulajdonság), a típus (TIP),
az izmoltság (IZM), a lábszerkezet (LSZ)
és a tőgy (TGY) összesített pontszámát.
A számítást a Húshasznosítású magyartarka küllemi bírálati szabályzatának
megfelelően a következőképp végeztük:
TIP = FMA x 0,4 + FSZ x 0,15 + FHO x 0,15 +
TÖM x 0,15 + TÖH x 0,15
IZM = LIZ x 0,4 + CIZ x 0,6
LSZ = HLO x 0,33 + FLE x 0,33 + CSÜ x 0,33
TGY = TMÉ x 0,6 + BIF x 0,4

A vizsgált tulajdonságok főátlagát, valamint a tenyészet befolyásoló hatását az
1. táblázatban foglaltuk össze. A teljes
populáció átlagában a tehenek küllemi
paramétereinek pontértéke a következő
volt (átlag±SE, pont): típus 5,54±0,04,
farmagasság 5,78±0,07, farszélesség
5,25±0,06, farhosszúság 5,33±0,06,
törzsmélység 5,53±0,06, törzshosszúság
5,44±0,05, izmoltság 4,92±0,06, lapocka izmoltság 4,83±0,06, comb izmoltság
4,98±0,06, lábszerkezet 5,47±0,03, hátulsó láb oldalnézet 5,59±0,05, farlejtés
5,17±0,05, csüd meredekség 5,82±0,08,
tőgy 5,90±0,06, tőgymélység 6,27±0,08,
bimbóforma 5,34±0,08.
A vizsgált tenyészetek közül a
nyőgéri tehenek típus- és izmoltsági
paramétereinek a pontszámai a populációs átlagnál nagyobbak, a lábszerkezet és tőgy pontszámai annál kisebbek
voltak. A kocséri tehenek izmoltsági
és lábszerkezeti tulajdonságainak átlagos pontértéke nagyobb volt a teljes
vizsgált állomány átlagánál, azonban a
típus- és a tőgypontszámok átlaga attól
elmaradt. Szinte valamennyi küllemi
paraméter esetén a derecskei tehenek
átlagos pontszámai a populációátlaghoz
nagyon közel álltak, attól pozitív vagy
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Tul.

Főátlag
(pont±SE)

Derecske

Kocsér

367

Tenyészet
Nyőgér

139

ŐNP

390

Vasvár

105

237

N

1238

TIP

5,54±0,04

5,6±0,1

5,3±0,1

5,8±0,1

5,8±0,1

5,3±0,1

- FMA

5,78±0,07

6,0±0,1

5,3±0,1

5,9±0,1

6,5±0,2

5,3±0,1

- FSZ

5,25±0,06

5,1±0,1

5,1±0,1

6,0±0,1

5,0±0,2

5,1±0,1

- FHO

5,33±0,06

5,5±0,1

5,4±0,1

5,6±0,1

4,9±0,2

5,3±0,1

- TÖM

5,53±0,06

5,5±0,1

5,5±0,1

6,1±0,1

5,3±0,2

5,2±0,1

- TÖH

5,44±0,05

5,3±0,1

4,9±0,1

5,7±0,1

5,9±0,1

5,4±0,1

IZM

4,92±0,06

4,9±0,1

5,0±0,1

5,1±0,1

4,6±0,2

4,9±0,1

- LIZ

4,83±0,06

4,8±0,1

4,9±0,1

5,0±0,1

4,5±0,2

5,0±0,1

- CIZ

4,98±0,06

5,0±0,1

5,1±0,1

5,2±0,1

4,7±0,2

4,9±0,1

LSZ

5,47±0,03

5,5±0,1

5,6±0,0

5,4±0,1

5,5±0,1

5,5±0,1

- HLO

5,59±0,05

5,5±0,1

5,8±0,1

5,5±0,1

5,7±0,1

5,5±0,1

- FLE

5,17±0,05

5,3±0,1

5,2±0,1

5,1±0,1

4,9±0,1

5,4±0,1

- CSÜ

5,82±0,08

5,8±0,1

5,9±0,2

5,6±0,1

5,9±0,2

5,8±0,1

TGY

5,90±0,06

5,9±0,1

5,6±0,1

5,7±0,1

6,6±0,2

5,7±0,1

- TMÉ

6,27±0,08

6,3±0,1

6,2±0,2

6,1±0,1

6,9±0,2

5,8±0,1

- BIF

5,34±0,08

5,5±0,1

4,5±0,2

5,0±0,1

6,2±0,2

5,5±0,1

átlag±SE (pont)

TIP = típus; FMA = farmagasság; FSZ = farszélesség; FHO = farhosszúság; TÖM = törzsmélység; TÖH = törzshosszúság;
IZM = izmoltság; LIZ = lapocka izmoltság; CIZ = comb izmoltság; LSZ = lábszerkezet; HLO = hátulsó láb oldalnézet; FLE = farlejtés;
CSÜ = csüd meredekség; TGY = tőgypontszám; TMÉ = tőgymélység; BIF = bimbóforma

1. táblázat | A tenyészet hatása a vizsgált tulajdonságokra

negatív irányba csak kis mértékben tértek el. Az őrségi állomány teheneinek
az átlagos tőgy, tőgymélység és bimbóforma pontszámai a legnagyobbak
voltak az értékelt tenyészetek között.
A lábszerkezet, a hátsó láb oldalnézet,
valamint a csüd meredekség kivételével
valamennyi paraméter esetén számottevő különbségeket találtunk az értékelt
tenyészetek között. Úgy gondoljuk, e
különbségek forrásai elsősorban az eltérő biológiai alapokban, a heterogén
környezeti adottságokban, valamint az
eltérő tenyésztői szemléletben (részben
eltérő tenyészcélokban) keresendők.
A tehenek általunk számított átlagos
küllemi pontszámait, valamint a Húshasznosítású magyartarka küllemi bírálati szabályzatában leírt középértékeket
összehasonlítottuk. A számított farmagas-

