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A Magyartarka Tenyésztők Egyesületének információs lapja

Címlapfotó: Lulu, a magyartarka fajtagyőztes Hódmezővásárhelyen
Tenyésztője és tartója a Derecske Petőfi Mg.Kft.
Fotó: Mezősi Attila
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tisztelt olvasó!
A mai felgyorsult világban óriási kihívás megfelelni a kor követelményeinek. Ez igaz a tenyésztő egyesületekre is. A tudomány olyan gyorsan fejlődik, hogy szinte követni is nehéz. Különösen akkor, ha a
tenyésztőnek állandóan meg kell küzdenie a napi problémákkal. Ezért fontos, hogy a tenyésztőegyesületek
szakemberei folyamatosan azon dolgozzanak, hogy hogyan lesz jobb a tenyésztőknek. Az egyesületek
vannak a tenyésztőkért, nem pedig fordítva. Hála a miniszterünknek és a kormányzatnak, nagy változások
várhatók a magyartarka tenyésztésben is. Remélhetőleg el tudjuk végezni az idei évben a törzskönyvezett állomány genomvizsgálatát. Ebből pedig az következik, hogy a pár hetes borjúról vagy akár az embrióról is meg tudjuk állapítani, mi a tenyészértéke.
Ez egy hatalmas előrelépés lesz a korábbiakhoz képest! Felgyorsul a generációváltás. Nem kell éveket várni, hogy lássuk az
utódok termelését és az alapján szelektáljunk. Nekünk, tenyésztőknek is meg kell szoknunk, hogy nem kell megnéznünk a bikát
vagy a lányait, hogy tenyésztési döntéseket hozzunk. Megdőlni látszik az a régi mondás, hogy „Nézd meg az anyját, vedd el a
lányát”. Ma már ezt úgy fordíthatjuk, hogy nézd meg a DNS-ét, és akkor vedd el. Ezt szinte felfogni is nehéz, hiszen az ember
az érzékszerveinek hisz, de ettől még igaz. A magyartarka tenyésztésében a helyzetet még nehezíti, hogy egy több irányban szelektált fajtáról van szó. Egyszerűbb a helyzet az egy irányban tenyésztett tej- vagy húshasznosítású fajtánál. Minél több irányban
tenyésztünk, annál nehezebb és lassúbb a genetikai előrehaladás. A mai magyartarkán belül is már több típus van. A klasszikus
kettőshasznú mellett a nagyüzemű tehenészetek inkább a tej mennyiségét tartják fontosnak, aminek természetesen a húsformákban ára is van. A húshasznosításon belül is két típus van kialakulóban, egyik az anyai típus, amely a jó borjúnevelő képességével
tűnik ki, de keresik már a terminál típusú bikákat is. A nagy kihívás, hogy minden tenyésztő igényének meg tudjunk felelni.
A legfontosabb az, hogy toleránsak legyünk egymás iránt. Ki így, ki úgy, de mindannyian egy fajtát tenyésztünk, és ebből szeretnénk megélni.
Rácz Károly
elnök, MTE

TARTALOMJEGYZÉK
tenyésztési aktualitások.....................................................................................4
MAGYARTARKA FAJTÁÉRT EMLÉKÉREM................................................................... 6
30 éves a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete.......................................... 7
XII. Magyartarka Szakmai Nap..........................................................................10
XXVI. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK..........................................12
kitüntetettek............................................................................................................ 14
Új lehetőségek a szarvasmarha-szaporításban.........................................15
Szigetközi Gulyahajtás – Dunaszeg.......................................................................16
SZAPORÍTÓANYAG ÁRJEGYZÉK........................................................................................18

Készült az agrárMinisztérium támogatásával.
XIX. évfolyam 2. szám

A Magyartarka Tenyésztõk Egyesülete
információs lapja
A szerkesztõbizottság tagjai:
Dr. Holló István
Dr. Húth Balázs
Dr. Polgár J. Péter
Dr. Stefler József
Fõszerkesztõ: Dr. Füller Imre
Szerkesztõség:
Magyartarka Tenyésztõk Egyesülete
7150 Bonyhád, Zrínyi út 3.
tel.: 74/451-022, fax: 74/451-022
e-mail: info@magyartarka.hu
web: http://www.magyartarka.hu
ISSN 1587-9305
Kiadó: Magyartarka Tenyésztõk Egyesülete
7150 Bonyhád, Zrínyi út 3.
tel.: 74/451-022, fax: 74/451-022
e-mail: info@magyartarka.hu
Felelõs kiadó: Rácz Károly
Lektor: Prikk Orsolya
DTP: Szalai Norbert
Nyomda: Pethõ Kft.
Megjelenés: negyedévente 2.000 példányban

A MAGYARTARKA w 2019. nyár

4
Kovács-Mesterházy Zoltán
tenyésztésvezető, MTE

Tenyésztési aktualitások
Töretlen a tejtermelés
emelkedése
Ha megnézzük az előző évek tejtermelési
eredményeit, láthatjuk, hogy egyértelmű
a laktációs tejtermelés növekedése, s az
öt év alatt elért több mint 700 kg-os laktációs tejtermelés növekedés nem okozott
sem komoly beltartalmi csökkenést, sem
romló szaporodásbiológiai eredményeket. A három legjobb fejt magyartarka
tenyészet átlagos két ellés közti ideje 400
nap alatt volt, 8 000 kg feletti tejtermelés
mellett! Országos átlagban is úgy sikerült
a laktációs tejtermelés növekedését elérni, hogy a reprodukciós mutatók javultak.
Ezt a komoly termelési előrehaladást
három tényező jó együttállása alapozta/
alapozza meg:
1. ésszerű és okszerű tenyésztői döntések: párosítások
2. szakszerű tartási és takarmányozási technológia: jó tenyésztői döntés
eredményeként megszületett egyedek
genetikai adottságainak „kiaknázása”
3. magas szintű management: a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználása
A számokat, a hosszú idősoros trendeket, illetve a tenyésztői ambíciókat figyelve nem gondolom, hogy ezt még ne
lehetne tovább növelni, javítani.
Hizlalási, vágási eredmények
alakulása
Sajnos hazánkban kevés gazdaság foglalkozik bikahizlalással, ezért viszonylag kevés adat áll rendelkezésre a magyartarka bikák hizlalási, vágási eredményeiről. Ezért is
értékes kutatási munka néhány adatát szeretném felvillantani a tenyésztőtársak előtt.
Az adatokat a Húshasznú Szarvas
marhatenyésztő Bt. egyházasrádóci telepéről gyűjtötték. 3 év ivadékvizsgálatban indult tenyészbikák bikaivadékainak
eredményeit dolgozták fel, összesen 119
egyed adatát értékelték.
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Laktációs tejTejzsír % Tejfehérje %
termelés (kg)

Legjobb
tenyészet
átlaga (kg)

Teljesített
laktáció

KEKI (nap)1

2014

2,7

410

6 061

4,02

3,50

7 565

2015

2,6

409

6 329

3,98

3,48

7 563

2016

2,8

408

6 401

3,97

3,50

8 049

2017

2,8

419

6 467

3,99

3,56

8 086

2018

2,7

405

6 798

3,92

3,50

8 401

Év

1

két ellés közti idő

1. táblázat | Magyartarka tenyészetek átlagos laktációs termelési eredményei (2014-2018)

napra korrigált laktáció), tej-tenyészértéke
128. A KSTV alatti testtömeggyarapodása
2100 g/nap volt, a minősítéskor mindhárom bírált küllemi tulajdonságra (ráma,
izmoltság, láb) 7-7 pontot kapott. Sárkány
a kocséri Petőfi Szövetkezet tenyészetéből
került ki.
Soma igazi vértesfarmi bika, hisz apja
(22658 Irgó Weinold) is a köröstarcsai tenyészetből került ki. Irgó kiváló küllemi
tulajdonságokkal rendelkezik elsősorban
tőgyalakulás (117 tőgy TÉ) és ráma (113
ráma TÉ) tekintetében. Anyai nagyapja a

