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25. alkalommal rendezték meg Hódmezővásárhelyen az Alföldi Állat-
tenyésztési és Mezőgazda Napok Kiállítást és Vásárt. Ki gondolta vol-
na 1994-ben, hogy évről évre egyre nagyobb területen, több kiállítóval 
várja a szakma az időpontot, hogy eljöhessen erre a kiállításra? Úgy 
gondolom, még az egykori ötletgazdák – Egyed Béla, Fekete Balázs és 
Újvári Tibor – sem gondoltak erre. Jómagam először 1996-ban, a III. 
Alföldi Állattenyésztési Napokon vehettem át díjat a Pannónia Mező-
gazdasági Termelőszövetkezetben, Bonyhádon tenyésztett 11594 Hites 
Sack nevű tenyészbikáért az Országos Mesterséges Termékenyítő ál-
lomástól.

Az első évben a Mindszent Mezőgazdasági Szövetkezet vitt a kiállí-
tásra magyartarka tenyészállatokat.

A három nap eseményeiről a következő számunkban részletesen be 
fogunk számolni!

	 Dr.	Füller	Imre
	 ügyvezető	igazgató,	MTE

TIsZTElT olVAsó!
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A 2017. február 6-án megtartott elnöksé-
gi ülés összehívta a 2018. évi regionális 
közgyűléseket. A meghívókat a tizenöt 
napos határidőben kiküldtük tagjainknak. 
A regionális közgyűléseket a levezető el-
nök nyitotta meg. Ezt követően az ügyve-
zető igazgató tartott beszámolót a 2017-
es év eseményeiről. Őt dr. Húth Balázs 
tenyésztés- és marketingvezető előadása 
követte „A magyartarka tenyésztés ak-
tuális helyzete, jövőkép” címmel, majd 
az előadások sorát Vágó Barnabás külle-
mi bíráló előadása zárta, melynek címe  
„A megújult küllemi bírálati rendszer be-
mutatása”. A résztaggyűléseken a tagság 
közel egyharmada vett részt.

2017. december 31-ei taglétszámunk 
1473 tag 29939 tehénlétszámmal. A tag-
létszám a 2016. évi záráshoz viszonyítva 
42 fővel, a tehénlétszám 1124 egyeddel 
csökkent. Az I. régió Pest, Jász-Nagy-
kun-Szolnok és Nógrád megye, a taglét-
szám 231, a régióhoz tartozó tehénlét-
szám 3730 tehén. A II. régió Veszprém, 
Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sop-
ron, Fejér és Vas megye, a taglétszám 
222, a régióhoz tartozó tehénlétszám 
7241 tehén. A III. régió Zala, Somogy, 
Tolna és Baranya megye, a taglétszám 
154, a régióhoz tartozó tehénlétszám 
3356 tehén. A IV. régió Bács-Kiskun me-
gye, a taglétszám 394, a régióhoz tarto-
zó tehénlétszám 5571 tehén. Az V. régió 
Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
a taglétszám 105, a régióhoz tartozó te-
hénlétszám 1865 tehén. A VI. régió Haj-
dú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye, a taglétszám 225, a régióhoz tartozó 
tehénlétszám 6078 tehén. A VII. régió 
Békés és Csongrád megye, a taglétszám 
140, a régióhoz tartozó tehénlétszám 
2098 tehén. 

Sajnos, a későn jött tél egy kicsit meg-
zavarta a résztaggyűlések lebonyolítását, 
hiszen mindjárt az elő napon, az akasztói 
rendezvény hajnalán nagy mennyiségű hó 
hullott, elég nagy volt a szél is, és igen-
csak lehűlt a levegő, így többen nem tud-

tak részt venni a bejelentkezés ellenére 
sem. A nagyvázsonyi rendezvény napján, 
március 1-jén pedig mínusz 22 fokban 
indultunk el a résztaggyűlésre, és a nagy 
hideg egész nap kitartott.

Egyesületünk elnöksége 2017-ben  
5 ülést tartott, és az egyesületi munka 
szervezése érdekében 62 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 Magyartar-
ka Tenyésztés Kft., a Genetik Plusz Kft. 
és a HOMAKO-ÁT Kft. működéséről.  
Az elnökség összehívta a résztaggyűlése-
ket és a Küldöttközgyűlést. Régi szoká-
sunknak megfelelően az elnökségi ülése-
ket minden alkalommal más helyszínen 
tartottuk. A helyszínek a következők vol-
ta: 2017. február 1., Csákvár; 2017. április 
20., Tevel; 2017. június 14., Kánó; 2017. 
augusztus 23., Bonyhád; 2017. december 
14., Tiszakécske. A Felügyelő Bizottság 
elnöke minden elnökségi ülésen jelen van. 
Az elmúlt évben háromszor ülésezett a 
szakbizottság, két alkalommal, június 14-
én és december 14-én az elnökségi ülés 
előtt a tavaszi és őszi tenyészértékbecslés 
eredményeit tárgyalta.

Egyesületünk taglétszáma 2017. dec-
ember 31-én 1473 tag. Tagjaink tulajdo-
nában 29939 tehén található, melynek 
több mint fele (57 %) húshasznosítású, 
kevesebb mint fele (43 %) kettőshaszno-
sítású állományban termel. Az aktív po-
puláció sajnos nagyon kicsi, de úgy tűnik, 
a veszélyeztetett fajta kapcsán megjelent 
rendelet ezt a nagyon alacsony létszámot 

egy bizonyos szintig növelni tudta. 596 
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 közöt-
ti tehénlétszámmal rendelkező tagjaink 
száma nem változott az elmúlt évben, 632 
tag a tehénlétszám 44 %-át birtokolja. 
Az 50 tehénnél nagyobb tenyészetekben 
(113 tenyészet) található a tehénlétszám 
közel fele, 47%.

A termelésellenőrzött tehénlétszám 
tízezer fölé emelkedett (10279), ebből 
húshasznosítású 6078 egyed, kettőshasz-
nosítású 4201 egyed. Az elmúlt évben 
kettős- és húshasznosítású típusban is 
sikerült növelni a termelésellenőrzött te-
nyészetek 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	2017-ben:
• Bonyhád, Magyartarka Tenyésztés Kft.
• Bugyi, Hunland-Trade Kft.
• Budapest, Bauker Hungaria Kft.
• Budapest, Venia 2000 Bt.
• Dabas, Animal Hygiene Kft.
• Edirne, Avrasia Ith. (Törökország)
• Gödöllő, Állattenyésztési Teljesít-

ményvizsgáló Kft.
• Grieskirchen, Alois Pöttinger 

Maschinenfabrik GmbH.
• Kapuvár, Vital-Feed Kft.
• Székesfehérvár, Alpha-Vet Kft. 

Pártoló	tagjaink	2017-ben:
• Budapest, Agrár Security Senit Kft.
• Budapest, Agro-Legato Kft.
• Budapest, Intervet Hungária Kft.
• Budapest, M.A.H. Food Controll Kft.
• Budapest, Csém, Sano Magyarország 

Kft.

BEsZáMoló AZ EgyEsülET 2017. éVI TEVéKEnységEIRŐl

Dr.	Füller	Imre  
ügyvezető igazgató, MTE
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• Debrecen, Bihari-Gén Centrum Kft.
• Karcag, Cargill Takarmány Zrt.
• Kaposvár, Argosz-Feed Zrt.
• Pápa, V-N-V Hűtés- és Fejéstechni-

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

szág Kft.
• Úrhida, Gravetti Kft.

A kettőshasznosítású termelésellenőrzött 
magyartarka-állomány 2017. évi laktáci-
ós áltag termelése 6467 kg tej 258,3 kg 
tejzsír %-kal (3,99%), 230,4 kg tejfehérje 
%-kal (3,56%).

A húshasznosítású tenyészetek 2017. 
évi induló tehénállományra vonatkoz-
tatott szaporulati mutatója átlagosan 
75,81% volt, három százalékkal jobb, 
mint az előző évi. Ez az érték lehetne 
magasabb is, hiszen a legjobb tenyészet 
(Tölgycsemete Kft., Kánó) 90,7 %-ot ért 
el.

A 205 napra korrigált választási súly az 
elmúlt évben bikáknál 243 kg, üszőknél 
236 kg volt. A legjobb tenyészet (Gégény 
Tünde tenyészete) eredménye bikánál 323 
kg, üszőnél 306 kg volt. A borjak a borjú-
óvodában kiegészítő abrakot kapnak.

A 2017-ben is elvégeztük a bikane-
velő tehenek bírálatát és célpárosítását. 
A 21 tenyészbika-előállító tenyészetben 
csak a legjobb teheneket válogatta ki és 
párosította a bizottság. Kettőshasznosítá-
sú állományokban 13 tenyészetben 168 
tehén lett mesterséges termékenyítésre 
alkalmas tenyészbikát előállító bikane-
velő tehén, míg természetes fedeztetésre 
alkalmas tenyészbika előállítására 114 
tehenet választott a bizottság. A tehenek 
átlag TTI-je 133 volt, az átlagos maximá-
lis laktációs tejtermelés 8756 kg, 4,12 zsír 
% és 3,51 fehérje % mellett. Húshaszno-
sítású állományokban 8 tenyészetben 129 
tehén lett mesterséges termékenyítésre al-
kalmas tenyészbikát előállító bikanevelő 
tehén, míg természetes fedeztetésre alkal-
mas tenyészbika előállítására 205 tehenet 
választott a bizottság.

2017.	 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. Sárrétudvari, Servet 2000. Kft.
11. Szentkirály, Béni Farm Kft.
12. Tevel, Teveli Mezőgazdasági Zrt.
13. Vép, Húshasznú Bt.

2017.	évi	húshasznosítású	tenyészbika-
előállító	tenyészetek:
1. Derecske, Petőfi Mezőgazdasági Kft.
2. Győrsövényház, Annus Krisztina
3. Kocsér, Petőfi Mezőgazdasági Szö-

vetkezet
4. Nyőgér, Gründl Franz Helmut 
5. Őriszentpéter, Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóság
6. Vasvár, Csörnöc menti Mg. Szövet-

kezet
7. Vép, Gründl Franz Helmut
8. Vép, Húshasznú Bt.
9. Vép, Hegyhát Mg-i Szövetkezet

A megszületett tenyészbika-jelölteket a 
jáki központi sajátteljesítmény vizsgáló 
(KSTV) állomásra szállítottuk. 2017-ben 
32 tenyészbikajelölt zárt KSTV-t, átlagos 
életnapi testtömeg-gyarapodásuk 1495 g/
nap volt, a legjobb bika 2100 g/napot pro-
dukált a KSTV alatt, melynek időtartama 
120 nap. A beszállított tenyészbika-jelöl-
tek közül a bizottság 12 tenyészbikának 
adott mesterséges termékenyítésre alkal-
mas minősítést. A 12 tenyészbika KSTV 

alatti átlagos testtömeg-gyarapodása 
1860 g/nap volt, a legjobb tenyészbika 
2100 g/napi testtömeg-gyarapodást telje-
sített.