ság nagyobb, a farszélesség és farhosszúság hasonló, a törzsmélység kismértékben
mélyebb, a törzshosszúság kismértékben
hosszabb, a lapocka és comb izmoltság
kismértékben homorúbb, a farlejtés enyhén lejtősebb, a hátulsó láb oldalnézet
enyhén kardosabb, a csüd kismértékben meredekebb, a tőgymélység magasabb, a bimbóforma pedig hasonló volt
a szabályzatban feltüntetett adatokhoz.
A típusösszpontszám szerint az értékelt
tehenek középnagy testűek, izmoltsági
összpontszámuk szerint enyhén homorúak, lábszerkezeti összpontszámuk alapján
átlagosak, tőgy összpontszámuk szerint
átlag felettiek voltak. A kívánatostól a
legnagyobb eltérést a tőgymélység esetén
tapasztaltuk.
A vizsgált tulajdonságok a bírálatkori életkor függvényében a meglévő
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szakmai axiómáknak megfelelően alakultak. Munkánk eredményei alapján
kijelenthető, hogy az életkor növekedésével számottevően változtak a magyartarka tehenek küllemi paraméterei. A kor
előrehaladtával a farlejtés emelkedett, a
csüd puhult, a lábszerkezet romlott és a
tőgy valamennyi paramétere nem kívánatos irányban alakult. Emellett az életkor
növekedésével a törzs mélyült és kismértékben hosszabbodott. A javakorabeli tehenek valamennyi izmoltsági paramétere
jobb volt annál, mint amit a fiatal vagy az
idős társaik esetén tapasztaltunk. A típus
és a farmagasság nem változott az életkor
előrehaladtával.
Eredményeink alapján úgy tűnik, a tehenek apja (tenyészbika) is számottevő
befolyással lehet az értékelt tulajdonságokra. Ez alapján kijelenthető, hogy
egy megfelelő apaállat kiválasztásával,
ill. használatával akár egy generáción
belül is érzékelhetően lehet javítani a
küllemi paramétereket. Ehhez persze
elengedhetetlen a saját állomány alapos
ismerete, valamint az apák ivadékcsoportjai között meglévő különbségek
kimutatása, azaz a populációgenetikai
paraméterek, valamint a tenyészértékek
meghatározása is.
A születési évjárat hatására kapott
eredményeink alapján a 2001-ben és a
2012-ben született tehenek átlagos küllemi pontszámait összehasonlítva az alábbi
megállapításokat tehetjük:
• A farmagasság kismértékben csökkent (-0,3 pont), így is az átlagosnál
nagyobb maradt.
• A farszélesség számottevő mértékben
nőtt (+0,5 pont), enyhén széles lett.
• A farhosszúság nagymértékben rövidült (-1,9 pont), az átlagosnál kissé
rövidebb lett.
• A törzsmélység jelentősen nőtt (+1,7
pont), enyhén mély lett.
• A törzshosszúság számottevően nőtt
(+3,4 pont), hosszú lett.
• A lapocka és a comb izmoltsága
csökkent (-1,4, ill. -0,5 pont), enyhén
homorú lett.
• A farlejtés kismértékben emelkedett
(-0,3 pont), enyhén lejtős maradt.
• A hátulsó láb oldalnézet sokat nem
változott (-0,1 pont), szabályos maradt.
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• A csüd meredeksége nagyon sokat
puhult (-3,1 pont), enyhén puha lett.
• A tőgymélység számottevő mértékben nem változott (-0,1 pont),
átlagosnál magasabb lett.
• A bimbóforma alakulása kedvezőtlenebbé vált (-2,4 pont)
• A típus +0,4 ponttal nőtt, a tehenek
középnagy testűek maradtak.
• Az izmoltság -1,0 ponttal csökkent,
egyenes, enyhén homorú lett.
• A lábszerkezet és a tőgy átlag feletti
kategóriából átlagosra változott (-1,2,
ill. -1,1 pont).

A vázolt tendenciák megbízhatóságának, illetve a fenotípusos és a genetikai
trendeknek (azaz a szelekciós előrehaladásnak, vagyis a nemesítői munka eredményének) a feltárásához további vizsgálatok szükségesek.
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Vágó Barnabás küllemi bíráló, MTE

Farmer Expo

Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár, 2018. augusztus 17-20.
A debreceni agrár-seregszemlén idén 307
kiállító összesen 17 126 négyzetméteren
várta a látogatókat, akik a négy nap közel 33 ezren fordultak meg a Debreceni
Egyetem Böszörményi úti campusán berendezett vásárterületen.
Az idei Farmer Expo mottója egyébként sokatmondóan így hangzott: Egészséges élelmiszert a fogyasztó asztalára!
Az új helyszínen, a campus színháztermében tartott megnyitón dr. Papp László,
Debrecen polgármestere azzal kezdte köszöntőjét, hogy a város egyik legnívósabb
szakmai rendezvényévé nőtte ki magát a
Farmer Expo az elmúlt 27 év során. Nagy
István agrárminiszter támogatását is kérik
a hajdúsági területek vízgazdálkodásával
kapcsolatos programokhoz.
Nagy István agrárminiszter így fogalmazott: „A fiatal gazda pályázatra 4200
pályamű érkezett, és a 10 milliárd forinttal megnövelt pályázati keretből kétezren
kaptak támogatást”.
Megnyitó beszédében felhívta a figyelmet továbbá, hogy a felszín feletti vizekből jelenleg 80 ezer hektárt öntöznek az
országban, miközben a meglévő csatornák
200 ezer hektár öntözését tennék lehetővé.
„Magyarország folyóiba kevesebb víz érkezik, mint amennyi távozik, így “erkölcsi
alapunk van öntözni” - jegyezte meg.
A 400 érdeklődő első kézből kaphatott
választ kérdéseire az agrárminisztertől,
külön kitérve a szabolcsi almát népszerűsítő marketingprogramra.
Az élőállat-bemutatók idén is vitték a
pálmát, de a kertészeti tematika is vonzónak ígérkezett. Minden 4. látogató kapcsolatépítés és -ápolás céljából érkezett, a
többség azonban kikapcsolódni jött. Idén
32 560 látogatója volt a Farmer Exponak,
47%-uk nő és 53%-uk férfi. Harmada 2335 év közötti, de sokan voltak a 36-60
éves korosztályból is.
Vaszkó László vásárigazgató szerint az
idei expón nagyon erős volt a szakmai érdeklődés, soha nem volt még ennyi résztvevője a konferenciáknak. Az előadá-
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sokat több százan kísérték figyelemmel,
a standoknál pedig mintegy 300 kiállító
termékeit ismerhették meg az érdeklődők. A minőségi, széles kínálat a látogatottsági adatokban is megmutatkozott.
Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem
kancellárja azt mondta, a Debreceni
Egyetem, illetve jogelődje mindig fontosnak tartotta, hogy a gazdasági élettel gyakorlati kapcsolatot tartson. Nem szabad
elfelejtkezünk arról, hogy a debreceni
felsőoktatás az agrároktatással indult 150
évvel ezelőtt!
Magyartarka fajtában két bírálati kategóriában zajlott show bírálat, melyeket
idén is jómagam végeztem.
Az alábbi eredmények születtek:
Szűz üsző kategória:
II. helyezett: 104 kat. számú LINDA
Tenyésztő, tulajdonos: Hajdúnánási Béke
Mg. Szövetkezet, Hajdúnánás
I. helyezett: 106 kat. számú ERIKA
Tenyésztő, tulajdonos: Fúró Barnabás,
Fülöp
Vemhes üsző kategória:
III. helyezett: 116 kat. számú REBEKA
Tenyésztő, tulajdonos: Derecske Petőfi
Mg. Kft., Derecske