Tavaszi ivadékvizsgálat
Tavasszal három tenyészbikát (31791
Kocséri Sárkány Evergreen, 32502
Vértesfarm Soma Irgó és Jáki Simon
Sipan) indítottuk a kettős (fejt) tenyészetekben.
Sárkány apja a német tenyésztésű
Evergreen, melynek ivadékai átlag feletti
tejtermelést produkálnak: tej-tenyészértéke
150(!), anyja 7 zárt laktációt teljesített, a
6. laktációban 8 624 kg tejet termelt (305
Paraméterek

n

átlag

szórás

Vágási súly (kg)

119

622

68,13

Hasított féltestek súlya (kg)

119

388

37,17

Bruttó súlygyarapodás (g/nap)

119

1 539

201,05

Nettó súlygyarapodás (g/nap)

119

962

118,55

Vágási %

119

62,62

2,70

Izmoltság élő állapotban

119

7,01

0,85

EUROP izmoltság (5=E; 1=P)

119

3,86

0,41

Nettó súlygyarapodás: életnapra jutó csontos hústermelés (hasított féltestek súlya/életnapok száma)
(Forrás: Húth B. - Szűcs L., 2019)
2. táblázat | A vizsgált populáció hizlalási és vágási paramétereinek alakulása
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Hasznosítási irány

Létszám

Testtömeg-gyarapodás (g/nap)

Minősítés

STV alatti

Életnapra jutó

Mesterséges

Term.fedezt.

kettős

5

1 582

1 337

2

3

húshasznú

7

1 861

1 518

2

5

összesen

12

1 744

1 448

4

8

3. táblázat | A 2019.05.03. záráskor minősült tenyészbikák KSTV eredményei
(forrás: MTE adatbázis, 2019)

kiváló beltartalmat javító Kocséri Aréna
Lotarry volt (tejzsír %: +0,54; tejfehérje%: +0,16). KSTV alatti testtömeg-gyarapodása 1 825 g/nap volt. Nagy rámát és
jó lábszerkezetet mutató bika.
Simon apja a svájci tenyésztésű Sipan,
akit a tőgy- és a testalakulás javítására
használtunk a fejt magyartarkában. Anyja 1. laktációs tejtermelése 9 838 kg,
4,6 %-os zsír- és 3,5 %-os fehérjetartalom mellett, tej-tenyészértéke 153.
Anyai nagyapja 24345 Wille, akinek fiai
nagyon jól köszöntek be a tavaszi értékeléskor. Simon nagy rámát és jó lábszerkezetet mutató bika, a jáki Rácz család
tenyésztette.
Húsos tenyészetekben szintén három
tenyészbika indult el ivadékvizsgálatban
(32504 Bénifarm Sándor Illárium, 32635
Őrségi Sakál Tombo, 32926 Vasvári
Salamon Krisztofer).
Sándor Béni Sándor szentkirályi kettős
tenyészetéből kikerült tenyészbika. Apja
(22660 Ilárium Weinold) nagy rámát, jó
tőgyalakulást és korrekt lábszerkezetet
örökít. Rendszeresen használunk kettős
vonalakat a húshasznú állományokban a
tejtermelés növelése, s ezáltal a nagyobb
választási testtömeg elérése érdekében.
Sándortól a húshasznú állományok esetében a tejtermelési eredmények növelése által nagyobb választási testtömeget,
nagy rámát és jó lábszerkezetet várunk.
KSTV alatti testtömeg-gyarapodása
2 108 g/nap; izmoltságra, lábszerkezetre
egyaránt 8-8 pontot kapott.
Sakál az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság tenyészetéből került ki, apja
Tombo, brit vonalból származó bika.
Anyja 10 borjat ellett, átlagos 205 napra
korrigált választási testtömegük 259 kg,
mindezt 384 napos két ellés közti időtartam mellett.
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Sakál KSTV alatti testtömeg-gyarapodása 1 558 g/nap; izmoltságra, lábszerkezetre egyaránt 8-8 pontot kapott.
Salamon szintén Vas megyei bika, a
vasvári Csörnöc menti Szövetkezet tenyészetéből. Apja Krisztofer, aki nagy
rámával, jó lábszerkezettel rendelkezett
(s ha fia képére nézünk, mindig az apja
jut eszünkbe). Anyja borjúnevelő indexe:116,8, 5 borjat ellett, átlagos 205
napra korrigált választási testtömegük
278 kg. KSTV alatti testtömeg-gyarapodása 2 117 g/nap; rámára, izmoltságra,
lábszerkezetre egyaránt 8-8 pontot kapott.
Központi Sajátteljesítmény
Vizsgálat (KSTV) – Ják, 2019
Egyesületünk évente 3 KSTV-t végez
Jákon, a magyartarka központi telepen,
indításonként 12-14 egyeddel. Az idei
első indítást májusban zártuk, 13 egyed
vett részt az STV-ben, 6 kettős és 7 húshasznú bika, ebből egy nem minősült.
Megvan az új csúcstartónk, STV alatti
testtömeggyarapodás tekintetében egy
őrségi tenyésztésű bika (Hancock-Frédi)
2550 g/nap teljesítményével. Az összefoglaló eredményeket a 3. táblázat tartalmazza.
Új tenyészbika-generáció
Az újonnan értékelődött fiatal tenyészbikák sorát az a 27058 Böszörményi
Matula Wille nyitja, amely 142-es TTIvel a magyartarka bikák Top100-as listáját is vezeti (KTI-je 144). Matulát az a
hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági
Szövetkezet tenyésztette, amely évek óta
vezeti a tenyészetek rangsorát a laktációs
tejtermelés tekintetében. Matula a ma-

gas tejtermelés mellett átlag feletti hústermelést is örökít (HTI: 115). Matula
jó tejtermelő családból született, anyja
a 4. laktációban 10 039 kg tejet termelt
4,2%-os zsírtartalom mellett, míg apja,
a német Wille is magas tejtermeléséről
volt híres.
A 27055 Bonyhádi Marquis Windkraft
szintén tekintélyt érdemlően lépett be
a tenyészbikák versenyébe (KTI: 141;
TTI: 126; HTI: 126). Marquist a bonyhádi Pannónia-Állattenyésztő Kft. tenyésztette. Apja a német tenyésztésű
Windkraft, amely igazi kettőshasznú
bika jó hústermeléssel és funkcionális
tulajdonságokkal, melyek jól látszanak
Marquis eredményein is. Küllemi tulajdonságaiban a nagy rámát (121) és a
kiváló tőgyalakulást kell megemlíteni
(110). Anyja rekordtermelésű, a 2.laktációban 12 850 kg tejet termelt, 4,26 %
zsír- és 3,44% fehérjetartalom mellett.
A négy lezárt laktációja átlagában
10 604 kg tejet termelt.
A fiatal generáció sorát a szintén
bonyhádi tenyésztésű 27316 Bonyhádi Néró Farmer zárja, akinek apja a
beltartalmat és tejmennyiséget javító
20332 Kocséri Farmer Takaros. Anyja
is komoly termelést tudhatott magáénak, 4. laktációjában 9865 kg tejtermelést produkált 4,6%-os zsír- és 3,42
%-os fehérjetartalom mellett. Összesen
nyolc ellése és zárt laktációja volt, életteljesítménye 70 365 kg tej.
Néró Tej Tenyészérték Indexe 120, Hús
Tenyészérték Indexe 109.
Reméljük, a most beköszönő és bemutatott tenyészbikákat néhány év múlva
már az utódok minél jobb termelése kapcsán emlegethetjük!
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MAGYARTARKA FAJTÁÉRT EMLÉKÉREM
Dr. Szollár István