2017. évben a termelésellenőrzés alatt 
álló kettőshasznosítású tenyészetekben 
két alkalommal indítottunk ivadékvizsgá-
latot 3-3 tenyészbikával, míg a húshasz-
nosítású tenyészetekben tavasszal egy al-
kalommal indult ITV-t 4 tenyészbikával.

2017/I (tavasz)
kettőshasznosítású:

29191 Jáki Plutó Reumut
29192 Dunaharaszti Platina Waldbrand
29865 Bénifarm Pongrác Wira

húshasznosítású:
29140 Vasvári Pogány Iklad
29141 Vasvári Padisah Rock
29867 Vasvári Prémium Diceman
29868 Őrségi Prifi Gyenes

2017/II (ősz)
kettőshasznosítású:

29864 Kocséri Próféta Reumut
30152 Bonyhádi Palkó Guriga
30153 Böszörményi Panda Füller
 

Természetes fedeztetésre 83 tenyészbika 
kapott engedélyt, melyek egy része az üze-
mi sajátteljesítmény-vizsgálatokon zárt,   
illetve került elbírálásra.

A jáki magyartarka telepen működik az 
európai uniós számmal is rendelkező be-
jegyzett spermatároló központ, melynek 
felülvizsgálatát 2017-ben is elvégezték 
a hatóságok. Ezen a telepen tároljuk az 
Egyesület tulajdonát képező magyartar-
ka termékenyítő anyagot, itt működik a 
KSTV állomás, és itt őrizzük a várományos 
magyartarka bikákat és a tenyészértékkel 

Tenyészet tej kg zsír kg zsír % fehérje kg fehérje % 

Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.,  
Hajdúböszörmény 8086 305,2 3,77 284,3 3,52

Pannónia Állatteny. Kft., Bonyhád 7666 317,9 4,15 277,1 3,61

Kaposvári Egyetem Tan- és Kísérleti 
Üzeme, Kaposvár 7381 287,1 3,89 265,9 3,60

Teveli Mg. Zrt., Tevel 7192 285,5 3,97 251,2 3,49

Róka Istvánné, Tiszavasvári 6996 283,1 34,05 250,5 3,58

A TOP 5 tenyészet laktációs eredménye, 2017.
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rendelkezőket is, akik nem állnak terme-
lés alatt. Az egyesületi tagok tulajdonában 
2017. 12. 31-én korcsoportonként a követ-
kező tenyészbikák voltak:
• Növendék tenyészbika: 26 (Ják, 

KSTV állomás)
• Tenyészbika: 36 (Tenyészbika-őrző 

telep, Ják és Génbank Semex Ma-
gyarország Kft., Mezőhegyes - terme-
lés alatt állók)

Az egyesületi tagok tulajdonában lévő 
magyartarka bikasperma-készlet 2017. 
12. 31-én:
• STK Ják:  372 892 adag
• Genetik Plusz Kft.:  9 620 adag
• Génbank Kft.:  31 888 adag
• Összesen:  414 400 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. 
2017-ben adtuk ki 17. alkalommal lapun-
kat. Az elmúlt évben is 4 alkalommal je-
lent meg, juttattuk el tagjainkhoz. A visz-
szaérkező vélemények alapján úgy tűnik, 
sikerült egy, a tagjaink igényeit kielégítő, 
színvonalas lapot szerkesztenünk.

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 vet-
tünk részt:
• Kolozsvár, 2017. április 21-24.
• Hódmezővásárhely, 2017. május 4-6.

• Debrecen, 2017. augusztus 17-20.
• Kaposvár, 2017. szeptember 1-3.
• Budapest, OMÉK, 2017. szeptember 

19-24.

A kiállítások közül Debrecenben és Kapos-
váron nem volt az Egyesületnek standja, 
csak fajtabemutató jelleggel voltunk jelen, 
mivel az OMÉK évében a nyár végére, ősz 
elejére túl sok lenne a kiállítás, ezért elnök-
ségünk döntése értelmében ezen a két ese-
ményen fajtabemutatóval veszünk részt.

Köszönjük tagjaink aktív közreműkö-
dését a kiállításokon, köszönjük, hogy 
szépen felkészített egyedeket mutatnak 
be! Úgy gondoljuk, az aktív populációba 
tartozó tenyészeteknek meg kellene mu-
tatni magukat a kiállításokon, gondolunk 
itt azokra a tenyésztőinkre, akik még nem 
vettek részt bemutatón!

Nemzetközi fórumokon az Egyesü-
let képviseli a magyartarka fajtát. 2017. 
szeptember 17-21. között Törökország 
Kusadasi és Izmír városokban rendezte 
meg az Európai Hegyi Tarka Tenyésztők 
Szövetsége Kongresszusát és a Szimentá-
li Világszövetség vezetőségi ülését.

Az Európai Kongresszus új vezetőséget 
választott a következő 5 évre.

A vezetőség tagjai:
elnök: Dr. Josef Kucera, Csehország
I. elnökhelyettes: Dr. Füller Imre,  
Magyarország
II. elnökhelyettes: Sebastian Auering, 
Ausztria
titkár: Dr. Georg Röhrmoser,  
Németország
II. titkár:  Jože Smolinger,  
Szlovénia

A rendezvényen sajnos nem tudtunk részt 
venni, mivel ütközött a kétévente megren-
dezésre kerülő Országos Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Kiállítással.

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

Szakmai rendezvényeink:
• Szakmai Nap, Kocsér, 2017. június 22.
• XVII. Tarka Marhafesztivál, Bony-

hád, 2017. augusztus 11-12.
• „Marha jó ízek fesztiválja”, Sárrétud-

vari, 2017. szeptember 30.

• Húsmarha-tenyésztési tanácskozás, 
Keszthely, 2017. október 26.

• A tej világnapja, Telki, 2017. június 16.
• VII. Tejágazati Konferencia, Velence, 

2017. november 14.

Újságunkban ezekről az eseményekről 
részletesen tájékoztattuk olvasóinkat.

A 2018-as évre is sok feladatot tűztünk ki 
magunk elé, melyek megvalósítása tagja-
ink nélkül lehetetlen. 

2018. évi feladataink:
• kapcsolattartás tagjainkkal
• tenyésztőszervezeti felülvizsgálati 

szemlék
• bikanevelő tehenek bírálata, párosítása
• KSTV zárások (három indítás és 

zárás)
• származási igazolások kiadása
• 2018. évi ITV indítás tavasszal  

és ősszel (kettős és hús)
• termelésellenőrzött tehénlétszám  

növelése
• genomikai tenyészértékbecslés  

elindítása
• hús ITV folytatása
• 2018. évi pályázatok elkészítése
• Jáki szociális létesítmény felújítás 

befejezése
• kiállításokon való részvétel (Hód-

mezővásárhely, 2018. 05. 10-12.; 
Debrecen, 2018. 08. 17-20.; Kapos-
vár, 2018. 09. 28-30.)

• szakmai rendezvények: Dunaszeg, 
Gulyahajtás, 2018. április 28.; Szak-
mai Nap, Tevel, Teveli Zrt., 2018. 
június 21.; XVIII. Tarka Marhafeszti-
vál, Bonyhád, 2018. augusztus 10-11.

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

• tenyészbika-előállítás
• a magyartarka termékenyítő anyag 

értékesítésének segítése

Az Egyesület elmúlt időszaka alatt igye-
keztünk tagjaink érdekeit szolgálni, re-
méljük, ez sikerült is! 

Az tisztségviselők, elnökség, Felügye-
lő Bizottság és Szakbizottság az egye-
sületi tagokért, a magyartarka-tenyészté-
sért, a fajta jobbá tételéért dolgozik. Ezt 
bizonyítják azok a számok, amelyeket a 
beszámolóban olvashatnak!
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TEnyésZTésI AKTuAlITásoK
Dr.	Húth	Balázs tenyésztés- és marketingvezető, MTE

TOVÁBB EMELKEDETT  
A LAKTÁCIóS TEJTERMELÉS!

A tenyésztési eredmények alakulása 
szem pontjából a 2017-es esztendő – a 
korábbi évekhez hasonlóan – eredményes 
időszaknak mondható, hiszen a zárási 
adatok alapján a magyartarka laktációs 
tejtermelése tovább növekedett, ez az el-
múlt évben 6.467 kg tej, 3,99% tejzsír- és 
3,56% tejfehérje-tartalommal. 

Az ország legmagasabb termelésű ma-
gyartarka tenyészeteit az 1. táblázat fog-
alja össze. Az újság hasábjain is szeretnék 
gratulálni az élen járó gazdaságoknak a 
kimagasló termelési eredményekhez és 
az ehhez szükséges, elkötelezett tenyész-
tői munkához!

A legmagasabb termelésű magyartarka-
állomány (Hajdúböszörményi Béke Mg. 
Kft.) tejtermelése 8.086 kg tej, 3,77% 
tejzsír- és 3,52% tejfehérje-tartalommal.  
A termelési adatok fejlődése mutatja, hogy 
a genetikai képességek kiaknázásában a 
magas színvonalú tartás- és takarmányo-
zás-technológiának döntő szerepe van. 

11 NAPPAL NŐTT  
A KÉT ELLÉS KÖZTI IDŐ!

A tejtermelés eredményességét a terme-
lési tulajdonságokon túlmenően nagyban 
befolyásolja a reprodukciós mutatók ala-
kulása is, melyeknek egyik eleme a két el-
lés közt eltelt napok száma. Értéke 2017-
ben 419 nap, amely 11 nappal hosszabb, 
mint a 2016-os esztendőben. Sajnos az 
elmúlt évek pozitív tendenciája megválto-
zott, amely feltehetően takarmányozási és 
emberi tényezőkkel van összefüggésben.