II. helyezett: 113 kat. számú VIOLA
Tenyésztő, tulajdonos: Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft., Hajdúböszörmény
I. helyezett: 114 kat. számú CIFRA
Tenyésztő, tulajdonos: Marsalkó László,
Nyíregyháza
Tenyésztői Nagydíj:
114 kat. számú CIFRA
Tenyésztő, tulajdonos: Marsalkó László,
Nyíregyháza
Idén is sor került különdíjak átadására:
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
különdíjat adományozott a Derecske Petőfi Mg. Kft.-nek a húshasznú magyartarka tenyésztési program magas szintű végrehajtásáért, valamint különdíjat kapott
Marsalkó László nyíregyházi tenyésztőnk
a 114 katalógusszámú Cifra nevű tenyésztői nagydíjas vemhes üszőéért.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak a tenyésztőknek és állatgondozóknak, akik színvonalassá tették
mindenki számára ezt a kiállítást!
Debrecenben idén sem maradt el a meleg és a por. Ezek ellenére is sikeres és
tartalmas 4 napot zárhattunk augusztus
20-án este. Viszontlátásra, Debrecen!
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Kovács-Mesterházy Zoltán
elnökségi tag, MTE

A legeltetési időszak hosszabbításának lehetőségei
A takarmányozási költségek csökkentése
nagymértékben hozzájárul gazdaságunk
eredményességéhez. Húsmarhatartás esetében erre az egyik lehetőség a legeltetési időszak növelése, ami az egyéb tartási
költségek csökkenéséhez is vezet.
Milyen módon tudjuk a legeltetési időszakot növelni? Közel állandó állománynagyság esetén vagy nagyobb területet
jelölünk ki legeltetésre, vagy a legelőterületeinket intenzívebben hasznosítjuk
(illetve e kettőt ötvözzük). A területhasználat intenzitásánál azonban ne feledjük
el megjegyezni, hogy a húsmarhatartó
gazdaságok döntő része érintett lehet az
Agrár-környezetgazdálkodási Program
gyepgazdálkodási célprogramjaiban, illetve a Natura 2000 gyepterületeken az
intenzív területhasználat lehetősége (műtrágyázás, öntözés, szervestrágyázás)
korlátozott.
Írásomban a legeltethető terület nagyságának növelésével szeretnék foglalkozni.
A legeltetési időszak növeléséhez elengedhetetlen az előre gondolkodás, vagyis
a legeltetési sorrend megtervezése, szán-

tóföldi melléktermékek legeltetése, gyep
és telepített kaszálók második növedékének legeltetése, alternatív legelők készítése.
Miként tudjuk megvalósítani a meghosszabbított legeltetési idényt?
• tarlók legeltetésével
• kaszálók (gyepek, vetett füvek,
füvesherék) második növedékének
legeltetésével
• másodlagos legelőnek telepített
kultúrákon
Tarlók legeltetése
Az egyik legáltalánosabban ismert lehetőség a kukoricatarló legeltetése, aminek
a valós lehetősége a javuló betakarítási
technika miatt egyre csökken. Kukoricatarló legeltetésének természetesen az a
feltétele, hogy saját vagy szomszédos gazdaságok termeljenek szemeskukoricát,
s azok legeltetett állatokkal könnyen elérhetők legyenek. A kukoricatarlón található takarmány minősége és mennyi-