Major Károly

Dr. Szollár István 1946. május 19-én született Németországban.
Édesapja a földművelési Minisztériumban dolgozott.
A II. világháború alatt Magyarország lóállományát nyugatra
menekítették, és a szakemberek családostól mentek ki dolgozni,
így történt, hogy német földön látta meg a napvilágot. Öten voltak
testvérek. Gyöngyösre költöztek, így az általános és középiskolát
itt végezte el. Mivel édesapja lovakkal foglalkozott, gyermekei is
megtanultak lovagolni. Szollár István a magyar ifjúsági díjugrató
válogatott tagja lett. Novi Sadon, egy versenyen megismerkedett
a Mezőhegyesi Állami Gazdaság akkori igazgatójával. Ez a találkozás később meghatározta dr. Szollár István életét.
1964-ben érettségizett, és előfelvétellel bekerült az Állatorvos
Tudományi Egyetemre. Egy évig a Mezőhegyesi Állami Gazdaságnál dolgozott felcserként – az igazgató jóvoltából. A diploma
átvétele után Mezőhegyesen kapott állatorvosi állást. Az állami gazdaságban lovakkal, szarvasmarhákkal és sertésekkel is
foglalkozott, társadalmi munkában pedig a Mezőhegyesi Sport
Egyesület lovas szakosztályát irányította. Ez volt Mezőhegyes
lovassportjának az eddigi legsikeresebb időszaka. Az 1980-as
moszkvai olimpián például két versenyzőjük is indult, Balogi
András és Krucsó Ferenc, és a válogatott négy lovából hármat,
Artemist, Vadrózsát és Bohémot szintén Mezőhegyes adta.
Időközben autodidakta módon kezdett foglalkozni a lovak
szaporodásbiológiájával. Ebben az időszakban ez a terület teljesen háttérbe szorult, szakirodalmat se nagyon lehetett találni.
A befektetett energia azonban megtérült. A gazdaságban sikerült 20-25 százalékkal javítani a kancák termékenyülési eredményét. 1986-ban szaporodásbiológiai szakállatorvosi diplomát
is szerzett. 1991-ben egy évre Svédországba hívták, ahol a lovak
szaporodásbiológiájával foglalkozott. Miután visszatért Mezőhegyesre, az állami gazdasági munkája mellett három évig heti
egy alkalommal az akkor megalakuló Génbanknál is dolgozott.
2001-ben, mivel nagyobb szakmai kihívást érzett a szarvasmarha-szaporodásbiológiai ágazatban, főállásban is a Génbankhoz ment dolgozni, mely ekkor 50-50%-ban volt magyar-kanadai tulajdon.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesületével már a Génbank Semex
Magyarország Kft. kötött szerződést 2005-ben a magyartarka tenyészbikák tartásáról, spermatermeléséről és a forgalmazásról.
Ebben a munkában 2017-ig dr. Szollár István telepvezető
főállatorvos is bőven kivette a részét. Tenyészbikáink jó minőségű, fertilis termékenyítő anyagot termelnek felügyelet alatt.
2017-ben még tanácsadóként dolgozott, majd 2018. január
1-jével nyugdíjba vonult. 2019 márciusától úja visszaállt a munka frontjára, telepvezető főállatorvosként részmunkaidőben.
Hobbija a pulitenyésztés, fekete és maszkos fakó pulikat tenyészt. Munkája elismeréseként 2017-ben a miniszter Újhelyi
Imre-díjjal tüntette ki.

Major Károly 1954. március 17-én született Derecskén. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, Konyáron végezte.
A debreceni Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségizett. Felsőfokú tanulmányait a Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolán kezdte meg, majd növénytermesztő gépészként kapott diplomát 1976-ban. Főiskolai tanulmányai után
szülőfalujában kezdett dolgozni a helyi termelőszövetkezetben,
először ágazatvezetőként, majd főagronómusként.
2000. április 1-jén került a Derecske Petőfi Mezőgazdasági Kft.-hez takarmányozási ágazatvezetőnek, majd 2001-től a
húsmarhatenyészet vezetője lett.
A tenyészbika-előállító tenyészetből 2001 óta – mióta Major
Károly irányítja a húsmarhatenyésztést – több neves, mesterséges
termékenyítésre alkalmas tenyészbika került ki! Ezek a teljesség
igénye nélkül a következők: a régiek közül 17077 Derecskei Alfa
Passzív, 17076 Derecskei Asztória Indiáner, 19302 Derecskei
Etűd Supery, 20259 Derecskei Frédi Alfa, 21168 Derecskei Györe Színvonalas, 24289 Derecskei Krisztofer Heraldik, 24679 Derecskei Karakter Emperor, vagy a fiatalabbak: 26531 Derecskei
Mathew Tyson (akinek a termékenyítő-anyaga nagyon gyorsan
elfogyott), 27533 Derecskei Nándi Etűd vagy a 2018 tavaszán
ITV-ben indult 31367 Derecskei Robi Hoenes.
A tenyészet szépen előkészített tenyészállatai nélkül az országos kiállítások elképzelhetetlenek, minden alkalommal megjelennek a hódmezővásárhelyi, debreceni kiállításokon és az OMÉKon. A kiállításokról díjak nélkül még nem kellett hazatérni.
Több tenyésztői nagydíj is bizonyítja a munka eredményességét.
A legutóbbi hódmezővásárhelyi kiállításon, mely az OMÉK társrendezvénye is volt, fajtagyőztes vemhes üszőjük a többi húsmarhafajta összevetésében (a fajtagyőztesek versenyében) 2. lett!
2001 óta a tenyészetből 281 központi lajstromszámmal ellátott, természetes fedeztetésre alkalmas tenyészbikát értékesítettek az ország minden részére. Bikáik megállták helyüket nemcsak idehaza, hanem külföldön is.
Az Egyesület termelés-ellenőrzési és telepirányítási számítógépes
programjának fejlesztése után minden alkalommal megkértük mint
felhasználót, hogy a „nyúzópróbát” végezze el. Lelkesen segített is
bennünket az esetleges hibák feltárásával, hogy a többi tenyészet
már a jól működő programmal dolgozhasson. A legnagyobb szükség munkájára a program átalakítása során volt, amikor a DOS-os
rendszerről a Windowsra tértünk át. Folyamatosan kellett figyelni a
lekérdezéseket, hogy hol lehet hiba. Végül is Major Károly segítségére is nagy szükségünk volt ahhoz, hogy a végeredmény jó legyen!
Másfél év óta nyugdíj mellett továbbra is aktív dolgozója a
Kft.-nek. A munkájával hozzájárult a Derecske Petőfi Mg. Kft.
tenyészállat-előállításának sikerességéhez és a kiállításokon
való jó szerepléshez. Nős, házasságukból 2 gyermek, egy fiú és
egy lány született, és büszke nagyapja egy fiú unokának.
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Dr. Füller Imre

ügyvezető igazgató, MTE

30 éves a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
Az első Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 1987-ben 6 húshasznosítású tenyészet társulásával alakult meg, akik főként
a hízott bika vágóhidakra történő értékesítése során kívántak jobb alkupozícióba
kerülni. Megversenyeztették a vágóhidakat, és a legjobb árat ajánlónak adták el
a hízott bikákat. Az alapításra az akkori
szaktárcától engedélyt kaptak, és bejegyzésre kerültek. Ehhez szeretett volna csatlakozni több kettőshasznosítású tenyészet
is. Közben elkezdődött az egyesülési törvény megalkotása, a minisztérium arra
kérte az Egyesületet, hogy legyenek
türelemmel a törvény megjelenéséig,
mert akkor már annak megfelelően
hozhatják létre a nagyobb taglétszámú új egyesületet.
1989-ben az egyesülési törvény megjelenésével az a döntés
született, hogy az első egyesületet feloszlatják, és az egyesülési
törvénynek megfelelő Magyartarka
Tenyésztő Egyesülete alakul meg.
1989. június 16-án 22 jogi és 16 magánszemély 38 taggal Bonyhádon megalapította a Magyartarka Tenyésztők
Egyesületét. A Közgyűlés az Egyesület
elnökévé Tóth Róza asszonyt választotta,
az alelnök Csörgő István lett, elnökségi
tagok pedig Fábián Ferenc, Fitos István,
dr. Hamza László, Schweitzer József, Mikulán Pál. Az Ellenőrző Bizottság elnöke
Kasler Antal, tagjai: Gulyás Lajos és Keresztúri Csaba.
A központi adatbázist az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI)
működtette. A fejlesztésére kapott források a tejelő állományok számítógépes
nyilvántartására és adatainak rögzítésére,
fejlesztésére elfogytak, így a húshasznosítású állományok központi adatbázisának fejlesztésére már nem maradt pénz.
Ezért a húshasznosítású egyesületek saját
maguk gyűjtötték az adatokat, építettek
ki számítógépes rendszereiket, készítettek adatbázist. Volt, aki Excel táblázatban gyűjtötte adatait, és abból számolta
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ki indexeit. Egyesületünk 1990-ben készítette el az első DOS alapú adatgyűjtő,
termelésellenőrző programot, ami azóta
is működik, természetesen a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően. Még
ebben az évben megkaptuk a minisztériumtól a Hegyi Tarka Tenyésztők Európai
Szövetségében és a Szimentáli Tenyésztők Világszövetségében a képviseleti jogot. Egy probléma ezzel is volt: a tagdíjat