Érdekességképpen a Hajdúböszörmé-
nyi Béke Mg. Kft. tenyészetében – 8.000 
kg-ot meghaladó tejtermelés mellett – en-
nek értéke átlagosan 391 nap, tehát 28 
nappal (több mint egy ciklus-hosszal) 
az országos átlag alatti, míg a bonyhádi 
Pannónia-Állattenyésztő Kft. állomá-
nyában értéke 389 nap! A TOP 3 üzem 

átlaga a tárgyalt mutatóban 393 nap! Ez 
is bizonyítja, hogy romló értékét nem a 
nagy termelés, hanem technológiai és 
menedzsment-tényezők okozzák.

TAVASZI IVADÉKVIZSGÁLAT

Tavasszal három tenyészbikát (30751 
Bonyhádi Rókus Wira, 30752 Bénifarm 
Rezső Irat, 31378 Teveli Rómeó Ilárium) 
indítottunk a kettős (fejt) tenyészetekben. 

Rókus apja a 26407 Wira, amely első-
sorban a tejtermelésben, a hasznosanyag-
tartalomban és a tőgyjavításban tűnik 
ki. Anyai nagyapja, Bonyhádi Gerezd 
Weiport, erőssége a magas beltartalom-
termelés, a nagy ráma és a korrekt tőgy-
alakulás. Anyja a híres bonyhádi Lolitta 
család tagja; tejtermelése a 3. laktációban 
10.339 kg tej, 5,26 %(!) zsír- és 3,85 % 
fehérje tartalommal. Minősítéskor Rókus 
rámára 8, izmoltságra és lábra 7-7 pontot 
kapott, STV alatti súlygyarapodása 1725 
g/nap. Reményeink szerint Rókus is a 
szülők nyomdokaiba lép, nagy és kon-
centrált tejtermelést várunk lányaitól.

Béni Sándor szentkirályi tenyészetéből 
származik Rezső, akinek apja Kocséri 
Irat Import, míg anyja egy Németország-
ból importált, Minze nevű tehén. Anyai 
nagyapja a német Wiggal, amely Horror, 
Renner és Morello vonalak kombinációja. 
Wiggal erőssége a jó tej-és hústermelés, 
valamint a korrekt lábszerkezet. Rezső 

minősítéskori küllemi bírálati eredményei: 
ráma 8, izmoltság 7, láb szintén 7 pont. 
STV alatti súlygyarapodása 2008 g/nap. 
Elképzeléseink szerint az ősök teljesítmé-
nye alapján Rezső ötvözi ivadékaiban a 
magas színvonalú tej- és hústermelést.

Rómeó a Teveli Mg. ZRt. tenyészeté-
ből került az Egyesület tulajdonába. Apja 
a hazai tenyésztésű Máriakálnoki Ilárium 
Weinold, egy igazi „tejes” bika, jó hasz-
nosanyag-termeléssel. Emellett lányai 
nagy rámával és korrekt tőgyalakulással 
hívják fel magukra a figyelmet. Anyja, 
Tulipán a 3. laktációban 10.597 kg tejet 
termelt nem kiemelkedő beltartalommal. 
Anyai nagyapja, Bonyhádi Göcsej 
Herich. legnagyobb erőssége a tejterme-
lés és tőgyalakulás javítása volt. Rómeó a 
KSTV zárásakor valamennyi bírált tulaj-
donságra 8 pontot kapott.

A tavaszi húshasznú ivadékvizsgálatban 
szintén három tenyészbikát indítottunk, 
köszönhetően az örvendetesen növek-
vő aktív populációnak. Ezek közül kettő 
kettőshasznú, az előzőekben bemutatott 
Rezső és Rómeó, egy pedig húshasznú, a 
31367 Derecskei Robi Hoeness.

Tenyésztési koncepciónk része, hogy a 
magyartarka húshasznú változatában úgy 
kívánjuk fenntartani az anyai tejtermelés-
sel összefüggő jó borjúnevelő képességet 
(amely egyébként a fajta egyik erőssége), 
hogy a kettős és húsos vonalakat eseten-
ként kombináljuk egymással. Így adódott, 

tej kg zsír kg zsír % fehérje kg fehérje % 

Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.,  
Hajdúböszörmény 8086 305,2 3,77 284,3 3,52

Pannónia Állatteny. Kft., Bonyhád 7666 317,9 4,15 277,1 3,61

Kaposvári Egyetem Tan- és Kísérleti 
Üzeme, Kaposvár 7381 287,1 3,89 265,9 3,60

Teveli Mg. Zrt., Tevel 7192 285,5 3,97 251,2 3,49

Róka Istvánné, Tiszavasvári 6996 283,1 34,05 250,5 3,58

1. táblázat | A laktációs eredmények alakulása az öt legmagasabb laktációs termelésű
tenyészetben (2017)  (Forrás: NÉBIH)
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hogy idén tavasszal két kettős bika is a 
húshasznú ITV-ben indult.

Robi a méltán híres derecskei tenyé-
szetből került ki, amely már sok kiváló 
bikát adott a magyartarka tenyésztőtársa-
dalomnak. Apja a 27531 Hoeness, német 
import tenyészbika, erőssége a kimagasló 
hústermelés (hízékonyság, vágóérték), 
valamint a homozigóta szarvatlanság. 
Hoeness egyébként dán (United P) és 
német (Hillmann) genetika ígéretes kom-
binációja. Hillmannt nem kell bemutatni 
a magyartarka-tenyésztőknek, hiszen a 
híres Kocséri Rába Hillmann apja, aki 
a modernkori húshasznú magyartarka-
tenyésztés egyik emblematikus bikája. 
Robi STV alatti súlygyarapodása 1842 
g/nap, rámára és lábszerkezetre 7-7, 
izmoltságra 8 pontot kapott.

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

30751 Bonyhádi Rókus Wira

30752 Bénifarm Rezső Irat
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PoPulácIógEnETIKAI sZáMíTásoK fAjTATIsZTA MAgyARTARKA BoRjAK 
VálAsZTásI AdATAI AlAPján

Dr.	Bene	Szabolcs	–	Dr.	Polgár	J.	Péter	–	Dr.	Húth	Balázs	–	Dr.	Füller	Imre

A tenyészérték egy egyednek, mint geneti-
kai szülőnek az átörökítő-képességére utaló 
értéke. Abban az esetben, ha a kérdéses te-
nyészállatot egy válogatás nélküli, de azonos 
fajtába tartozó populáció egyedeihez megfe-
lelő számban és véletlenszerűen párosítjuk, 
általános tenyészértéket számíthatunk. Az ál-
talános tenyészértéket az adott tulajdonságot 
kialakító gének additív hatásainak átlagered-
ménye határozza meg. Az additív génhatás 
a fenotípusban jól manifesztálódik, és nagy 
valószínűséggel ismétlődik. 

A tenyészértéket jellemzően a feno típusos 
teljesítmény alapján, különböző elvi alapok-
ra épülő tenyészérték-becslési módszerekkel 
számszerűsíthetjük. 

A hagyományos tenyészértékbecslést leg-
gyakrabban fajtatiszta állományokban, fajta-
tiszta oldalági rokonok, illetve ivadékok telje-
sítménye alapján végezzük. Ez a tenyészérték 
ezért az adott tenyészállat additív genetikai 
hatásával magyarázható genetikai különbsé-
gére utal.

A tenyészértékek legpontosabb becslé-
sét az ivadékteljesítmény-vizsgálatok (ITV) 
során nyert adatokból végezhetjük. Az ITV 
megszervezése és lebonyolítása meglehe-
tősen nehéz feladat, ami a szakmailag ki-
emelten fontos irányelvek meghatározása és 
betartása mellett jelentős anyagi ráfordítással 
is járhat.

Hazánkban a magyartarkát kettős haszno-
sítású fajtaként tartjuk nyilván, azaz neme-
sítése során - a fitnesz tulajdonságok mellett 
- mind a két fő tulajdonságcsoportra, a tej-
termelésre és a hústermelésre is figyelni kell.  
A tejtermelő-képesség alakulása a termelés-
ellenőrzött állományok havi befejési adata-
iból jól becsülhető, a hústermelő-képesség 
ellenőrzéséhez azonban teljesítmény-vizsgá-
latokat (pl. a növekedési erély, vagy a vágó-
érték tesztelésére) kell szervezni.

Az adott életkorra elért választási súly a te-
hén tejtermelésének, így a borjúnevelő képes-
ségének legjobb kifejezője, ezért e tulajdon-
ság fontos értékmérő és szelekciós szempont. 
Tesztelésére mind saját-, mind ivadék-

teljesít mény vizsgálat tal (STV, ITV) lehető-
ség nyílik, azonban a nemesítő munka során 
jellemzően az ivadékok választási súlyából 
következtethetünk az apák növekedési erély 
vagy az anyák tejtermelés tenyészértékére.

A fentiek tükrében munkánk elsődleges 
célja néhány populációgenetikai paramé-
ter meghatározása volt magyartarka fajtájú 
borjak választási értékmérő tulajdonságaira.  
A rendelkezésre álló adatbázis felhaszná-
lásával szerettük volna a vizsgálatban részt 
vevő tenyészbikák tenyészértékét is megha-
tározni az értékelt tulajdonságokban. Sze-
rettünk volna választ kapni arra, hogy a kü-
lönböző származású, különböző tenyésztési 
információval bíró magyartarka tenyészbikák 
tenyészértékében van-e érdemi különbség.

Munkánk során a Magyartarka Te nyész -
tők Egyesületének törzskönyvi adatbázisát 
használtuk fel (1. táblázat). A feldolgozott 
adatbázisban 19207 borjú választási súlya és 
választási életkora szerepelt, melyek 14 hazai 
tenyészetben 2000 és 2017 között születtek. 
A vizsgálatba csak olyan tenyészetek adatait 
vontuk be, mely tenyészetekben az élő te-
hénlétszám 2018. január 1-jén legalább 100 

egyed volt, és a vizsgált időszakban legalább 
300 borjú választási adatbázisa hiánytalanul 
a rendelkezésre állt.

A választott borjak összesen 176 apa iva-
dékai voltak, melyek közül 144 hazai te-
nyésztésű, 32 pedig import (külföldi tenyész-
tésű) apaállat volt. Az értékelésbe csak olyan 
apák kerültek be, melyek után legalább öt 
borjú választási adatai a rendelkezésre álltak. 
Egy apa után átlagosan 109,1 borjú került vá-
lasztásra.