sége nagymértékben függ a betakarítás
technológiai szintjétől. Az állattenyésztő
szempontjából kedvező a régebbi géppark, ugyanis több a kukoricacső a táblán, mely legértékesebb a tarlón található
takarmánykomponensek között. Mindenféleképpen célszerű szakaszolt legeltetést
folytatni, 4-5 napos szakaszok kerítésével. A szármaradvány minőségétől és a
talajállapottól függően kell a legeltetett
terület nagyságát meghatározni, általában 100 m2/tehén/nap. A legelő jószág
először a csőmaradványokat, majd a levelet s legvégül a szárat fogyasztja, ezért
érdemes szakaszolni, hisz így szakaszonként újra és újra vannak táplálóértékben
bőségesebb napok. A kukoricatarló őszi
legeltetésekor a tehenek naponta mintegy
9-10 kg szárazanyagot vesznek fel (10%
szem - 90% levél, csuhé, szár), s ez fedezi
az egyedek energiaszükségletét, azonban
mindezektől függetlenül az állomány
kondícióját folyamatosan figyelemmel
kell kísérni, s szükség esetén széna vagy
zabszalma kiegészítéssel kell élni. A kukoricatarló legeltetését a betakarítást követően mihamarabb szükséges elkezdeni,
hisz ekkor a legmagasabb a kukoricaszár
táplálóértéke, ami az idő előrehaladtával
folyamatosan csökken, továbbá az őszi
mélyszántás biztonságos elvégzése érdekében sem tanácsos várakozni a legeltetéssel. A kukoricatarló legeltetése a
növénytermesztési ágazatnak is kedvező,
hisz letakarítja a tarlót, szervestrágyával
teríti be a táblát.
Kaszálók, takarmányfüvek,
füvesherék legeltetése
Praktikus gyakorlat, ha gyepterületeink
mellé telepített kaszálókat is létesítünk.
E kaszálókat vethetjük egy vagy több fűféle magjával, de hasznosabb, ha valamilyen pillangóst (fehérhere, szarvaskerep)
is keverünk bele. Igen jó eredményt hoz
a füves-here keverékek alkalmazása is.
Amennyiben a teleltetéshez szükséges
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széna és szenázs biztosításához elegendő területen túl is telepítünk, akkor egyes
kaszálók második növedékét felhasználhatjuk a legeltetési időszakunk növelésére. Plusz haszon, hogy kedvező a szálas
tömegtakarmányok vetése az Agrár-környezetgazdálkodási Program szántóföldi célprogramok előírásainak betartása
szempontjából, továbbá jó előveteménye
a klasszikus szántóföldi kultúráknak, s
eközben nagy mozgásteret ad a téli legeltetés megvalósításához is. Ne feledjük:
védett gyepterületeken korlátozott a téli
legeltetés megvalósítása, s a tápanyagutánpótlás is korlátozott, szántóterületekre
azonban nincsenek korlátozások e tekintetben. Amennyiben van módunk növelni
talajunk tápanyag-szolgáltató képességét
(műtrágyázás), úgy kevesebb területtel is
növelni tudjuk a legeltetési időszakot.
A szántók talaja azonban nem olyan,
mint egy jól beállt legelőé, csapadékos
időjárás esetén hamar vágja a marha lába
a szántót, amit bizony kerülni kell, hisz a
jövő évi termést tehetjük vele tönkre.
Hasonló eredményeket hozhat a „fűmagnyerés” érdekében telepített kultúra
is. Ilyen lehet például a nádképű csenkesz,
hisz jó a fagytűrő képessége, erős levélzete
alkalmassá teszi a téli legeltetésre.
Általában a legeltetési időszak nyújtásakor az ősz végi, tél eleji legeltetést értik,
pedig legalább olyan jelentősége lehet
a tél végi, kora tavaszi legeltetésnek is.
Ebben az esetben lábon száradt, úgynevezett bundában hagyott füvet legeltetünk.
A bundában hagyott fű – bár kevésbé jó
takarmányértékű –, de még így is elegendő
táplálóanyagot biztosít vemhességük második harmadában lévő vagy beállt ciklusú, üresen maradt teheneknek, növendék
üszőknek. E területekre „speciális csapatot” célszerű összeállítani. Eddigi pályaKukoricacsalamádé

Szudánifű

futásom során előfordult már, hogy üres
tehenekből állítottunk össze egy kisebb
gulyát, s azt kora tavasszal hajtottuk ki.
Ennek persze feltétele volt a jó talajállapot,
s az, hogy az ivóvízellátást is megoldottuk.
A kora tavaszi legeltetésnek az a plusz
haszna is megvan, hogy a friss fűre való
átállás fokozatos, szinte észrevehetetlen,
hisz az avas fű között már indul az új növedék.
Legeltetés másodlagos legelőnek telepített kultúrákon
Ha a fenti lehetőségek nem állnak rendelkezésre vagy nem elegendők, akkor
szóba jöhet alternatív legelők telepítésének lehetősége. Azt azonban az elején le
kell szögezni, hogy itt érdemes számolni,
megéri-e másodlagos legelőt telepíteni
(munka- és vetőmagköltség). E legelőket
nem minden esetben ősz végén, télen legeltetjük, hanem ősszel, de ezzel tartalékoljuk a területeket későbbi időre.
Milyen másodlagos telepített legelők jöhetnek szóba (a teljesség igénye nélkül)?
• kukoricacsalamádé, cukorcirok,
szudánifű
• tarlórépa, takarmánykáposzta, olajretek
• rozs
E növényeket május végén vagy a nyár
folyamán lekerülő növények tarlójába
vetjük, lényegük, hogy legeltethető tömegtakarmányt biztosítsanak számunkra. A kukoricacsalamádét, a cirkot és a
szudánifüvet nyár végén, ősz elején praktikus legeltetni, s elsősorban a száraz,
aszályos nyarakat segít átvészelni. Nem
szabad elfelejteni, hogy szarvasmarhával
a szudánifüvet 70-80 cm szármagasság
Cukorcirok

Tarlórépa

fehérje %

Vetési idő

05.15 – 07.15 04.25 – 07.15 05.01 – 07.25 07.01 – 07.20 3,52

Sortávolság

12 cm

Vetésmélység

5 cm

Csíraszám

25-40 db/m

Ezermagtömeg

300 g

12 cm

12 cm

2-4 cm
2

36 – 40 cm

2-4 cm

2-3 cm

3,60

200 db/m

40-50 db/m

15-17 db/m

3,49

20-22 g

27-30

2,5 g

3,58

2

2

Néhány másodlagos legelőnek használatos növény vetési adata
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3,61