valutában, svájci frankban kellett kifizetni, az Egyesület pedig nem rendelkezett
valutakerettel. Akkor – mint azt sokan átélték –, nem úgy működött, hogy fogtam
a forintom, és elmentem a bankba svájci
frankot venni. Sajnos, keresnünk kellett
egy olyan vállalkozást, amely rendelkezett valutakerettel, és segített nekünk
a tagdíj kifizetésében. Ez a vállalkozás
a TERIMPEX volt. 30 év távlatából is köszönjük a segítségüket!
1992-ben az egyesület megkapta a magyartarka fajtafenntartói jogot, a törzskönyvezés és termelésellenőrzés jogát.
Ez azt jelentette, hogy csak az Egyesület
vagy a vele szerződésben álló vállalkozás
végezhet termelésellenőrzést Magyarországon. Az állattenyésztésről szóló, ma is
hatályban lévő, 1993. évi CXVI. törvény
deklarálta ezt a tényt, valamint kimondta,

hogy egy fajtának egy tenyésztőszervezete lehet.
Ugyanebben az évben, október 29-én
megalapítottuk a Magyar Szarvasmarha
tenyésztők Szövetségét, amelynek Küldöttgyűlésébe Egyesületünk – a tenyészetek állatlétszámának arányában – négy
főt delegálhatott.
1995-ben az állattenyésztésről szóló törvény értelmében az Országos Mesterséges
Termékenyítő Részvénytársasággal szerződést kötöttünk a magyartarka szaporító
anyag termeléséről, forgalmazásáról.
Szerződést kötöttünk az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló
Kft.-vel is a kettőshasznosítású
fejt állományok termelésellenőrzésére. Ebben az évben, július 28-án alakult újjá a Magyar
Állattenyésztők Szövetsége,
melynek
Küldöttgyűlésébe
6 főt delegálhattunk. Az OMT
Rt. Szombathelyi Állomásán
újraindítottuk a magyartarka központi sajátteljesítmény vizsgálatát
(KSTV). Sitányi tanár úrnak köszönhetően 1 fő főállású küllemi bírálója lett az
Egyesületnek Harmath Ákos személyében,
így újra indulhatott a fajta küllemi bírálata,
és számolhattunk küllem tenyészértéket!
Az 1995. évi tisztségviselő-választáson
az Egyesület elnöke Tóth Róza lett, alelnök dr. Hamza László, elnökségi tagok:
Fitos István, Füller Imre, Schweitzer József, Tonkó Tibor. Az Ellenőrző Bizottság
elnöke Szabó Pál, tagjai Csáki Ferenc és
Kerekes György.
Az ENAR jelölés 1996-ban indult el,
minden élő egyed életszámot kapott.
A normatív támogatásokat közvetlenül
a tenyésztőszervezetek igényelhették az
államtól.
1997-ben adtuk ki az első, ún. „piros
könyvet”, a Tenyészbika teljesítményösszesítő füzetet. Tenyésztési programunkat módosítottuk, és megnyitottuk a
bővített melléktörzskönyvet, mely „B”,
„C”, „D” és „F” részből áll.
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Az 1998. évi Közgyűlés határozatba
foglalta, hogy a tejtermelés-ellenőrzés
alatt álló tenyészetek állatlétszámuk
70 %-ának megfelelő ivadékvizsgálati spermát kötelesek fogadni. Erre azért
volt szükség, mert a termelésellenőrzött
aktív populáció csökkent, így a termékenyítések számának növelésével tudtunk csak megfelelő megbízhatóságú
tenyészértékkel rendelkező tenyészbikát
előállítani.
1999-ben új származási lapot készítettünk, mely víznyomatos papírra került
fóliázva, szárazbélyegzővel ellátva, hogy
az esetleges hamisításokat ezzel is nehezítsük.
Az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. segítségével – Húth Balázsnak
köszönhetően –2000-ben elindítottuk a
fejhetőségi vizsgálatokat, melyek a fejési sebesség számításához szolgáltattak
adatokat. Ebben az évben újra főállású
ügyvezető igazgatója lett az Egyesületnek
Füller Imre személyében. Decemberben
megjelent „A magyartarka” c. információs lap első száma, mely újságot évente
két alkalommal terveztünk megjelentetni,
de nem sokkal később módosítottuk évi
4 lapszámra. A 2000. évi választásokon a
Közgyűlés elnöknek Tóth Róza asszonyt,
alelnöknek Ments Andrást, elnökségi tagoknak Fitos Istvánt, Kerekes Györgyöt,
Rácz Károlyt, Schweitzer Józsefet és
Tonkó Tibort választotta. A Felügyelő Bizottság elnöke Hahner Ferenc lett, tagjai
Balikó Lászlóné és Csáki Ferenc.
2002-től működik honlapunk, a www.
magyartarka.hu. Az országot 7 régióra
osztottuk, a régiók küldötteket választanak az Alapszabályban rögzítettek szerint.
Évente egy regionális taggyűlést tartunk,
az éves Küldöttközgyűlésen a küldöttek
képviselik a régió tagságát. Az Egyesület
elnöksége megalapította „A magyartarka fajtáért” emlékérmet, melyet minden
évben arra érdemes 2 személynek adunk
át Szakmai Napunkon. Elindítottuk a hús
ivadékteljesítmény vizsgálatot, mely a
hús tenyésztérték-becsléshez adja majd
a későbbiekben az adatokat.
2003-ban úgy döntött az Egyesület,
hogy saját maga vásárolja fel a tenyészbika-jelölteket, és indítja a központi sajátteljesítmény vizsgálatot.
2004-ben a Magyar Országgyűlés
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év

laktációs
átlagtermelés

laktáció átlag

zsír kg

fehérje kg

két ellés
közti idő

elszámolt
laktáció

1976

3 015

3,06

116,7

404

202 171

1986

4 003

3,45

150,1

404

16 681

1989

4 241

3,2

160,9

-

402

11 547

1990

4 323

3,2

163,9

145,8

395

9 227

1996

4 497

2,98

176,9

149,4

408

7 459

2001

4 997

2,91

201,2

171,4

411

5 968

2006

5 166

2,75

196,6

171,5

412

3 852

2010

5 949

2,70

236,0

205,3

410

2 709

2012

5 889

2,70

238,6

204,9

412

2 835

2015

6 061

2,80

243,6

212,1

413

3 014

2018

6 798

2,70

266,4

240,6

412

3 507

A magyartarka laktációs zárási eredményei 1976-2018.