Munkánk során két tulajdonságot, a vá-
lasztási súlyt (VS) és a választásig mu-
tatott élőtömeg termelést (továbbiak-
ban élőtömeg termelést, ÉT) vizsgáltuk. 
Valamennyi borjú esetén a választási súlyt 
az országos adatbázisból gyűjtöttük ki.  
A választási életkort (VK) a választási és a 
születési dátum különbségeként határoztuk 
meg (110-360 nap között). A rendelkezésre 
álló adatbázisban a születési súlyra vonatko-
zó adatok sok esetben hiányoztak, ezért a vá-
lasztás előtti napi súlygyarapodás helyett az 
élőtömeg-termelést használtuk, melyet a vá-
lasztási súly és a választási életkor hányado-
saként számítottunk ki (ÉT = VS/VKx1000). 

Kiindulási paraméterek Felhasznált adatbázis

A vizsgálat időszaka a borjak születési ideje alapján 2000-2017

A tenyészetek (tehénállományok) száma 14

A tehenek életkora elléskor (év) 2-15

A vizsgálatba vont tehenek száma 6872

A vizsgálatba vont apák száma 176

- ebből hazai tenyésztésű tenyészbika 144

- ebből import tenyészbika 32

A született borjak fajtája, genotípusa fajtatiszta magyartarka

Az értékelt borjak száma 19207

Egy apára jutó borjak száma átlagosan 109,1

Választási életkor (nap) - átlag ± szórás 197±37

Választási súly (kg) - átlag ± szórás 217±42

Élőtömeg-termelés (g/nap) - átlag ± szórás 1118±204

1. táblázat | A kiindulási adatbázis szerkezete
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Az adatbázist BLUP egyedmodellel értékel-
tük ki.

Munkánk utolsó részében az apák átla-
gos tenyészértékeit hasonlítottuk össze azok 
származása, illetve a rendelkezésre álló telje-
sítmény-vizsgálati információk alapján. Első 
lépésben az apákat két fő csoportra osztottuk. 
Az egyedi azonosítószámok alapján a hazai 
tenyésztésű bikákat elkülönítettük a külföldi 
származású (továbbiakban import) apaállatok-
tól. Második lépésben a hazai tenyésztésű apá-
kat újabb két csoportra osztottuk annak függ-
vényében, hogy szerepeltek-e a Magyartarka 
Tenyészbika Teljesítmény Összesítő 2017-es 
évi novemberi számában. Azok az apák, ame-
lyek nem voltak felsorolva a kiadványban, 
nem vettek részt ivadék-teljesítményvizsgá-
laton (ITV), így sem kettőshasznú termelési 
indexszel (KTI), sem becsült tenyészértékkel 
nem rendelkeztek. Harmadik lépésben azo-
kat a tenyészbikákat, melyek adatait megta-
láltuk a kiadványban, további három részre 
bontottuk. Külön kezeltük azokat az apákat, 
melyek „húshasznú” tenyészbikaként csak 
hús tenyészérték indexszel (HTI) szerepeltek.  
A „kettőshasznú” apákat - melyek rendelkez-
tek KTI és HTI adatokkal - két csoportra osz-
tottuk attól függően, hogy a hús tenyészérték 
indexük 100 alatti vagy 100 feletti volt. Az így 
létrehozott öt bikacsoport tenyészértékeit ösz-
szehasonlítottuk.

A BLUP egyedmodellel becsült öröklődhe-
tőségi értékeket a 2. táblázatban mutatjuk be. 
Korábbi, magyartarka fajtában végzett vizsgá-
latunk eredményeihez hasonlóan a választási 
súly és az élőtömeg-termelés tulajdonságok 
direkt öröklődhetőségét meglehetősen nagy-
nak becsültük (h2

d = 0,50±0,05, illetve h2
d = 

0,51±0,05). Várakozásainknak megfelelően 
a direkt additív genetikai hatás és az anyai 
genetikai hatás közötti kovariancia mindkét 
tulajdonságban negatív volt, így a két hatás 
közötti korreláció előjele is negatív lett (rdm 
= -0,87±0,03, illetve rdm = -0,86±0,03). Vizs-
gálatunk során az anyai öröklődhetőség be-

csült értéke meglehetősen nagynak bizonyult 
(VS esetén h2

m = 0,26±0,03; ÉT esetén h2m 
=0,25±0,03). A meglévő szakirodalomi for-
rások nagyobb része jellemzően kisebb anyai 
öröklődhetőségről számolt be.

A legnagyobb ivadékszámmal rendel-
kező tenyészbikák egyedmodellel becsült 
tenyészértékét a 3. táblázatban mutatjuk be, 

az additív direkt és az anyai genetikai hatás 
szerint. A táblázatban szereplő tenyészbikák 
közül a direkt hatás alapján leginkább popu-
láció átlag felettinek (leginkább javító hatá-
súnak) a 14816-os központi lajstromszámú, 
Gyúrói Sámán Hold nevű bika bizonyult.  
A két hatás közt meglévő szoros negatív kor-
reláció következtében csak néhány olyan apát 
találtunk (pl. 17760-as vagy a 19135-ös), me-
lyeknek direkt és anyai hatás alapján becsült 
tenyészértéke azonos előjelű volt.

A vizsgálatban szereplő 176 apa közül 
a legidősebbek 1992-ben, a legfiatalabbak 
pedig 2014-ben születtek, így a genetikai 
trendeket az apák átlagos tenyészértéke alap-
ján az 1992-2014 közötti időszakra tudtuk 
megbecsülni. Mindkét tulajdonság esetén 
a regresszióanalízis során meghatározott  

Paraméterek
Tulajdonságok

Választási súly Élőtömeg-termelés

direkt öröklődhetőség (h2
d) 0,50±0,05 0,51±0,05

anyai öröklődhetőség (h2
m) 0,26±0,03 0,25±0,03

direkt-anyai genetikai korreláció (rdm) -0,87±0,03 -0,86±0,03

2. táblázat | Populációgenetikai paraméterek

KLSZ N

Tulajdonságok

Választási súly Élőtömeg-termelés

Tenyészérték (kg) Tenyészérték (g/nap)

Direkt Anyai Direkt Anyai

13951 246 +4,1 -2,4 +21 -5

14180 256 -26,8 +13,8 -111 +52

14588 532 -8,9 +3,5 -19 +6

14816 350 +22,9 -17,0 +135 -94

15505 561 +3,7 -13,8 +12 -74

15510 331 +9,9 -9,2 +39 -44

16242 247 +5,0 -5,2 +23 -18

16528 759 -8,8 -1,3 -46 -8

17076 326 -9,2 +11,8 -45 +53

17369 518 +10,8 -24,3 +64 -141

17760 511 +2,2 +1,7 -0 +9

19008 241 -0,6 -3,8 +16 -35

19135 247 -3,7 -5,3 +19 -19

19301 254 +11,6 -14,2 +36 -58

19302 243 +10,4 -7,1 +55 -32

20259 326 +1,4 -5,5 +23 -40

21168 387 +13,0 -10,3 +77 -60

21718 571 +15,9 -6,6 +88 -41

22389 517 -17,0 +17,4 -80 +71

24229 241 +8,2 -1,6 +30 -6

Főátlag (±SE) 213,7±2,3 1102±12

N = az apa ivadékainak (borjainak) a száma

3. táblázat | Az apák tenyészértéke a vizsgált tulajdonságokban
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meredekség (b) értéke pozitív irányt mutatott, 
vagyis a két értékmérő tulajdonságot tekintve 
évről évre átlagosan jobb tenyészértékű apa-
állatok kerültek be a tenyésztésbe. A pozitív 
eredményekhez hozzá kell tenni, hogy a tulaj-
donságonkénti átlagos tenyészérték évről évre 
történő javulása meglehetősen lassú ütemű 
volt.

A korábban bemutatott tenyészbikacsopor-
tok választási súly és élőtömeg-termelés tulaj-
donságokban mutatott átlagos tenyészértékeit 
a 4. táblázatban mutatjuk be. A direkt hatás 
alapján mind a választási súly, mind az élő-
tömeg-termelés esetén a leginkább populá-
cióátlag feletti átlagos tenyészértékűnek az 
import tenyészbikák bizonyultak (+7,63 kg, 
+34 g/nap). A kettőshasznú bikák átlagos 
tenyészértéke egymáshoz hasonló volt füg-
getlenül attól, hogy a HTI-ük 100 alatti (+4,9 
kg, +17 g/nap) vagy 100 feletti (+3,8 kg, +20 
g/nap) volt. Direkt hatás alapján a húshasz-
nú tenyészbikák mindkét tulajdonság esetén 
a populáció átlagához álltak közel (+0,1 kg, 
+1 g/nap), de jobbnak bizonyultak azoknál a 
bikáknál, amelyek ITV-ben nem vettek részt 
(-3,1 kg, -11 g/nap). Itt megjegyezzük, hogy 
a direkt és az anyai hatás alapján becsült át-
lagos tenyészérték mindkét tualjdonság esetén 
csak a húshasznú bikák csoportjánál volt átlag 
feletti, pozitív tartományban. A bikacsoportok 
között egyik tenyészérték esetében sem talál-
tunk szignifikáns különbséget. Összességében 
megállapíthatjuk, hogy a bikacsoportok között 
a vártnál kisebb különbségek adódtak.

A Magyartarka Tenyésztők Egyesületének 
országos borjú választási adatbázisát kiérté-
kelve, a vizsgált értékmérő tulajdonságok po-
pulációgenetikai paramétereinek, valamint az 
apák tenyészértékének a vizsgálatát követően 
az alábbi megállapításokat tehetjük: 

• A választási súly és az élőtömeg-termelés 
direkt öröklődhetősége (h2

d) vizsgálatunkban 
közepesnek bizonyult. Ezek alapján meg-
állapíthatjuk, hogy a választási súlyt nagy-
mértékben meghatározó növekedési erély a 
fajtatiszta húshasznú állományokban rendre 
közepes mértékben öröklődik.