2

mellett ajánlatos etetni. Ezzel jelentős legelőterületeket tudunk tartalékolni a késő
őszi időszakra. A tarlórépát és társait késő
őszi időszakban tudjuk legeltetni, de mindig gondoskodni kell szénakiegészítésről,
elkerülendő az emésztési problémákat.
A korán vetett rozsot akár ősz végén is
tudjuk legeltetni, de fő szerepe a kora tavaszi legeltetésben van.
A téli legeltetés azonban több figyelmet
és munkát igényel, mint a nyári legeltetés. Mire s miért kell odafigyelnünk?
Folyamatosan szemmel kell tartanunk
az állomány kondícióját, és nem szabad
elfelejtenünk: ez az az időszak, amikor
nem romolhat a kondíció! Amennyiben ez
mégis bekövetkezik, azonnal takarmánykiegészítésről kell gondoskodnunk!
Miért veszélyesebb ez az időszak?
Mivel a környezet sokkal szeszélyesebb
és hidegebb, így az állatok táplálóanyagigénye növekszik, s a területen található
takarmány minősége is sokkal hektikusabban változik (eső, fagy, taposás), mint
vegetációs időszakban.
Szeles és esős időben komoly MJ-okat
(energiát) takaríthatunk meg kisebb erdőszegélyek, bokorcsoportok bekertelésével. Vannak olyan jó szélvédett, sok fával,
bokorral teletűzdelt, esetleg kiszáradt
holtággal, kis dombbal ékesített legelőszakaszok, ahonnan egész télen nem hajtaná be az ember a jószágot, azaz ideális
teleltetőhelyek.
Nem szabad megfeledkezni a nyalósó
kihelyezéséről és arról sem, hogy az ivóvíz biztosítása sem olyan egyszerű, mint
nyáron.
Ne legeltessük „agyon” a területet, hisz
ez nemcsak kondícióromláshoz, hanem a
terület tönkretételéhez is vezethet!
Kedvező, ha a telelőhelyhez közel
van az adott téli legelő, vagy a közelében ki tudunk alakítani átmeneti telelőhelyet (pihenődomb, etető és itatóhely,
szélvédett terület), így itt tud pihenni az
állomány. Ha kiegészítő takarmányozásról itt tudunk gondoskodni, a következő
vegetációs időszakig be sem kell hajtanunk.
A téli legeltetés jó és hasznos dolog,
sok értékes takarmányt tudunk vele megtakarítani, de okosan kell használnunk,
több odafigyelést igényel.

A MAGYARTARKA w 2018. ősz

12
Zubor Tibor – Pósa Roland – Horváth József – Vígh Zsófia – Nagyné Kiszlinger Henrietta – Húth Balázs

Új lehetőség a szarvasmarha-tenyésztőknek
a hőstressz okozta szaporodásbiológiai károk enyhítésére
A laktáló tehenek takarmányozáshoz kapcsolódó hőtermelése bonyolultabbá teszi
a testhőmérséklet szabályozását, növeli a
hőstresszre való érzékenységet. A hőstressz
– súlyosságától függően – számos hatást
gyakorol a reprodukciós folyamatokra.
Leglátványosabb hatásai közé tartozik:
• az ivarzási viselkedés intenzitásának
csökkenése
• alacsony termékenység
• növekszik az abnormális ivar- és
embrionális sejtek gyakorisága
A technológiai szakemberek és a tenyésztők óriási erőfeszítéseket tesznek a
fentiekből származó károk csökkentésére: költséges árnyékolókkal, zuhanyfejekkel, párásítókkal és ventilátorokkal látják
el az istállókat.

A szaporodásbiológusok pedig újabb
és újabb mesterséges termékenyítési
programokat dolgoznak ki, például az
időzített termékenyítést (vakon termékenyítés). Ezzel próbálják az ivarzási tünetek intenzitásának csökkenéséből adódó
megfigyelési problémákat kiküszöbölni.
Ezek a programok is nagyon költségesek és folyamatos hormonfelhasználással
járnak. Végül nem jobbak a vemhességi
eredmények, de lényegesen több termékenyítést indukálnak, összességében több
borjú születik.
A Kaposvári Egyetemen a hőstressz
okozta szaporodásbiológiai problémák
csökkentésére vonatkozó kutatásainkat
speciális helyzetünkből adódóan más
szemszögből közelítjük meg. Vizsgálatainkat a tüszőfejlődésre, a petesejt érésé-

1.

re, az embriók fejlődésére, minőségükre
és a beültetést követő vemhességi eredményekre irányítjuk. Értékeljük a degenerált embriók és petesejtek arányát az
egészséges embriókhoz képest, továbbá a
mesterséges termékenyítés és az embrióátültetés eredményességét az érintett hét
üzemben.
A kutatási témában első lépésben a donorok embriótermelését vizsgáltuk, mert
a termékenyítést követően a 6-7. napon
az embriók kinyerése – mosása – után
vizuálisan választ kapunk kérdéseink egy
részére.
Az embrióprogramok során a kijelölt
donorállatokat az ivari ciklus közepén
sárgatest (CL) fázisban folliculus stimuláló hormonnal (FSH) kezeltük –
szuperovuláltattuk – 4 napon keresztül

3.

2.
4.
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12 óra különbséggel. A kezelés 3. napján PGF2α (Estrumate) IM biztosítottuk a sárgatest oldódását. Ezt követően
donorjaink 48-72 óra múlva folyattak,
majd 3x1 adag spermával 12 óránként
inszemináltuk őket. Az embriók kinyerése az első inszeminálást követő 7. napon történt. A képleteket keresés és ös�szegyűjtés után Petri-csészében Leica
sztereomikroszkóppal 70x-es nagyításnál
minősítettük az IETS (Nemzetközi Embrió-átültető Társaság) előírásának megfelelően, az alábbi osztályokba sorolással
(1. és 2. kép):
I. osztály: hibátlan, friss ültetésre és fagyasztásra is alkalmas (1. kép)
II. osztály: kis hiba, néhány elhalt sejt
lelökődött (ami nem több, mint 10%)
friss ültetésre és fagyasztásra is alkalmas
(2. kép)
III. osztály: a sejtek 20-30%-a elhalt,
lelökődött, csak friss ültetésre alkalmas
(3. kép)
IV. osztály (degenerált): a sejtek elhaltak
vagy szétestek, a sejtek közötti kapcsolat
megszűnik (4. kép)
Petesejt - nem termékenyült petesejt, szabályos morfológiával (5. kép/3)
Degenerált petesejt - szabálytalan alakú,
széteső maggal (5. kép/2,4)
Munkánk során 486 donor mosását
értékeltük összesen 5679 kinyert képlet
minősítésével. Elsősorban arra voltunk
kíváncsiak, hogy a hasznosítható és nem
hasznosítható (petesejt, degenerált) embriók száma hogyan változik az év folyamán a különböző hónapokban.
A mosásonkénti hasznosítható embrió
átlag egész évben elfogadható szinten
van (6,7-9,7 db között), ami végig a nemzetközi átlag feletti (6,5). Érdekes, hogy
júliusban a legmagasabb a petesejtek (4)
és a degenerált embriók (2,7) száma, de
a hasznosítható embriók átlaga is magas (7,8). Ez annak köszönhető, hogy a
hőstresszes időszakban viszont magasabb
a szuperovulációs válasz is, 14,5 (éves
átlag: 11,7). Valószínűleg a nagyon rövid
ivarzási tünetek és ovulációs időszak ellensúlyozható a háromszori gondos termékenyítéssel. Mintegy előrevetíthetjük,
hogy a normál termékenyítéseknél a körültekintően megválasztott inszeminálási
időpont sokat javíthat az eredményeken.
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1. ábra | A hasznosítható (fagyasztható és/vagy frissen beültethető) embriók, a petesejtek
és degenerált embriók mosásonkénti átlaga 2012-2018