32/2004. (IV. 19.) számú határozatával a
magyartarka fajtát, mint veszélyeztetett
fajtát nemzeti kinccsé nyilvánította. Több
mint kétéves adatgyűjtéssel eljutottunk
odáig, hogy hús tenyészértéket számoljunk. Így Ausztria, Németország, Csehország, Olaszország és Magyarország közösen számolja 2004-től a hús tenyészértéket.
2005-ben szerződést kötöttünk a Gén
bank-Semex Magyarország Kft.-vel az
egyesületi tulajdonban lévő magyartarka tenyészbikák tartásáról, a szaporítóanyag-termelésről és a hazai forgalmazásról. A kapcsolat most már lassan
15 éve kiválóan működik! Ebben az évben
az OMT Rt.-től megvásároltuk a magyartarka szaporítóanyagot. A Küldöttközgyűlés tisztségviselőket választott. Az elnök
Rácz Károly lett, elnökségi tagnak Bertalan Barnát, Békési Imrét, Horváth Gézát,
Kerekes Györgyöt, Schweitzer Józsefet és
Zimmermann Istvánt választották meg a
küldöttek. A Felügyelő Bizottság elnöke
Szabóné Bogdán Judit, míg tagjai Németh
Tímea és Szocsics Vilmos lettek.
A 2006-os évben saját erőből fitnesztenyészérték számítását vezettük be.
2007-ben megalapítottuk a Magyartarka Tenyésztés Kft.-t, és a létrehoztuk a
Fiatal Magyartarka Tenyésztők Klubját.
Egyre nehezebben tudtuk megvalósítani

a központi sajátteljesítmény vizsgálatot,
így telepet vásároltunk Jákon, ahol biztos helye lett a központi sajátteljesítmény
vizsgáló állomásnak, és a várományos tenyészbikákat is el tudtuk helyezni.
2008-ban indult a magyartarka húsprogram, az érlelt magyartarka-hús, mely
elindításában a Cora áruházlánc, a Húsipari Kutatóintézet, a Pannon Egyetem
Keszthely, a Lac-Hús Kft. és természetesen a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete vett részt. A program megvalósításához vágóhidat volt a legnehezebb
találni. A Cora áruházlánc vezette be az
érlelt magyartarka húst, amiért köszönettel tartozunk Vadász Sándor úrnak. Köszönet a Lac Hús Kft.-nek, Orosz László
ügyvezető igazgató, tulajdonosnak, hogy
segítségünkre volt, és vágóhídján megvalósulhatott az elképzelés. Romániában
Erdélyben, Marosvásárhelyen megalapítottuk a Genetik Plusz Sro.-t (Kft.-t)
a magyartarka termékenyítő anyag forgalmazására. Az állami tulajdonban lévő
Állattenyésztési
Teljesítményvizsgáló
Kft. értékesítését hirdették meg, melynek
kivásárlására létrehoztuk a HOMAKO
ÁT Kft.-t. (HOlstein-fríz, MAgyartarka,
KOncentrált tejű egyesületek és az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.)
A Kft.-ben tehénlétszám-arányosan sze
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reztünk tulajdoni hányadot. Pert indítottunk az OMT Zrt. ellen, amit közel öt év
bíróságra járás után meg is nyertünk.
2009-ben elindult a Genetik Plusz Kft.
termékenyítőanyag-értékesítése
Erdélyben. Az első évben, 2009-ben 22 594 adag
volt a forgalma, ami nem igazán tetszett
a konkurenciának, így mindnet megtettek, hogy ellehetetlenítsenek bennünket.
Ez nem sikerült. Az értékesítésünk azóta
is folyamatos, 14-15 ezer adag. Köszönet
ezért két kinti kollégánknak, Papp Attilának
és Miklea Istvánnak. A Kft. tevékenységét
folyamatosan bővítettük, nyílt egy üzlet a
spermatároló központ mellett, ahol a kinti
gazdák az állattenyésztéshez kapcsolódó
termékeket tudnak vásárolni, valamint tenyészállat-kereskedelemmel is foglalkozunk, természetesen főként magyartarka
tenyészállatokat viszünk ki Erdélybe. A Hegyi Tarka Tenyésztők Európai Szövetsége
Kongresszusának rendezési jogát Magyarország kapta meg, így Siófokon rendeztük
meg a XXVIII. Kongresszust.
2010-ben a magyartarka marhahús megkapta a Vidékfejlesztési Minisztériumtól
a Hagyományok-Ízek-Régiók, vagyis a
HÍR védjegy használati jogát. A Küldöttközgyűlés tisztségviselőket választott: az
elnök Rácz Károly, elnökségi tagok: Bertalan Barna, Békési Imre, Ficsor Árpád,
Kovács-Mesterházy Zoltán, Schweitzer
József és Zimmermann István, felügyelő
bizottsági elnök: Szabóné Bogdán Judit,
tagjai: Medve Orsolya, Szocsics Vilmos.
2011-ben elkészült a Kettős Terme
lési Index, vagyis a KTI összevont te
nyészérték, melyben induláskor 40 %-ban
szerepelt a Tej Tenyészérték Index (TTI),
30 %-ban a Hús Tenyészérték Index (HTI)
és szintén 30 %-ban a Fitnesz Tenyészérték
Index (FTI). Az elmúlt évek során a „finomhangolás” is megtörtént, tehát az arányok változtak.
2012-ben új alapokra helyeztük a húshasznosítású állományok termelésellenőrzési és telepirányítási programját,
vagyis az eddigi DOS alapú rendszert
Windows alapúra váltottuk. A megújult
program jól működik.
A megújult adatgyűjtési rendszernek
köszönhetően 2013-ban bevezetésre került a húshasznosítású állományokban a
Növekedési Erély Tenyészérték, a NET.
A hosszas előkészületek a tenyészetek-
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ben: a tenyészállatok méret-felvételezése,
bírálata, számolás következménye lett
2014-ben, hogy elindult a húshasznosítású állományok küllemi bírálata. Ebben
az évben egyesületünk rendezte az Hegyi
Tarka Tenyésztők Európai Szövetsége
küllemi bírálóinak szemegyeztető bírálatát. Itt került bemutatásra a húshasznosítású küllemi bírálat, amit az Európai Szövetség szinte egy az egyben elfogadott!
A 2015. évi tisztségviselő-választáson
a küldöttek újra bizalmat szavaztak az
Egyesület előző vezetésének.
2016-ban felújítási munkálatokba kezd
tünk a magyartarka telepen, Jákon. Első
lépésként a KSTV és a várományos bikák
tartására szolgáló istálló tetőszerkezetét és
héjazatát újítottuk fel, majd az elektromos
hálózat cseréje következett. Végül a vakolás és a meszelés öltöztette fel az istállót.
Ebben az évben indult a húshasznosítású
termelésellenőrzött állományok adatait
tároló központi szerver. Eddig minden tenyészetben egy számítógépre telepítettük a
programot, ahol a tenyészet dolgozott, és
egy központi adatbázisba küldte az adatait.
Ez azzal járt, hogy minden fejlesztés után
el kellett menni a kollégáknak az összes
termelésellenőrzés alatt álló tenyészetbe,
le kellett futtatni a programmódosítást.
Ma a központi szerveren végzik el a szak-

emberek a fejlesztéseke: amikor a tenyészetek belépési kód és jelszó segítségével
belépnek a programba, az automatikusan
telepíti a fejlesztéseket, vagyis nem kell
utazni. Az adatbázisba három belépési
lehetőség van. A tenyészetek csak saját
állományukat látják, tudnak benne dolgozni, míg mi minden tenyészetet látunk,
és dolgozhatunk. A harmadik lehetőség az
irányító hatóságé, a kutatóké. Ők mindent
látnak, lekérdezhetnek, de nem tudnak
benne dolgozni.
2017-ben folytattuk a felújítást: elkészült a karanténistálló felújítása, a tetőszerkezet, héjazat, vízhálózat, elektromos
vezetékek cseréje, új technológia került
beépítésre, valamint újra lett vakolva, meszelve. A várományos bika istálló elején
új szociális blokk került kialakításra.
2018-ban elkezdtük a tárgyalásokat
a tenyészértékbecslésről Ausztriában.
Ausztria és Németország már több éve
közösen végzi a tenyészértékbecslést Magyarország 2004-ben csatlakozott a csapathoz, majd Csehország is itt végezte a
hús tenyészértékbecslését. A tárgyalások
a genomikai tenyészérték-becslésről folytak. Reményeink szerint az idei évben el
is indulhat a becslés, és lesz a magyartarkának is genomikai tenyészértéke!
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Kovács-Mesterházy Zoltán
tenyésztésvezető, MTE