• A vizsgált értékmérő tulajdonságok anyai 
öröklődhetősége (h2

m) lényegesen kisebb, 
nagyságrendileg fele akkor volt, mint a direkt 
öröklődhetőség. A magyartarka kettős hasz-
nosítású fajta, ezért a tehénállomány döntő 
hányada bőven elegendő tejet képes termelni 
a borjai számára. Ez ugyanakkor nem jelenti 
azt, hogy az anyák tejtermelésének a genetika-

ilag meghatározott részére nem kell figyelmet 
fordítani a nemesítő munka során. Úgy gon-
doljuk, rövidtávon - a direkt hatáson keresztül 
- célszerű lehet a növekedési erély növelésére 
koncentrálni, de hosszabb távon, a két hatás 
közti nagyon szoros negatív korreláció miatt 
előtérbe kerülhetnek azok a tenyészbikák is, 
melyek az anyai genetikai hatás alapján be-
csült, átlag feletti tenyészértékük alapján az 
anyák tejtermelésére lehetnek javító hatással.

• A vizsgálatban szereplő apák tenyész-
értékei között számottevő különbségeket 
találtunk mind a választási súly, mind pedig 
az élőtömeg-termelés esetén. Munkánk ered-
ményei alapján ezért ismételten kijelenthető, 
hogy egy megfelelő apaállat kiválasztásával, 
ill. használatával akár egy generáción belül 
is érzékelhetően lehet javítani a választási 
teljesítményeket. Véleményünk szerint ezért 
a gyakorlatban, a tenyészkiválasztás és a cél-
párosítások megtervezése során különösen 
nagy figyelemmel kell eljárni.

• Várakozásainknak megfelelően a vizs-
gált tulajdonságokban a leginkább populá-
cióátlag feletti átlagos tenyészértékkel az 
import tenyészbikacsoport rendelkezett. Az 
import apaállatok használata rendszerint 
célpárosítások elvégzésére, tenyészbikaje-
löltek előállítására, esetlenként vérfrissítésre 
irányult. Az import bikacsoportba tartozó 
apaállatok jellemzően szelektáltak voltak, 
korábban számított tenyészértékeik számos 
értékmérő tulajdonság esetén a - származási 
országbeli - populációátlagot meghaladták. 

Emellett elképzelhetőnek tartjuk, hogy az 
import - első sorban a genetikai értelem-
ben véve távolabbi, kanadai vagy írországi 
vonalakból származó - apák jobb átlagos 
eredményeiben a heterózishatás is szerepet 
játszhatott. A külföldi tenyésztésű apaállatok 
tenyészértékekben mutatott kismértékű elő-
nye igazolja a kiválasztásukba vetett szakmai 
munka színvonalát, és indokolja azok hasz-
nálatát a hazai húshasznosítású állományok 
teljesítményének további javítására.

• Az előzőeknél sokkal szembetűnőbb kü-
lönbségeket találtunk az ITV-n részt vevő 
és nem részt vevő (csak STV-vel rendel-
kező) hazai tenyésztésű apaállatok átlagos 
tenyészértékei között. Véleményünk szerint a 
két csoport közti, nagyságrendileg 8 kg átlagos 
tenyészérték különbség az ITV-vel rendelkező 
csoport javára számottevőnek tekinthető. Ezen 
eredményeink ismételten felhívják a figyelmet 
az ITV és a tenyészértékbecslés fontosságára.

• A húshasznosítású, csak HTI-vel ren-
delkező hazai tenyésztésű apaállatok átlagos 
tenyészértéke elmaradt a várakozásainktól.  
E bikacsoport a tenyészértékek szempontjá-
ból a populációátlaghoz nagyon közel állt. 
Ezzel együtt megjegyezzük, hogy a húshasz-
nosítású bikacsoportot nem lenne szerencsés 
csupán a szóban forgó két értékmérő tulaj-
donság alapján megítélni. A húshasznosítású 
tenyészbikák közül ugyanis több apa - koráb-
bi munkánk eredményei alapján - a hizlalási 
és vágási tulajdonságokban jóval a populá-
cióátlag feletti tenyészértékeket mutatott.

Tenyészértékek  
(kg, ill. g/nap)

Import 
bika

Hazai tenyésztésű bika

ITV nélkül

A tenyészbika a teljesítmény-összesítőben szerepel

Kettős hasznú bika (KTI és HTI) Húshasznú bika 
(csak HTI)HTI ≤ 100 HTI > 100

N (176) 32 56 22 41 25

Választási súly

- átlagos direkt TÉ +7,3 -3,1 +4,9 +3,8 +0,1

- átlagos anyai TÉ -5,0 +2,9 -3,1 -3,5 +1,4

Élőtömeg-termelés

- átlagos direkt +34 -11 +17 +20 +1

- átlagos anyai -24 +11 -10 -19 +6

N = apák száma; TÉ = tenyészérték; ITV = ivadék-teljesítményvizsgálat; KTI = kettőshasznú termelési index;  
HTI = hús tenyészérték index

4. táblázat | Az apák átlagos tenyészértéke a vizsgált tulajdonságokban a róluk rendelkezésre álló
származási és teljesítményvizsgálati információk alapján
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2018 a fejési higiénia éve a Hygiluxnál.  
A tejiparban, azon belül is a fejési szakasz-
ban ez azt jelenti, hogy a gazdaságnak a le-
hető legtöbb jó minőségű tejet kell kinyer-
nie olyan állatokból, amelyek a komfortos 
körülményeknek köszönhetően az említett 
minőséget huzamos ideig képesek bizto-
sítani. A Hygilux Kft. termékei segítenek 
ezen célok megvalósításában.

Cégünk 2004-ben alakult, alapító tu-
lajdonosunk addig megszerzett évtizedes 
szakmai tapasztalatára építve. Tapasztala-
tunk és tudásunk az elmúlt közel másfél 
évtized alatt tovább bővült, és a mező-
gazdasági igények alapos megismerését 
követően kialakítottuk alapfilozófiánkat: 
vevőinknek a mindenkori technológia ál-
tal biztosított legjobb minőségű terméket 
juttatjuk el.

Mezőgazdasági partnereink igényeit 
a lehető legmagasabb szinten szolgál-
juk ki, szem előtt tartva a gazdasági és 
környezettudatossági szempontokat is.  
A Hygilux Kft. elkötelezett híve annak, 
hogy ezen szempontok minden körülmé-
nyek között érvényesüljenek, legyen szó 
tejtermelésről vagy bármely más, kapcso-
lódó folyamatról, ezért fontosnak tartjuk, 
hogy az iparágat érintő minden aktuali-
tás kapcsán napra kész információkkal 
rendelkezzünk. Ennek érdekében szoros 
kapcsolatot ápolunk az iparági szereplők-
kel, a Magyartarka Tenyésztők Egyesüle-
tének tagjaival, nagyobb és kisebb marha-
tenyészetekkel. 

BESZÉLGETÉS GÁL KÁROLLyAL

Januárban Gál Károllyal, a Petőfi Me-
zőgazdasági Szövetkezet kocséri állat-
tenyésztési igazgatójával készítettünk 
interjút szakmabeli tapasztalatairól, a 
fejési folyamat legfontosabb mozzanatai-
ról, különös tekintettel a tőgytörlők hasz-
nálatának fontosságáról, illetve a nem 
megfelelő higiénia okozta tőgymegbete-
gedésekről.

Gál Károly neve sokaknak ismerős a 
szakmában. Állattenyésztő mérnök, ál-
latvédelmi szakreferens és vállalkozás 
szakértő. Már családja is őstermelő volt, 
így szinte egyenes út vezetett számára 
ehhez a pályához. 1999-ben kezdte mun-
kásságát a Petőfi Mezőgazdasági Szö-
vetkezetnél. 2007 óta fő-állattenyésztő, 
1800 marha (magyartarka, holstein-fríz, 
magyar szürke), 2500 hektár föld tartozik 
az általa irányított gazdasághoz. Továbbá 
a szakmában szerzett tapasztalatait és el-
hivatottságát az is mutatja, hogy már há-
rom éve a Magyartarka Szakmai Bizott-
ság tagja. 

Egészséges marha, sok tej

A tej minőségét számos tényező befolyá-
solja. Ahhoz, hogy a tehenek hosszú időn 
át egyenletesen jó tejhozamot vagy akár 
extra tejhozamot is tudjanak biztosítani, 
nagy figyelmet kell fordítani a tartási kö-
rülményekre és a megfelelő higiéniára. 

Ezt a Magyar Élelmiszerkönyv 2-51 szá-
mú irányelvének a Tej és tejtermékekre 
vonatkozó bekezdése is alátámasztja, il-
letve megköveteli:

„Megfelelő minőségű tej csak egész-
séges, szakszerűen takarmányozott, hi-
giénikusan tartott tehenekkel, juhokkal, 
illetve kecskékkel termelhető. Kézi vagy 
gépi fejéssel végzett tejnyeréskor és a tej 
kezelésének folyamán megfelelő higiéniai 
állapotot kell biztosítani, különös tekin-
tettel a tejjel közvetlenül érintkező felüle-
tek tisztaságára.”* 

A Petőfi Mezőgazdasági Szövetke-
zet filozófiája szerint nem szabad, hogy 
a szakmai igényeknek való megfelelést 
pusztán a felvásárlási árak határozzák 
meg, így nem kizárólagosan az előállított 
tej mennyiségére, hanem annak minősé-
gére is nagy hangsúlyt fektetnek. Ehhez 
fontos, hogy a lehető legjobb körülmé-
nyeket tudják biztosítani az állatok szá-
mára. Egy felkészült, jó szakmai csapat 
közös munkája, kiváló takarmányozási 

2018 A fEjésI hIgIénIA éVE A hygIluXnál
André	Zsolt  
ügyvezető igazgató, Hygilux Kft.
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beszállítói cégek ma már alapnak számí-
tanak a gazdaságokban. Amivel igazán ki 
lehet tűnni és átütő eredményeket elérni, 
az a megfelelő higiénia és tartástechno-
lógia. Ha jól van tartva egy tehén, akkor 
egészséges, és ezt a tejhozamon keresztül 
hálálja meg. 