2. ábra | Az együttműködő öt telep termékenyítési indexe az egész állományra, az üszőkre
vonatkozóan 2017-ben és 2018-ban, a fagyasztott IVF embriókkal elért vemhességi index
(vehem/embrió) és viszonyításképpen az országos termékenyítési index 2016-ban

A nem termékenyült petesejtek átlaga
programonként 2,37 db, a legkevesebb
áprilisban volt (1,6 db), a legmagasabb
pedig július és január hónapokban (4 db).
Az ábrán jól látszik, hogy a hőstressznek
tulajdoníthatóan júliusban a petesejtek
száma kiugróan magas. Ugyanez mutatkozik december végén és január első felében, amely a hideg, a kevés fény és talán
az ünnepek alatti termékenyítési kedv
hiányával magyarázható (külön vizsgálandó).

A degenerált embriók száma egész évben az 1db/program körüli mértéket mutatja, kivéve a júliust, amikor majdnem
háromszorosa (2,7 db/program) az éves
átlagnak, igazolva azt a tényt, hogy a fiatal embriók nagyon érzékenyek a hőmérséklet-változásra.
Munkánk második lépésében a vizsgálatban részt vevő öt telep mesterséges
termékenyítéseinek eredményességét vizs
gáltuk 2017-ben és 2018-ban. Ezeken
a telepeken ebben a két évben 181 db
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import fagyasztott IVF (in vitro előállítású) embrió is beültetésre került, az összes
termékenyítések száma pedig 19 610 volt.
Az ábra önmagáért beszél. Az egyébként kiugró termelésű öt telep termékenyítési eredményei (ti. 3,1) némileg az
országos alatt (3,5) vannak. Külön vizsgáltuk az üszők vemhesülési eredményeit
(ti. 2,2), mivel az embriókat is üszőkbe
ültettük. A termékenyítési eredmények
tekintetében mind az országos, mind az
öt telep hasonló tendenciát mutatnak,
egyértelmű a június végétől szeptemberig
tartó hőstressz hatása. Megközelítik, sőt,
júliusban át is lépik a 4-et.
Végül a fagyasztott IVF embriók a várakozásnak megfelelően bizonyítottak: a
velük elért vemhességi index még a legkritikusabb időszakban is 2 alatt maradt
(1,7). Ez 30%-kal jobb az üsző (2,2) és
100%-kal a tehén termékenyítési indexnél (3,5).
Az IVF embriók világszintű térnyerése
az elmúlt években nyilvánvaló, az IETS
adataiból (Perry, 2017) az derül ki, hogy
a számuk is növekszik és a világon beültetett összes embrión belüli arányuk is.
Ez 2016-ban közel 86,8% volt. A legtöbb
IVF embriót messze Dél-Amerikában
termelik és ültetik be, ahol a hőstressz
fokozottan jelen van (Afrika embriótermelése elhanyagolható mértékű). A fent
említett térségekben már tapasztalták,
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hogy a forró hónapokban katasztrofális
mesterséges termékenyítési eredmények helyett eredményesebb az embrió-átültetés. A hagyományosan előállított in vivo embriók ára viszont magas.
Ez a tény eldöntötte, hogy a sokkal gazdaságosabban előállítható IVF embriók
jelenthetik a megoldást. A laboratóriumi
tenyésztési kultúrák rohamos fejlődése
és az IVF embriók fagyaszthatósága is
lehetővé tette ilyen mértékű térnyerésüket. Két kereskedelmi ág bontakozott
ki. Az olcsóbb megoldás a vágóhídon
kinyert petesejtek szexált spermával
történő tömeges termékenyítése. Ezek
eredményessége meghaladja a mesterséges termékenyítéssel elérteket. A másik módszer amikor OPU (ovum pickup) aspirációs technikával petesejteket
szívnak le fiatal, nagy értékű üszőkből.
A módszer legnagyobb előnye, hogy
már 6 hónapos kortól alkalmazható.
Csúcsbikákkal termékenyítve, lehetőleg a versenytársakat megelőzve hoznak
létre magas genomikus tenyészértékű
egyedeket.
Egyetemünk is ilyen nagy értékű embriókat vásárolt, az ebből született üszők is
túl vannak már az első embrióprogramon.
A négy fiatal csúcsüszőből 50 db embriót
sikerült kinyerni. Az így előállított genetikai bázis, valamint az egyetem tejelő magyartarka és murray grey nukleusz

állománya adja a hamarosan elkészülő
IVF laboratóriumunk alapprogramját. Jó
hír a tenyésztő kollégáinknak, hogy 2019
nyarán már minden bizonnyal hozzájuthatnak az általunk előállított IVF embriókhoz. A beültetést az üzemek saját szakemberei végzik, már megkezdtük a nagy
katéterezési tapasztalattal rendelkező
állatorvosok és inszeminátorok ez irányú
képzését.
A kutatási témát a GINOP-2.3.4-15
projekt finanszírozza.
Felhasznált szakirodalom:
Perry, George (2017). 2016 statistics
of embryo collection and transfer in
domestic farm animals. https://www.
iets.org/pdf/comm_data/IETS_Data_
Retrieval_Report_2016_v2.pdf
Országos termékenyítési adatok forrása:
Nébih
Együttműködő gazdaságok:
Körös 2000 Kft., Szeghalom
Bos-Frucht Kft., Bárdibükk
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
Zrt., Mezőhegyes
Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.,
Lajoskomárom
Kaposvári Egyetem fészerlaki
szarvasmarhatelepe
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Vizin Balázs