XII.
Magyartarka Szakmai Nap,
avagy szakmai nap a jövőért
2019-ben a most már hagyománnyá
vált, évről évre megrendezendő szakmai
napunkat Dunaharasztiban, Ficsor Árpád
családi gazdaságában tartottuk.
Ezt a rendezvényünket minden évben
más-más magyartarka tenyészetben tartjuk, s ezen a tenyészeten keresztül kívánjuk
bemutatni, hol áll jelenleg a magyartarka
tenyésztése. Az idei összejövetelünknek
kicsit más fazont szabtunk, a tenyésztés
mellett teret engedtünk a technológiának
és a termékfeldolgozásnak is. Véleményem szerint ez a tematika sikeres volt.
Miután a tenyésztőtársak és a meghívott
vendégek leküzdötték az első akadályt,
amit az M0-s gördített eléjük, kezdetét
vehette a XII. Magyartarka Szakmai Nap.
A megjelentek fogadását és a regisztrációt követően Rácz Károly, egyesületünk elnöke nyitotta meg a rendezvényt, köszöntve
a rendezvényünket előadóként is megtisztelő dr. Nagy István agrárminiszter urat s a
meghívott vendégeket, tagtársainkat.
Köszöntötte rendeztvényünket a Ficsor
család lelkipásztora, Perjési István, aki
Jeremiás próféta szavaival (Jer., 29.11)
kért áldást a tenyésztőkre.
„Néha ki kell lépni a gumicsizmából”
Ficsor Árpád elnökségi tagunk, családi
gazdálkodó mint a rendezvény házigazdája köszöntötte a megjelenteket. Gyermekkori élmények határozták meg, hogy
állattenyésztő és gazda legyen. Nem ringatja magát abban a hitben, hogy könnyű
és egyszerű élete lenne, sőt nagyon sok
kihívással kell nap, mint nap megküzdenie (mint ahogy minden gazdatársnak is).
De szereti ezt csinálni, és úgy érzi, hogy
az Isten ehhez erőt is ad neki. Úgy véli,
hogy egy kis-közepes családi gazdaság
akkor tud fennmaradni, megfelelni az
elvárásoknak, ha újszerű megoldásokkal
rukkol elő. Náluk ez a sajt, a jó minőségű,
prémium kategóriájú érlelt sajt. Márkanevük, „Paraszt sajt”, magán hordozza,
hogy büszkék arra, amit csinálnak, és arra
is, ahogy csinálják.
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„Szebb jószágot nem ismerek, mint a
magyartarka…” – így kezdte előadását
dr. Nagy István miniszter úr. Ennél jobb
felütést egy magyartarkás rendezvényen
nem is lehet tenni. Előadásában kifejtette,
hogy a családi gazdaságokban óriási lehetőséget lát, véleménye szerint ők tudják
a magyar mezőgazdaság hosszú távú jövőjét biztosítani. Azonban a jövő családi
gazdaságainak nem a múlt századi örökségét kell hordoznia, hanem egy modern,
a kor kihívásaira válaszolni tudó gazdaságnak kell lennie. S ezt az irányt látjuk
itt, a Ficsor család gazdaságában is. „Ez
az irány a követendő!” – mondta, majd
gratulált a Ficsor családnak.
A magyartarkának mint fajtának szép
jövőt és nagy lehetőséget jósol, hisz pont
a családi gazdaságok üzemméretéhez való
marha a magyartarka. Nem is tudna jobbat
elképzelni, mint a kettős hasznot: a tej és
a hús, ha az egyik „döcög”, a másik majd
kisegíti, ezt kell megtartani és fejleszteni.
Hangsúlyozta a szaktudás fontosságát,
nem csupán tartani kell a jószágot, hanem
tenyészteni is. S ebben a magyar kormány
segítségére lesz a gazdatársadalomnak és
a tenyésztőszervezeteknek egyaránt.
Úgy véli, stabilizálódott az állattenyésztés helyzete, s pozitív jövőt lát az állattenyésztést illetően. Folyamatosan növekszik a szarvasmarha-állomány, de a jövőt
már nem lehet múlt századi technológiával elképzelni. A szarvasmarhatartásban
is egyre nagyobb a digitalizáció szerepe,
s ahogy a munkaerőhelyzet egyre jobban
prés alá nyomja az állattartókat, úgy fog
még nagyobb teret hódítani magának.
Miniszter úr felhívta a figyelmét a gazdálkodóknak, hogy a támogatásokat ne az
alapjövedelem kiegészítéseként vegyék
figyelembe, hanem a fejlesztések önrészének tekintsék. Minden más út zsákutca. Hangsúlyozta, ahol a fennmaradáshoz
kell a jövedelempótló támogatás, azok a
gazdálkodók tönkre fognak menni!
Jók a világgazdasági kilátások tej- és
hústermelés tekintetében egyaránt. Ma-

gyarországon is növekszik a tej és a tejtermékek fogyasztása, jelenleg a tej átlagos átvételi ára: 99,11 Ft/kg.
Örvendetes, hogy a veszélyeztett magyartarka állomány növekszik, s mindent
meg is tesznek (a Kormányzat, szerk.)
annak érdekében, hogy ez tovább növekedjen. A magyarországi nemzeti park
igazgatóságok kezelésében lévő magyar
szürke állományokat (amik már nem
szükségesek a stabil és jó minőségű génfenntartáshoz), húshasznú magyartarkára
fogják váltani. (Nagyot változott a világ:
2003-ban még minisztériumi vizsgálat
folyt arról, jogszerű-e, hogy az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság tarkát tenyészt
a szürke helyett… Szerk.)
A gabonát bőrében eladni alapigazságot praktikus lesz lecserélni arra, hogy a
húsipari termékeket feldolgozva kell értékesíteni. A minél nagyobb feldolgozottság felé kell haladni, mert azt látni lehet
és kell, hogy a minőségi alapanyagok és
minőségi termékek iránt nagy igény jelentkezik.
Az előző évekhez hasonlóan idén is
tervezik október 16-tól az előlegek, december 15-től a részfizetések utalásának
megkezdését.
Zárásként a tenyésztőegyesülethez szólva fogalmazott meg elvárást: a magyartarka egységességéhez ragaszkodni kell!
A levezető elnök, Rácz Károly lehetőséget biztosított kérdések feltételére, ebből szemezgetünk:
Kérdés: Az őshonos és veszélyeztetett
fajták támogatására 2021-től is számíthatnak a tenyésztők? Válaszában miniszter úr biztosította a tenyésztőket, hogy ez
a kormányzaton nem fog múlni.
Kérdés: Legelő- és rétgazdálkodás
kapcsán várható-e kormányzati segítség, hogy ne menjenek tönkre a rétek?
A válasz szintén pozitív volt, miniszter
úr szükségesnek lát egy rét-és legelőkorszerűsítési programot, mert ezekben
nagy potenciál van, melyet vétek veszni
hagyni.
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Kérdés: Fiatal gazdálkodó kért tanácsot:
átvenné a családi gazdaságot és a magyartarka állományt, de nem tudja, tej vagy hús
irányába induljon-e. A válasz egyértelmű
volt: „a kettős haszon biztosabb”.
A miniszter úr előadását követően
került sor a Magyartarka Fajtáért Emlékérem átadására, melyet 2019-ben dr.
Szollár István állatorvos és Major Károly
mezőgazdasági mérnök vehetett át.
Az ünnepélyes éremátadást és laudációt
követően dr. Füller Imre, az Egyesület
ügyvezető igazgatója a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének 30 évéről tartott
előadást, melyről külön írás számol be e
lap hasábjain.
Az előadások után lehetőséget biztosítottunk a kiemelt pártoló tagjainknak
egy rövid bemutatkozó felszólalásra, s a
sátorban rögtönzött kis kiállítást is bemutathattak termékeikről, szolgáltatásaikról.
Az igen finom és tartalmas ebéd elfogyasztása után következtek a „terepi”
szakmai programok. Idén először kis
szekciókra osztottuk az érdeklőket, akik
egymás után keresték fel az egyes stáciENAR
használati szám