Környezeti tényezős tőgymegbetegedé-
sek megelőzése

Azonban a nem megfelelő tartási higiénia 
könnyen környezeti tényezős tőgymegbe-
tegedésekhez vezethet. A legideálisabb, 
ha száraz, tiszta tartási körülmények biz-
tosítottak az állatok számára, ugyanakkor 
ezt nehéz kivitelezni a csapadékos idősza-
kokban. Ilyenkor kiemelt figyelmet kell 
fordítani a fejés előkészítésére, és a szo-
kásosnál is jobban kell a fejőmesternek 
ügyelnie, hogy az előkészítés után jó mi-
nőségű papírral szárazra törölje a tőgyet 
a tőgygyulladások elkerülése érdekében. 
Továbbá fontos az is, hogy amíg az állat 
a fejőházban van, az idő alatt a helyét 
tisztára almozzák, hiszen ha lefekszik az 
állat fejés után, és a tőgycsatornája még 
nyitva van, könnyen megfertőződhet.  
A pihenőterek folyamatos fertőtleníté-
sét is rendszeresen el kell végezni, tisz-
ta, jó minőségű száraz szalmával ellátni.  
Az elégtelen istállóhigiénia kiváló kör-
nyezetet biztosít például az algafer-
tőzéseknek (Prototheca), ami még a 
Staphylococcus aureus baktériumot is 
megelőzi az előfordulási gyakoriságban. 
A Prototheca fertőzés következtében az 
állomány tejtermelése jelentős mértékben 
lecsökken, a szomatikus sejtszám tartó-
san megemelkedik. A fertőzött állatok 
akár már az ürítésükkel is közvetlenül 
megfertőzhetik társaikat. A Prototheca 
fertőzés megállítása pedig csak az állatok 
selejtezésével lehetséges.

Tőgytörlő papírok és jelentőségük

A tőgymegbetegedések megelőzésében 
nagy szerepe van a törlő papíroknak. A tő-
gyeket cseppmentesen, nagyon jó minő-
ségben kell tudni megtörölni, amire a ko-

rábban használt, mára elavultnak számító 
eszközök (törölközők, rongyok) nem ké-
pesek. Aki profin akar tejet termelni, an-
nak a tőgytörlők közül is a minőséget kell 
választania, ami nem feltétlen jár együtt 
a magas árral. A tőgytörlő kiválasztásánál 
a legfontosabb szempontok: perforálás, 
tapintás, használhatóság, hatékonyság, 
ne morzsolódjon, ne hagyjon színt, ne 
hagyjon szálakat. Többen kedvelik a szí-
nes papírokat, azt mondván, hogy ezeknél 
látják, ha a papír a tőgyön marad. Fontos, 
hogy a mai modern technológiával készí-
tett, minőségi papírok egyáltalán nem ta-
padnak a tőgyre, nem morzsolódhatnak. 
A tőgytörlők közül a legoptimálisabb vá-
lasztás a 2-3 rétegű, 19-21gr/nm-es alap-
anyagból készült papír.

Tőgytörlő papír a Hygilux ajánlásával

A Hygilux minden kategóriában kiemelke-
dő minőségű tőgytörlői közül kiemelnénk 
a csúcsminőségű, három rétegű, élelmi-
szeripari felhasználásra készült Tenerella 
Proffesional 195-öst, melynél a magas 
minőségű, puha alapanyag és az ideális 
lapméret teszi optimálissá a felhasználást. 

Az ökológiai és gazdaságossági szem-
pontokat jobban szem előtt tartóknak 
ajánljuk a Tenerella Green Line 3010-es 
terméket, amely már sok helyen bizonyí-
totta, hogy egy újrafeldolgozott papír is 
lehet csúcsminőségű, miközben az ára 
nagyon kedvező.

Fontosnak tarjuk hangsúlyozni, hogy a 
megfelelő adagoló, annak kialakítása és 
ergonomikus elhelyezése is hozzájárul az 
eredményes munkához. Fentebb említett 
termékeinkhez a kiváló alapanyagból ké-
szült Mar Plast 552-es adagolót ajánljuk, 
melyet esztétikusságával, könnyű után-
tölthetőségével és rendkívül gazdaságos 
üzemeltetésével jellemzünk. Ügyfeleink 
tapasztalata szerint akár 25%-kal is csök-
ken a papírfelhasználás a véletlen szeny-
nyeződések megszűnésével. 
 
Teljes termékkínálatunk  
a http://hygilux.hu/ –on elérthető.

* Magyar Élelmiszerkönyv 2-51/01 Termelői nyerstej- 1.3. Termelési folyamat főbb irányelvei: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/213643
/1_8/9fd51502-20e1-41cf-b722-c860166d4206
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XVI. Tarka fotópályázat
Beérkezési határidő: 2018. július 20.

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 25-től július 8-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: 2018. július 20.
Zsűrizés: 2018. július 23-25. között
Értesítés a zsűri döntéséről: 2018. július 30-ig
A kiállítás megnyitása és díjkiosztó: 2018. augusztus 11-én
A kiállítás megtekinthető: Bonyhádon, a művelődési központ-
ban (Széchenyi tér 2.), augusztus 10-28-ig.
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NEVEZÉSI LAP

a XVI. 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: 2018. …………………………………….

"

Végiggondolva, hogy a magyartarka fajta 
mintegy 200 éves történetéből 50 évet pa-
rasztgyerekként, illetve aktív tenyésztő-
ként éltem, arra az elhatározásra jutottam, 
hogy élményeimet, emlékeimet és nem 
utolsó sorban a környezetemből, volt és 
jelenlegi munkatársaimtól származó in-
formációkat papírra vetem.

Családomban születésemtől fogva 
természetes dolog volt, hogy magyar-
tarka tehén, ló, sertés, tyúk és nyúl nél-
kül nem lehet élni. Gyermekéveimet a 
Szombathelyi Mesterséges Termékenyí-
tő Állomás szomszédságában töltöttem. 
Gyakran néz tük a karanténból vagy a 
jártató karámban vezetett gyönyörű te-
nyészbikákat. A Magyartakra Tenyész-
tése című könyv nagy részletességgel ír 
a fajta 19. századi történetéről. Felsorolja 

azokat a fajtákat, társadalmi és közgazda-
sági viszonyokat, amelyek döntő szerepet 
játszottak a magyartarka kialakulásában. 
Kevesebb szó esik az elmúlt 50-60 év-
ről, pedig óriási változások, tenyésztési 
és biotechnológiai fejlesztések történtek 
ebben az időszakban. 1948-ig a tehene-
ket csak természetes úton fedeztették. 
Ezért nagyszámú bikára volt szükség.  
A tenyésztésben az élen járó urodalmi, 
majd az állami gazdasági tenyészetek mel-
lett fontos szerepe volt a kisüzemi tehe-
neknek is. Minden megyében voltak a te-
nyésztési kultúrát fémjelző egyéni gazdák 
és híres tehéntartó települések. Befejők 
mérték a gazdák teheneinek tejmennyisé-
gét, vették a tejmintát, és a zsírszázalékot 
általában a helyi tejcsarnokokban állapí-
tották meg. A kollektivizáció után hama-

rosan megszűnt az egyéni gazdák terme-
lésellenőrzése. Ezek az évek nagy törést 
okoztak a magyartarka-tenyésztésben.  
Az erőszakosan kollektivizált tsz-tagok 
egy tehenet tarthattak meg a háztájiban. 
Természetesen a gyengébbeket adták be 
a közösbe. Gyermekként nem értettük, 
hogy még 1963-64-ben is miért tör ki né-
hány tehén a tsz-gulyából, és áll oda bőg-
ve egyik vagy másik ház kapujába. A ház-
tájiban megtartott teheneknek pedig óriási 
szerepe volt a család megélhetésében. Ál-
talában napi 15-20 liter tejet termelő álla-
tok voltak a háztájiban az akkori tartási, 
takarmányozási színvonalon, de akadt 
ennél magasabb hozamú is, viszont tudta 
a gazda, hogy ló hiányában (a tsz-tagnak 
nem lehetett lova), ha igába fogja tehenét, 
akkor az alaposan csökkenti a tejhozamot.  

VégIggondolVA
Rácz	Károly elnök, MTE
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A tsz-tag egész évben pontot vagy úgy-
nevezett „munkaegységet” kapott a kis 
füzetébe. Pénzt csak zárszámadáskor, 
úgy február, március tájékán osztottak 
visszamenőleg az elmúlt évre.  A háztá-
jiban termelt tej, tojás jelentette a csa-
lád mindennapi megélhetését. Nagyobb 
dolgokra csak a borjú vagy a hízóbika 
eladásakor költhettek. Más volt a helyzet 
az őrségi falvakban. Ott nem történt meg 
az erőszakos kollektivizáció. A magán-
gazdák legfeljebb úgynevezett szakszö-
vetkezeteket hoztak létre, de megmaradt 
az egyéni gazdaságuk, így a teheneik is. 
Gyakori volt az 5-10 tehenes gazda. Meg-
tarthatták a lovakat, ezért a teheneket nem 
kellett feltétlenül igázni. Sokszor ökröket 
neveltek, és azok segítettek be az igavo-
násba. Ezen a vidéken a szimentáli bikák 
hatása volt a legerőteljesebb. Még a 70-es 
években is döntően zsemletarka, sokszor 
göndör szőrű, jó rámájú és húsformájú 
állatokat tartottak. Ezt a típust nevezték 
őrségi vagy vasi tájfajtának. Míg a másik 
legjelentősebb tájfajta, a bonyhádi vörös-
tarka tejesebb típus volt.