újságíró-szerkesztő

Dr. Füller Imre

ügyvezető igazgató

XVIII. Tarka Marhafesztivál Bonyhádon
Fél kettőre csontig lesoványodott az a két
ökör, amelyet nyársra húztak a XVIII.
Tarka Marhafesztiválon, Bonyhádon.
Pontosabban az egyenként négyszáz kilós jószágok jelentős, porhanyós és ritka
ízletes részét a közönség megette.
A móri ökörsütő, Gárdonyi Ferenc és
csapata az ízesítés és alufóliába tekerés
után tizenkét órán át sütötte az ökröket.
Emellett négyszáz főre készült igen ízletes gulyás is. Az adagok száma az elmúlt
években a rendezvény népszerűségével
együtt folyamatosan nőtt.
A Tarka Marhafesztivál tulajdonképpen a korábbi állategészségügyi tanácskozásokból nőtt ki. A rendszerváltás előtt
többször tartottak szakmai fórumokat,
aztán ezek abbamaradtak, és érződött
a hiányuk. Huszonhárom évvel ezelőtt
Kakasdon rendeztek újra állattenyésztési
és állategészségügyi tanácskozást, ennek
a színhelye lett aztán Bonyhád. A város
ráadásul szeretett volna egy rá jellemző,
színvonalas fesztivált, és mert Bonyhádot a magyartarka, azaz leánykori nevén
bonyhádi piros tarka tette ismertté, a tanácskozás országos agrárfórummá, kulturális és szabadidős programokkal színesített Tarka Marhafesztivállá érett.
Ami nem változott, hogy a tanácskozás
előtt polgármester asszony, Filóné Ferencz Ibolya köszönti a résztvevőket és
nyitja meg a fesztivált. Az első napi konferencián az állattenyésztési és -egészségügyi témák kerülnek terítékre. A megbeszélés súlyát jól mutatja, hogy minden
alkalommal magas szinten képviselteti
magát a szaktárca. Most dr. Juhász Anikó
agrárgazdaságért felelős helyettes-államtitkár beszélt az állattenyésztés megerősítését segítő kormányzati intézkedésekről.
Hangsúlyos volt az előadásban a Közös
Agrárpiaci Reform, és az elsősorban a
Magyartarka Tenyésztők Egyesületének
tagjaiból álló közönség képet kapott arról, hogy az agrártámogatásokra milyen
hatással lehet például a migráció vagy a
Brexit.
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Hollósi Dávid, a Takarék Agrár Igazgatóság vezetője arra világított rá, hogy nagyon jól érzékelhetően nyílik az agrárolló
a növénytermesztés javára, ez pedig nem
szerencsés. Horváth József mérnöktanár
pedig abszolút szakmai előadásában a
szaporodásbiológiai problémák aktuális
kérdéseivel, válaszaival foglalkozott.
Az előadásokat követő ebéd után, kora
délután indultak a szórakoztató műsorok,
szombaton fellépett Singh Viki, a Dupla
Kávé, volt Raisers- és Freddie koncert.
Az estét utcabál zárta.
Szombaton, miközben a Szabadság téren felállított színpadon délután elkezdődött a szórakoztató műsor, a művelődési
központban a XVI. Tarka Fotópályázat
képeinek értékelése és díjátadója zajlott.
A háromtagú zsűri a szolnoki Lenner
Ádám Őserő című fotóját tartotta a legjobbnak. Máté Réka zsűritag a továbbiakra nézve hasznos tanácsokkal látta el
az indulókat, és kiderült, a tárlat anyagát
jellemzően máshol is bemutatják, korábbi pályázatok képeit például a keszthelyi
Georgikon Karon, a Debreceni Egyetemen és Gödöllőn, az Agrár Karon láthatta
a közönség.
A marhákat ezek után nem fényképezték, hanem illatosra és jó ízűre főzték a
Szabadság téren, ahol a hagyományos
főzőversenyen közel húsz csapat indult.
Ahogy érdeklődtünk, kiderült, a többség hagyományos pörköltet készített.
Kaszanics Károlytól, a Knipl Kft. csapatának főszakácsától megtudtuk, zöldséges, vargánya- és petrezselyemgombás
marharagut főznek. Ez utóbbi gombát
érdemes volt megszagolni aromás, fűszeres illata miatt. Kaszanics Károly azt
is elmondta, egy ilyen versennyel csak
nyerhet az ember, hiszen fiatalok és idősebbek, kollégák, családtagok, barátok
jönnek össze. Ő maga egyébként a hagyományos konyhát és azokat az ízeket
szereti felidézni, amelyeket gyerekkorában még nagymamája konyhájában
érzett.

A múltat idézte, ugyanakkor a jövőbe is
mutatott az ünnepélyes testületi ülés a városházán, hiszen Bonyhád és Tardoskedd
erősítette meg húsz évvel ezelőtt kötött
testvértelepülési megállapodását. Filóné
Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere
köszöntőjében elmondta, az elmúlt húsz
évben közös hagyományaik alakultak ki.
Felsorolta azoknak a felvidéki településeknek a neveit, ahonnan hetvenhat, ma
már Bonyhádon élő családot telepítettek
ki. Beszélt arról, hogy ez az ünnep jó
alkalom számba venni, hol tart magyarságunk. Megköszönte Tardoskedd polgármesterének, Tóth Mariánnak, hogy
szívügyének tekinti a barátság ápolását.
Tóth Marián szerint a húsz év őket igazolta. Beszélt arról, hogy paradox módon egy szomorú esemény vezetett a két
település testvérkapcsolatához. Ez azonban azt bizonyítja a tardoskeddi polgármester szerint, hogy még a legrosszabb
helyzetből is születhet valami igazán jó
dolog.
A mostani szerződésben a települések
ígéretet tettek arra, hogy közös hazájuk,
a keresztény Európa értékeit továbbra is
szem előtt tartják, és szorgalmazzák az
emberek közötti együttműködést és tiszteletet. Emellett a települések kölcsönös
látogatásaik és közös programjaik által
továbbra is erősítik a nemzeti egység
megélését.
Szombaton volt Kangoo Mezei Brigivel, Band of StreetS-koncert, akik hamar
el is hagyták egy időre a színpadot és a
közönség, a főzők közt zenéltek. Fellépett a New Generation tánccsoport,
játszott a 40+ zenekar is. Nyolc órakor
pedig Fenyő Miklós és csapata koncertezett.
Az estét a Dynamic zenekar utcabálja
zárta, közben pedig tűzijáték világította
meg az eget!
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Vágó Barnabás küllemi bíráló, MTE