ókat, hogy robotfejésről, tenyészállatokról, tenyésztésről, takarmányozásról és
sajtkészítésről lássanak-halljanak érdekes
bemutatókat.
1. szekció: robotfejés
„A Lely Robot fejés és takarmányozás
szabad tehénforgalommal” című szekcióban a kivitelező, üzemeltető Dairy-Ép
Kft. szakemberei mutatták be a fejőrobot
és az abraktakarmányozás működését.
A 2 robotfejő 2,5 hónapja működik, s
nagyon kedvezők a tapasztalatok. 2,72,8 tehénlátogatás/robot/nap, ez szabad
tehénforgalom mellett, tehát nincs kényszerpálya a robotlátogatásnál. Szépen
beállt a tehenek napi bioritmusa, a látogatások időszaka (10-15 perc pontossággal)
napszakonként megegyező, tehát megvan, melyik egyed, mikor megy fejésre.
Ezáltal sehol sincs tolongás, zsúfoltság,
nyugodtak az állatok. 20-21 literes fejési átlagot teljesítenek a tehenek, az átlag
laktáció 200 nap felett jár. Teljes biztonságban kijelenthető, hogy alaptalan az a

félelem, hogy a magyartarka nem alkalmas a robotfejésre. Sőt, a nyugodtabb
vérmérséklete által talán még jobban,
mint a holstein-fríz.
A robotfejés és a hozzá kapcsolódó
automatizáció, újfajta gondolkodásra,
napi rutinra készteti a gazdálkodókat, hisz
annyi információt kapunk, s figyelni kell,
hogy ne vesszünk el a sok adat között. Ez
több, mint automatizált fejéstechnika, ez
automatizált abraketetési és telepirányítási rendszer is egyben. De ne feledjük, a
telep nem fog magától működni!
2. szekció:
tenyészállat-bemutató
A 11 mobil karámban 22 jószágot mutatott be Kovács-Mesterházy Zoltán tenyésztésvezető és Enyedi Zoltán, Ficsor
Árpád kollégája, segítője.
14 tehenet és 8 üszőt mutattunk be,
apánként 2-2 egyedet, plusz 2 „nagy
öreget” is, érdemeikre való tekintettel.
A bemutatott tehenek Kerékkötő, Wira,
Marquis, Resolut, Imposium, Wille,

Apa

Anyai nagyapa

Születési idő

legmagasabb
laktációs termelés (kg)

laktációs napok
száma (nap)

zsír %

fehérje %

0438

25004 Kerékkötő

22167 Hollókő

2014.10.14.

6 020

214

4,33

3,55

0447

25004 Kerékkötő

20704 Mandela-et

2014.10.30.

1 868

67

3,91

3,82

0477

26407 Wira

17144 Reef

2015.03.06.

6 242

272

4,17

3,61

0506

26407 Wira

22929 Isai

2015.06.25.

4 144

133

3,58

3,39

0578

27055 Marquis

19444 Etalon

2016.04.19.

6 532

270

3,79

3,41

0585

27055 Marquis

19227 Dülő

2016.05.19.

5 672

291

4,56

4,23

0243

23119 Resolut

16601 Rumba

2012.12.27.

9 663

305

3,95

3,48

0126

21707 Imposium

16931 Adu

2011.11.27.

8 031

305

4,66

3,54

0427

24345 Wille

17144 Reef

2014.09.14.

6 722

305

3,89

3,43

0524

24345 Wille

15792 Totem

2015.09.21.

3 872

139

4,31

3,15

0888

21179 Rurex

17144 Reef

2009.11.18.

9 498

305

4,02

3,23

0878

21179 Rurex

17143 Romlet

2009.10.20.

7 918

305

4,41

3,48

0587

27529 Evergreen

23556 Járás

2016.06.22.

6 666

290

4,51

3,43

0596

27529 Evergreen

23927 Jazz

2016.03.27.

6 434

270

4,61

3,97

A bemutatott tehenek néhány adata
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Rurex és Evergreen, míg az üszők Platina, Oszmán, Jázmin, Ozora apasággal
rendelkeznek.
3. szekció: sajtkészítés
Sajtkészítés és -érlelés hagyományos módon Hegedűs Imre sajtmester bemutatásában.
A comté sajt készítésébe pillanthattak
bele az érdeklődők.
A comté sajt készítése kitörési pont lehet a kistermelők számára, mert kisüzemi
körülmények között, hagyományos módszerekkel is elő lehet állítani nyers tejből.
Nincs szükség pasztőrözésre, adalékanyagokra, drága eszközökre. Svájcban, ahol
Árpi tanulta a sajtkészítést, a hegyekben a
lehető legegyszerűbb körülmények között
készítik a kiváló minőségű sajtokat.
A comté a legnépszerűbb az eredetvédett sajtok közül Franciaországban. Közepesen kemény, nem túl erőteljes ízű,
diós aromájú, enyhén édeskés, nyers tej-

ből készített sajtról van szó, amit a sajtok terén tapasztalatlanabbaknak, illetve
óvatosabbaknak is csak ajánlani tudunk.
Nálunk ugyan kevésbé ismert, pedig a
comtéval nehezen foghatunk mellé: kön�nyen kezelhető, vágható, szeletelhető, reszelhető, és viszonylag sokáig eláll a hűtőben. Főzéshez, sajtfondühöz is remekül
használható, de egy sajttálon van igazán
elemében.
4. szekció: bionövénytermesztés,
szénatakarmányozás
Árpád úgy tapasztalta, hogy a nagy men�nyiségű erjesztett takarmány, valamint
a hígtrágyás rendszer kettőse nagyon
komoly lábproblémákat okozott tenyészetében. A tenyésztésbe még nem vett
üszőknél a lábproblémák az egyedek 1520%-ának a kiesését okozták. A tehénállomány esetében is döntően lábproblémák miatt történt a selejtezés. Most már

azonban, amióta szénatakarmányozást
folytatnak, egyáltalán nem selejteznek
lábproblémák miatt. A sajtkészítéshez is
alapvetően szükséges az adalékanyagot
nem tartalmazó tej.
A bionövény-termesztéshez négy
éve fogtak hozzá, előtte szuperintenzív
termesztést folytatott, de nagyon nem
szerette. Igaz, hogy sokkal kitettebb a
bionövény termesztése, mint a konvencionális, de lényegesen jobb minőséget
(beltartalmat) tudnak elérni. A jó minőségű szervestrágya kiváló talajéletet
biztosít, ami hosszú távon viszonylag jó
termésbiztonságot, ellenállóbb növények
termesztését és értékes takarmányok előállítását teszi lehetővé.
A bemutató után megköszöntük a tenyészetnek a Szakmai Nap sikereiért tett
erőfeszítésüket, mi pedig gondolatban
elkezdjük szervezni a XIII. Magyartarka
Szakmai Napot.

Vágó Barnabás küllemi bíráló, MTE

XXVI. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK
2019. május 9-11., Hódmezővásárhely
A kiállítás mára a magyar mezőgazdaság egyik legnagyobb jelentőségű szakmai találkozójává vált. A szervezők a
kezdetektől a hódmezővásárhelyi HódMezőgazda Zrt., valamint a Magyar
Állattenyésztők Szövetségének tagszervezetei.
A hivatalos megnyitón elsőként Antal Gábor köszöntötte a megjelenteket.
A Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója
elmondta, egyre nagyobb kihívás megszervezni a kiállítást, hiszen a szakma és
a látogatók évről évre magasabb színvonalat várnak el. Nemzetközivé és a legnagyobb vidéki kiállítássá nőtte ki magát
a rendezvény – ismertette Antal Gábor,
hozzátéve: az előző évekhez hasonlóan
idén is 50-60 ezer vendéget várnak, valamint 24 országból több mint 500 kiállítót
köszönthetünk. Nagy feladat, jelentős felelősség évről évre megrendezni a kiállítást, amely idén még nagyobb kihívással
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párosul, hiszen OMÉK-társrendezvény is
egyben – mondta el Antal Gábor.
Májusi eső aranyat ér – tartja a közmondás. Ez idén Hódmezővásárhelyen is igaz
volt, hiszen az Alföldi Állattenyésztési és
Mezőgazda Napok első napján szakadt az
eső, másnap, a díjkiosztón azonban már
ezer ágra sütött a nap a tenyészállatokra
és kiállítóikra.
A megnyitón Márki-Zay Péter polgármester úgy fogalmazott: a mezőgazda
napok nemcsak a város legjelentősebb
turisztikai eseménye, hanem az egész közép-európai régiónak is a legjelentősebb
mezőgazdasági kiállítása.
Magyarország büszkesége ez a kiállítás, ami egy olyan találkozási hely és
nemzetközi fórum, ahol gondolkozni és
tanácskozni is tudnak a szakemberek –
mondta ünnepi beszédében Ondré Péter,
az Agrármarketing Centrum ügyvezető
igazgatója.