Gyermekként, a 60-as években gyak-
ran mentem apámmal, nagyapámmal a 
szombathelyi Állatforgalmi Vállalathoz, 
amikor borjút vagy hízóbikát vittünk 
eladásra. Ma is összeszorul a szívem, 
amikor eszembe jutnak azok a gyönyörű 
magyartarka borjak, amiket 1965 tájékán 
ott hagytak gazdáik az Állatforgalmi Vál-
lalat állatlekötőinél, mivel a vállalat nem 
vette meg őket és haza sem vihették, mert 
az egyetlen tehén mellett csak 1 növen-
déket tarthattak. A bátrabbak vállalták a 
nagyobb létszámot, vagy feketén levágták 
a borjút, de a többség nem akart össze-
ütközésbe kerülni a pártállammal. A ház-
tájiban meghizlalt bikák jelentős és nél-
külözhetetlen devizabevételt jelentettek 
az államnak. Az olasz kereskedők járták 
a szövetkezeteket, válogattak a nagy lét-
számú hízóbikából, és vasúti vagonokba 
rakták. Ebben az időben a háztájiban hiz-
lalt bikákat még átvevő helyekre kellett 
vezetni. Sokszor 100-200 állat is össze-
jött egy-egy helyen. A kereskedők minő-
sítették és átvették a nekik megfelelőket. 
Az el nem kelt egyedeket kapták a hazai 
vágóhidak. Pozitív változást hozott a fajta 
történetében az 1968-as úgynevezett „Új 
gazdasági mechanizmus”, ugyanis ettől 

kezdve nem üldözni, hanem támogatni 
kellett a háztáji gazdaságokat. Nem kor-
látozták a tehenek létszámát. A szövet-
kezetek háztáji agronómusokat állítottak 
be, akik segítették a kisgazdaságok in-
tegrációját (takarmányellátás, felvásárlás 
stb.) A szervezetten értékesített állatra, 
tejre is járt a nagyüzemi felár. Állami 
segítséget kaptak a gazdák vemhes üsző 
vásárláshoz (ún. TEGI-s üszők). Az így 
stabilizálódott háztáji állomány azonban 
tenyésztési szempontból nem tekinthető 
aktív populációnak, inkább csak a fajta 
fennmaradását biztosította. A törzsköny-
vezés, termelésellenőrzés, utódvizsgálat 
a nagyüzemi állományokra korlátozódott. 
Az időszak máig tartó pozitívuma, hogy 
a kedvező hízóbika-értékesítési lehetősé-
gek miatt a magyartarka fajtában fennma-
radt a kiváló hústermelő képesség. Ennek 
is köszönhető, hogy a magyartarka hús-
tenyészértéke magasabb, mint a környező 
országok hegyitarka fajtáié. 

Mivel az apaállatok hatása mindig na-
gyobb a tenyésztésre, mint az anyáké, 
hiszen még természetes fedeztetés esetén 
is többszöröse az utódok száma, ezért a 
bikák oldaláról szeretném egy kicsit be-
mutatni az elmúlt 50-60 év magyartarka-
tenyésztését.

A 60-as évekig célpárosításról nem na-
gyon beszélhetünk. Bikanevelő teheneket 
már jelöltek, de a befejési adatok megbíz-
hatósága hagyott kívánni valót maga után, 
sőt, származás-ellenőrzés hiányában a bi-
kanevelő teheneknek „általában bikabor-
ja” született. A nagybirtokok, majd állami 
gazdaságok azért voltak jobb helyzetben, 
mert ők kapták a jó származású vagy im-
port tenyészbikákat. A háztájiban lévő 
bikanevelő teheneket is a „falu bikája” 
fedezte. Ezért a genetikai előrehaladás 
nagyon mérsékelt volt. 1948-tól elindult 
a mesterséges termékenyítés, akkor még 
hűtött, de nem fagyasztott friss spermá-
val. Ez már nagyobb lehetőséget bizto-
sított a céltudatos tenyésztéshez. Me-
gyénként egy mesterséges termékenyítő 
főállomás és 4-6 alközpont működött.  
A körjáratos inszeminátorok lovas-
kocsival, kerékpárral, majd később mo-
torkerékpárral, autóval jártak termékenyí-
teni. Mint minden új dolog bevezetése, a 
mesterséges termékenyítés elfogadtatása 

sem volt könnyű. Folyamatosan fejlődött 
a sperma- vételi, -feldolgozási és termé-
kenyítési technika is, így a hatvanas évek 
második felére már szinte általánossá vált 
az inszeminálás. A nagy létszámú háztá-
ji állományt falvanként egy, esetenként 
több termékenyítő helyen inszeminálták. 
Az inszeminátorok mellett szaporodás-
biológus állatorvosok is segítették az 
eredményes munkát. Meddőséget kezel-
tek, illetve ők vizsgálták a vemhességet. 
A hetvenes évek elejére stabilizálódni lát-
szott a tehéntartók szektor szerinti meg-
oszlása. 1970-ben a tehenek létszáma az 
alábbiak szerint alakult:
• állami gazdaság: 91 ezer
• termelőszövetkezet: 321 ezer
• háztáji és kisegítő gazdaság: 351 ezer

Ez összesen 763 ezer tehén, amelynek 
a 91 %-a magyartarka. A mesterséges 
termékenyítő állomások mellett meg-
alakult a tenyésztést irányító hatóság is 
(OTÁF), amelynek megyei szervezetei a 
Megyei Állattenyésztési Felügyelőségek 
(METÁF) voltak. Tehát egyre megala-
pozottabb szakmai munka folyt. Azon-
ban az ellenőrzött állomány 1970-ben 
már alig haladta meg a tehénállomány 
50%-át (400 ezer db). A háztájiban tel-
jesen megszűnt a termelésellenőrzés és 
a törzskönyvezés. A kollektív nagyüze-
mekben pedig az állattenyésztők eléggé 
korlátok közé szorultak. A tenyészbikák 
központilag kerültek kiosztásra. Ott jár-
tak jól, ahol egy jó szakember előre ki 
tudta nézni a mesterségesen termelő, 
legígéretesebbnek látszó tenyészbikát, 
és az első számú vezetőnek volt olyan 
politikai befolyása a pártállami vezetés-
re, hogy azt meg is kapta. Sok minden, 
így ez is kézi vezérléssel működött. A 
fentiek következtében minden megyé-
ben kialakult néhány olyan gazdaság, 
amely genetikailag előbbre járhatott. 
Általában ők adták a felvásárolt tenyész-
bikák döntő többségét, és nem nagyon 
vásároltak másik megyékből. 1970-ben 
432 db tenyészbikát vásárolt fel az állam 
az országban, ebből 392 db magyartarka, 
24 db szimentáli és 16 db keresztezett 
besorolású. Feltétel volt, hogy elérjék az 
1000 g/napos életnapi súlygyarapodást. 
Sajnos a bikák tejtermelési háttere nem, 
vagy csak kis mértékben javult. Ebből 
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következett, hogy a tejtermelő állomány 
termelése nem emelkedett. Látszott, 
hogy ilyen termelési viszonyok mellett 
nem tudjuk megtermelni az ország tej-
igényét. Ennek lett következménye az 
1972-es kormányprogram, amely elin-
dította a magyartarka fajta csökkenését. 
Azt ma sem tudjuk megmondani, hogy 
mi lett volna, ha nem átkeresztezünk, 
hanem az osztrákokhoz hasonlóan a faj-
ta dinamikusabb tejirányú szelekcióját 
választjuk. Az előzményekből és a po-
litikai-gazdasági viszonyokból adódóan 
valószínű, hogy nem lettünk volna olyan 
sikeresek, mint ők. Viszont akkor bizo-
nyosan hátrébb járnánk a magyartarká-
val, mint húshasznosítású anyatehénnel. 
A tenyésztési felügyelőségnek, illetve 
az ott dolgozó szakembereknek meg-
határozó szerepe volt egy-egy megye, 
sőt, néha az egész ország tenyésztésére. 
Amint fentebb leírtam, az üzemi állatte-
nyésztők inkább végrehajtók voltak. A 
METÁF-oknál törzstenyésztők végezték 
a tenyésztői munkát, az adatgyűjtést. Az 
első ivadékvizsgálat 1957-ben indult. Az 
ún. ciklusindítást az OTÁF osztotta el. A 
60-as években megyénként, később régi-
ónként indult ciklus. Egy megye évente 
10-15 bikát vásárolt fel, amelyekkel az 
OTÁF elosztása alapján termékenyítet-
tek, majd megtörtént az utódok adata-
inak összegyűjtése és kiértékelése. A 
tejtermelési tenyészértéket anya-leány 
páros, valamint egykorú istállótársak 
összehasonlítása alapján állapították 
meg. Az utóbbinál volt üzemi és közpon-
tosított módszer. Főleg az üzemi vizsgá-
latnál volt fontos az ún. összekötő bikák 
beosztása és használata.

A hízékonyság vizsgálata főleg köz-
pontosított formában történt, 15-20 utód-
dal apánként.

Az 1970-ben indult bikák utódainak 
vizsgálat alatti súlygyarapodása 1036 
g, életnapi súlygyarapodása pedig 1004 
g volt. Ma ezek az értékek már a más-
félszeresüket is meghaladják. Ez az 
emelkedés nemcsak genetikai, hanem 
tartási, takarmányozási eredetű is. Az 
utódellenőrzésbe állított bikák száma 
évről évre emelkedett. Ez a tendencia 
különösen 1965 után erősödött. 1970-
ben a felvásárolt 432 bikából 166 indult 

utódellenőrzésben. A bikákat a fiaik-lá-
nyaik termelési adatainak összegyűjtése 
és kiértékelése után az Országos Utód-
ellenőrzési Bizottság minősítette. I.-IV. 
osztályba sorolták a kiértékelt bikákat. 
Az I. és II. osztályba a javító hatású, a 
III. osztályba a közömbös, a IV. osztály-
ba pedig a rontó hatású bikák kerültek. 
A mostani BLUP értékeléssel szemben 
hátrány volt, hogy a bika a minősítése 
után élete végéig ugyanabba az osztályba 
volt besorolva, és számtalan környezeti 
tényező hatását nem tudták figyelembe 
venni. Mivel a minősített bikák kiosztá-
sa is központilag történt, a szakmaiságon 
kívül más tényezők is befolyásolták az 
adott üzem tenyésztési előrehaladását. 
A háztájiba pedig az utódellenőrzés-
ben nem indult, illetve a III.-IV. osztá-
lyú bikák kerültek. A 70-es évek elején 
elindult a spermamélyhűtés, majd az 
embriómosás és -mélyhűtés. 1972-ben 
már általánossá vált Magyarországon is 
a mélyhűtött spermával való terméke-
nyítés, így elindulhatott a célpárosítás. 
Az átkeresztezés miatt a csökkenő ma-
gyartarka termékenyítésszám következ-
tében a tenyészbikákat már nem megyén 
belül, hanem régiónként, sőt, országo-
san is használták. 1977-ben volt az első 
eredményes embrióbeültetés Magyaror-
szágon. Ezek a biotechnológiai fejlesz-
tések óriási lehetőségeket teremtettek 
a tenyésztésben. Magyartarka esetében 
főleg a mélyhűtött sperma behozatala 
és célpárosításra történő felhasználása 
került ez idő tájt alkalmazásra. A te-
nyésztési előrehaladás egyre inkább ér-
zékelhetővé vált. A tejtermelés-ellen-
őrzött állomány termelése 1970-ben 
és 1975-ben is 3000 liter volt, 1980-ra 
viszont már elérte a 3600 litert. 1975-
ben létrehozták a központi tenyészbi-
ka STV állomásokat (Üllő, Békéscsa-
ba, Szarkavár, Borod, Zalaegerszeg).  
A tenyészbikajelöltek felnevelése már 
központilag történt. Érezhetően növeke-
dett a súlygyarapodás is. Elindult az iva-
dékok próbavágása és küllemi bírálata. A 
biztató körülmények ellenére az 1972-es 
kormányprogram után megkezdődött az 
átkeresztezés európai lapály és holstein 
fríz fajtával, tehát folyamatosan csök-
kent a magyartarka-állomány. Először az 
állami gazdaságok, majd a szövetkezetek 