Küllem-munkacsoport szemegyeztető bírálatA csehországban
Az Európai Hegyitarka Tenyésztők
Szövetségének Küllem-munkacsoportja szokásos évi összejövetelének helyszíne a csehországi Lisek, Bystřice nad
Pernštejnem volt. A 2 napos tréninget
2018. szeptember 11-12. között tartották
a szervezők. Magyarországot dr. Húth
Balázs tenyésztés- és marketingvezető
és Vágó Barnabás, valamint Mezősi Attila küllemi bírálók képviselték.
A vendéglátók részéről dr. Josef
Kucera, a Hegyi Tarka Tenyésztők Európai Szövetségének elnöke mondta el köszöntőjét és kívánt jó munkát. Az ülésen
részt vett dr. Georg Röhrmoser, a Hegyi
Tarka Tenyésztők Európai Szövetségének
titkára. Dr. Bernard Luntz vezetésével
megkezdődött az érdemi munka. Nem
maradhatott el az országok hagyományos
beszámolója sem. Ezt Magyarország
részéről dr. Húth Balázs tartotta meg.
Ahogy figyeltük a többi ország eredményeit, összesúgtunk, hogy a magyar populáció jó helyen áll és jó irányba halad,
tartja a lépést a vezető európai hegyitarkatenyésztéssel.
Az ülés a 100 pontos Fleckscore bírálati rendszer egyes tulajdonságainak finomításával foglalkozott elsőként. A hátulsó
tőgybimbók helyeződésének fontosságáról készültek bemutatókkal az előadók.
A bimbók helyeződésének vizsgálata és
pontosítása fontos kérdés az automatizált
fejéstechnológiák rohamos terjedésének
tudatában.
A lineáris leíró tulajdonságok után a
z ún. hibakódok adásával foglalkozott a
munkacsoport. Ezen belül is nagy hangsúlyt kívántak helyezni az „idegesség”
(nervousness) kódjának használatára.
Vizsgálataik bizonyítják, hogy nem lehet szemet hunyni e fontos hibakód felett. Jelenleg ”1” hibakóddal jelöljük az
elégségesnél idegesebbnek tűnő állatot.
A jövőben több kategóriára akarják bontani ezt, hogy ki lehessen szűrni a legidegesebb állatokat. Ezen állatok telepi
szelekcióját a Fleckscore rendszerrel kí-
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vánják elősegíteni. Rendhagyó módon az
első nap került sor egy helyi gazdaságban
a szemegyeztető bírálatra is. A gazdaság
6, szépen előkészített tehenet választott
ki nekünk. Ebből 2 volt első laktációs,
2-2 pedig második és harmadik laktációs. Láthatóan úgy jelölték ki őket, hogy
a bimbóhelyeződéssel kapcsolatos új ismereteinket a gyakorlatban is láthassuk.
Szokás szerint a 3 főből álló magyar
bírói csoport elvégezte a bírálatot, amit
átadott a vezetőségnek. A napot közös
vacsora és beszélgetés zárta. Másnap,
reggeli után ismét beültünk az iskolapadba. Johann Tanzler, a munkacsoport
vezetője az AGÖF (Arbeitsgemeinschaft
Österreichischer Fleckviehzüchter) ügyvezetője a genomszelekció kérdését feszegette. Ezen belül is a nőivarú egyedek
tipizálásának fontosságára hívta fel a
figyelmet. Előadása után kilátogattunk
újra az előző napi gazdaságba, ahol a már
kiértékelt bírálatainkat újra kezünkben
tartva hallgathattuk végig az előző napi
munka minősítését. Mint mindig, most is
nagyon tanulságos volt a többi országgal
közösen végigbírálni az egyes tulajdonsá-

gokat. Meglepő látni, ki, hol mit mér és
hogyan lát, aztán egy kis egyeztetés után
mindenki megérti, hogy a közös munka
miért is fontos. A kiértékelés végére minden a helyére került e fejekben. Visszaérkezve a szállodába újra összeültünk,
és megvitattuk az elmúlt 2 nap tapasztalatait. A zárszó után közös ebéd zárta a
munkacsoport ülését. Időközben a délutáni Hegyi Tarka Tenyésztők Európai Szövetségének elnökségi ülésére megérkezett
dr. Füller Imre, egyesületünk ügyvezető
igazgatója és Rácz Károly elnök úr is.
Az utolsó napon került sor arra a kiállításra, amin már többször részt vettünk,
de minden alkalommal hatalmas élmény
ennyi sok szép hegyitarka állatot látni egy
ringben!
Radesinska Svratka az a kis csehországi település, amely erre a napra átváltozik
a hegyitarka-tenyésztők otthonává. A környékről közel 100 állatot hoznak el, hogy
megméressék magukat. Nagyon hasznos
három napot tölthettünk el Csehország
egyik gyönyörű részén, és sok szép állatot láthattunk. Köszönet érte a Vendéglátóinknak!
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Néhai Kerekes György elnökségi
tagunk fia, ifjabb Kerekes György
jóvoltából került a birtokunkba
a hazai tenyésztésszervezés őskorát felidéző folyóirat-gyűjtemény.
Hisszük, hogy elődeink magas
színvonalú szakmai munkájából a
jelenkori tenyésztő társadalom is
sok hasznos információt meríthet.
Ezért úgy döntöttünk, hogy az újság hasábjain közreadjuk a szarvasmarha-tenyésztés régmúlt eredményeit és emlékeit.
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