kereszteztek. Az átkeresztezés elvárás is 
volt a gazdaságok vezetőivel szemben. 
Csak a tanácsi és pártvezetéssel dacolni 
képes vagy azokkal nagyon jó viszonyt 
ápoló vezetők tudtak megmaradni a 
magyartarka mellett. Ez mindössze 20-
30 nagyüzemet jelentett az országban. 
Közben sorra alakultak a húshasznú 
magyartarka-állományok is. Kétféle út 
volt: az egyik, hogy a kettőshasznú ál-
lomány egy részét, a magasabb termelé-
sűeket átkeresztezték holstein frízzel, a 
fennmaradó rész pedig anyatehén lett; a 
másik, hogy háztájiból, intervenciós te-
lepről vagy egyéb helyről összevásárolt 
állományból lett anyatehéngulya. A ház-
tájiban a kormányprogram nem engedte 
az átkeresztezést. Előbb az államnak, 
majd a versenyszférába kerülő mester-
séges termékenyítő vállalkozásoknak is 
fontos feladata vagy inkább üzleti lehe-
tősége volt a háztáji állomány szaporító-
anyaggal történő ellátása. Talán ennek 
is köszönhető, hogy fennmaradt a ma-
gyartarka-tenyésztés Magyarországon. 
Fontos tényező volt, hogy a nagyüzemi 
fajtaváltás után elindult a háztáji borjak 
intervenciós felvásárlása. A nagy lét-
számú háztáji magyartarka tehén borját 
nem tudták a kis üzemek felhizlalni, és 
az üszők jó része nem is kellett tenyész-
utánpótlásra. Főleg üszőborjakat vásá-
roltak az intervenciós telepek, állami 
támogatással. Ez biztos piacot teremtett 
a kisüzemek szaporulatának. Az össze-
gyűjtött üszők egy része tenyésztésbe 
került, és alapja lett anyatehén-állomá-
nyok kialakításának, de az állatforgalmi 
vállalatok háztáji vemhes üsző kihelye-
zést is szerveztek ezekről a telepekről. 
A felhizlalt üszőket pedig nagyrészt a 
szombathelyi vágóhídon vágták, és vati-
káni exportra kerültek. A nagyüzemek és 
a háztáji agronómusok segítségével jól 
működött a tejfelvásárlás is. Így a kedve-
ző piaci lehetőségek és a magyar gazdák 
szorgalma fenntartotta egy jelentős lét-
számú, tenyésztésileg ugyan nem aktív, 
mégis értékes magyartarka-állományt.

Folytatása következik!
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In MEMoRIAM dR. BAlIKA sándoR
(1935-2018)

A jövő, mely a jelenben építkezik, s 
melynek gyökerei a múltban erednek…  
A jövő, melynek múltját egy olyan kiváló 
szakember alapozta meg, akire már „csak 
emlékezni tudunk”… Minket, akik első-
ként értesültünk a hírről, mélyen megdöb-
bentett, hogy a hazai limousin- és blonde 
d’aquitaine-tenyésztés ikonikus alakja, dr. 
Balika Sándor 2018. március 5-én, hét-
főn elhunyt. A 2012. év decemberében 
nyugdíjba vonult, Ujhelyi Imre-díjjal is 
kitüntetett szakember az Egyesület veze-
tését megalakulása óta, 1989-től látta el, 
a limousin és a blonde d’aquitaine fajták 
tenyésztési és szelekciós programjának ki-
dolgozásában vezető szerepet betöltve. Mivel Egyesületünk 
alapjait Neki és a vele együtt dolgozó kollégáknak köszön-
hetjük, be kell látnunk, hogy a hazai limousin- és blonde 
d’aquitaine-tenyésztés egy meghatározó fejezete zárult le. 
Büszkék vagyunk erre a fejezetre, és mindannyian elsődle-
ges feladatunknak tekintjük, hogy dr. Balika Sándor mun-
káját hasonló színvonalon folytassuk, mely méltó ahhoz az 
életműhöz, melyet Ő örökül ránk hagyott.

Dr. Balika Sándor 1935-ben született Nyírcsászáriban.  
A gödöllői Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karán 
1957-ben mezőgazdasági mérnöki diplomát, majd 1963-
ban doktori fokozatot szerzett. Az egyetem után az Állat-
tenyésztési és Takarmányozási Kutató Intézet Herceghalmi 
Kísérleti Gazdaságában kezdte szakmai karrierjét, ahol fia-
tal növendék magyartarka szarvasmarha bikák hizlalásával 
kapcsolatos kutatásokat végzett. Itt 1971-től a Húshasznú 
Szarvasmarhatenyésztők Közös Vállalkozásának (az ak-
kori HSZV) tenyésztésvezetője lett. Munkája eredményeit 
a szakma egyre inkább elismerte. Többek között az előző 
években folytatott kísérleteire alapozva olyan takarmány-
koncentrátum kialakításában vett részt, amely az akkori in-
tenzív vágóállat-hizlalásban az egyik legkiemelkedőbb ered-
ményt hozta.

A HSZV tenyésztésvezetőjeként részt vett az úgynevezett 
DÁLIA húshasznú programban, amelynek lényegét a ma-
gyartarka-állományokra alapozott húshasznú szarvasmarha-
populációk kialakítása jelentette. A ’70-es években rengeteg 
keresztezési kísérletet folytatott munkatársaival, elsősorban 
limousin és charolais húshasznú szarvasmarhafajták haszná-
latával, a legjobb hibridkonstrukció elérése érdekében. Szin-
tén nevéhez fűződnek a blonde d’aquitaine fajtával folytatott 
első keresztezési kísérletek is. Pár évvel később a HSZV vál-
lalkozássá alakult, és TAURINA néven folytatta tevékeny-

ségét. A húshasznú keresztezési program 
azonban nem fejeződött be. Dr. Balika 
Sándor és munkatársai tovább folytatták 
kísérleteiket, amelyben már egy olyan 
húshasznú tehénpopuláció kialakítása volt 
a cél, amelyben a lehető legjobban érzé-
kelhető a heterózis javító hatása. Ennek 
elérése érdekében 3 fajtás kombinatív 
keresztezést alkalmaztak, melyben a ki-
induló fajtaként magyartarka és limousin 
keresztezett tehenekkel charolais bikákat 
párosítottak. Így az akkori időszak legki-
válóbb húshasznú hibrid végtermék egye-
deit tudták előállítani.

Dr. Balika Sándor a háromfajtás ke-
resztezési kísérletek során nyert tapasztalatai alapján kö-
telezte el magát a limousin fajta iránt, és innen egyenes út 
vezetett a Limousin Tenyésztők Egyesületének megalakítá-
sáig. Mivel a ’70-es években a blonde d’aquitaine fajtával 
folytatott keresztezéseket is ő irányította, így logikus volt, 
hogy az Egyesület a hazai blonde-populáció ellenőrzését és 
tenyésztés-szervezését is végezte. Először megalakították 
a Blonde D’Aquitaine Tenyésztők Társaságát, amely ké-
sőbb beolvadt a tenyésztőszervezetbe, és azóta Limousin és 
Blonde D’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete néven működik. 
Az egyesület megalapítása óta 83 tudományos és 19 isme-
retterjesztő publikációval járult hozzá a hazai szakirodalom 
gazdagításához és a tenyésztők tájékoztatásához, valamint 
aktívan részt vett több agráregyetem K+F projektjében. El-
évülhetetlen szerepe volt a hazai húsmarhatenyésztés szelek-
ciós rendszerének kidolgozásában, valamint a hazai limousin 
és blonde d’aquitaine fajták nemesítésében, tenyészérték-
becslésében és tenyésztés-szervezésében.
Tevékenységét számos díjjal jutalmazta a szakma:
- 1983 TAURINA AKV különdíja
- 1999 Magyar Állattenyésztők Szövetsége; CSUKÁS ZOL-

TÁN-DÍJ
- 2008 Földművelésügyi Miniszter; UJHELyI IMRE-DÍJ
- 2015 Földművelésügyi Miniszter: ÉLETFA EMLÉKPLA-

KETT EZÜST FOKOZAT

Dr. Balika Sándort – munkásságának elismeréséül – a Köz-
gyűlés örökös tiszteletbeli tagnak választotta 2013-ban. 

Emlékedet megőrizzük!

   Szűcs Márton

„Földből és sárból, levélből, ágból
 elvetett magból az élet kinő. 
Porból és széltől, kőből és kéztől
 a szív erejéből él a jövő”

(Koltay-Szüts)
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Kovács-Mesterházy Zoltán elnökségi tag megnyitja  
a nagyvázsonyi regionálist közgyűlést Regionális közgyűlés Nagyvázsonyban Schweitzer József elnökségi tag megnyitja  

a kaposvári regionális közgyűlést

Regionális közgyűlés a Kaposvári Egyetemen Rácz Károly elnök megnyitja  
a mezőhegyesi regionális közgyűlést

Dr. Füller Imre ügyvezető igazgató beszámolót tart  

a 2017-es évről

Veres Zoltán ügyvezető igazgató (Génbank-Semex Mo. Kft.) is megtisztelte a mezőhegyesi rendezvényt A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte
Békési Imre elnökségi tag megnyitja  a derecskei regionális közgyűlést
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Regionális közgyűlés Derecskén…
… nagy tenyésztői érdeklődés mellett Pártoló tagjaink … Intervet Hungária Kft.

az Agro-Legato Kft.
a Beuker Hungária Kft.

A tenyésztési eredményeket Húth Balázs foglalta össze

Vágó Barnabás küllemi bíráló az új küllemi bírálati rendszert ismertette Zimmermann István elnökségi tag megnyitja  

a noszvaji regionális közgyűlést

Regionális közgyűlés Noszvajon