Nem csupán az agrárszakemberek,
hanem az érdeklődők is kiemelt rendezvényként tartják számon az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat, amely
mára hagyománnyá vált Hódmezővásárhelyen – mondta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára.
Van fejlődés az állattenyésztésben,
aminek örülünk, hiszen Magyarország
kéknyelvmentes, az áfacsökkentés rendezte az egyes termékpályák helyzetét,
és a kínai sertéspestis várhatóan jelentős
keresletet, így lehetőséget is teremt az
európai gazdáknak – jelentette ki az államtitkár.
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke megnyitó
beszédében elmondta: a régi állatvásároknak nagy jelentősége volt abból a
szempontból is, hogy nem csupán a jószágok, hanem az információk, a tudás is
gazdát cserélt.
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A bírálatokra első napon került sor,
másnap pedig az ünnepélyes díjkiosztóra.
Esőben kezdtük meg a tenyészállatok
küllemi bírálatát. Voltak percek, amikor úgy tűnt, mindent elmos az eső, de
a magyartarkásoknak szerencséjük volt.
Borongós időben egy nagy sátor alól nézhettük végig, ahogy a színvonalasan betanított, felkészített és felvezetett tenyészállatok a ringbe érkeztek. A bírálatot Vágó
Barnabás hivatalos küllemi bíráló végezte.
A bírálat alatt Kovács-Mesterházy Zoltán
tenyésztésvezető szájából hallhattuk a fajta
bemutatását, erényeit és jövőbeli fejlődési
lehetőségeit. Egy-egy bírálati csoport végeztével információt kaphattunk a díjazott
állatok származásáról és persze felvezetőjéről, valamint a kiállító gazdaságokról is.
Az eredmények a teljesség igénye nélkül: A magyartarka fajtában két hasznosítású típusban történt bírálat. Kettőshasznú
magyartarka vemhes üsző, valamint húshasznú vemhes üsző és anyatehén borjával
kategóriában vezettek fel tenyészállatokat.
Kettőshasznú vemhes üsző kategória:
III. helyezett: 1107 kat. számú Lidi,
tenyésztője és tulajdonosa: Vértes Gábor
Istvánné, Köröstarcsa
II. helyezett: 1106 kat. számú Rozmár,
tenyésztője és tulajdonosa: Petőfi Mg.
Szövetkezet, Kocsér
I. helyezett: 1103 kat. számú Nyalka,
tenyésztője és tulajdonosa: Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft., Hajdúböszörmény
Húshasznú vemhes üsző kategória:
III. helyezett: 1394 kat. számú Emese,
tenyésztője és tulajdonosa: Nagyvázsonyi Mg. Kft., Nagyvázsony
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II. helyezett: 1395 kat. számú Zsákos,
tenyésztője és tulajdonosa: Petőfi Mg.
Szövetkezet, Kocsér
I. helyezett: 1398 kat. számú Lulu,
tenyésztője és tulajdonosa: Derecske
Petőfi Mg. Kft., Derecske
Lulu lett az összevetésben a fajtagyőztes,
a fajtagyőztesek összevetésében pedig
2. lett.
Anyatehén borjával kategória:
III. helyezett: 1405 kat. számú Liza,
tenyésztője: Húshasznú
Szarvasmarhatenyésztő Bt., Nyőgér,
tulajdonosa: Simon Kertészet Kft.,
Hantos
II. helyezett: 1403 kat. számú Linda,
tenyésztője és tulajdonosa: Hegyhát Mezőgazdasági Szövetkezet, Nyőgér
I. helyezett: 1401 kat. számú Úszó,
tenyésztője és tulajdonosa: Derecske
Petőfi Mg. Kft., Derecske
Magyartarka fajtagyőztes: 1398 kat.
számú Lulu,
tenyésztője és tulajdonosa: Derecske
Petőfi Mg. Kft., Derecske
Különdíjak:
1. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete különdíjat ajánlott fel a Dunafalvi Mg.
Kft.-nek a kiállításon való színvonalas
bemutatkozásért.
A díjat átadta: dr. Füller Imre ügyvezető
igazgató.
2. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete különdíjat ajánlott fel a Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft. részére
a bemutatott kettőshasznú magyartarka
tehénért.
A díjat átadta: Kovács-Mesterházy Zoltán
tenyésztésvezető.

3. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
különdíjat ajánlott fel az Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóságának a többéves magas
szintű tenyésztői munkáért.
A díjat átadta: Vágó Barnabás küllemi bíráló.
4. A Génbank-Semex Mo. Kft. különdíjat ajánlott fel a legszebb magyartarka
tenyészállat tenyésztője részére. A díj
150.000 Ft értékű szaporítóanyag az aktuális magyartarka ajánlatból, valamint
1 db ET-7 típusú spermatároló konténer
150.000 Ft értékben.
A díjat kapta: Derecske Petőfi Mg. Kft.
a 1398 kat. számú fajtagyőztes vemhes
üszőért.
A díjat átadta: Veres Zoltán ügyvezető és
Juhász Zoltán kereskedelmi igazgató.
5. A Cargill Takarmány Zrt. 150.000 Ft
különdíjat ajánlott a magyartarka kettőshasznú vemhes üsző kategória győztese
részére.
A díjat kapta: Hajdúböszörményi Béke Mg.
Kft. a 1103 kat. számú vemhes üszőért.
A díjat átadta a Cargill Takarmány Zrt.
képviseletében Bárány Péter, szarvasmarha-ágazat igazgató.
A díjátadó alkalmával két rangos díj is
átadásra került:
Idén a Magyar Állattenyésztők Szövetsége Horn Artúr-díjjal ismerte el Lejtényi
György munkásságát. „Maradandót alkotott a hazai szarvasmarha teljesítményvizsgálat új szervezetének létrehozásában, eszközállományának fejlesztésében.
1998-ban, kezdeményezésére terjesztette
ki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium a tejtermelés-ellenőrzést a
kistermelők addig teljesítményvizsgálatba nem vont tehenészeteire is” – olvasható a méltatásban.
A Magyar Szarvasmarha-tenyésztők
Szövetsége 1999-ben Csukás Zoltán professzor emlékére díjat alapított, melyet
minden évben az Alföldi Állattenyésztési és
Mezőgazda Napok díjkiosztó ünnepségén
adnak át. A díjat idén Baranyai Sándor, a
Magyar Szarvasmarha-tenyésztők Szövetségének elnöke, a MÁSZ elnökségi tagja,
az MLOSZ felügyelő bizottsági tagja, a
Magyar Hidegvérű Lótenyésztők Országos
Egyesülete társadalmi elnöke kapta.
Gratulálunk minden díjazottnak és kiállítónak, hiszen a színvonalas seregszemle
nekik köszönhető igazán!
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kitüntetettek

Horn Artúr-díj

Csukás Zoltán-díj

Nyíregyházán született 1939-ben. A Debreceni Agrártudományi
Egyetemen 1963-ban szerzett diplomát, majd ugyanitt kapott
szakmérnöki oklevelet 1969-ben. Első munkahelye a Sziráki
Állami Gazdaság, ahol telepvezető, majd főállattenyésztő volt.
1970-től a Kiskunsági Állami Gazdaság fő-állattenyésztőjeként
fontos szerepe volt a holstein-fríz fajtához igazodó új tenyésztési és tartástechnológia kialakításában. 1979-től állattenyésztési osztályvezetőként dolgozott a Gödöllői Agrártudományi
Egyetem Tangazdaságában. 1983-tól 1992-ig a Gödöllői Állattenyésztő Vállalat állomásigazgatójakén irányította KözépMagyarországon a tejelő, a húsmarha, valamint a juh- és sertésállományok termelésellenőrzését és nemesítési programjait
1992-től 12 éven át volt igazgatója az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Vállalatnak, illetve jogutódjának, az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.-nek.
Maradandót alkotott a hazai szarvasmarha-teljesítményvizsgálat új szervezetének létrehozásában. 1998-ban kezdeményezésére terjesztette ki a szaktárca a tejtermelés-ellenőrzést a
kistermelők tehenészeteire is. 1998-ban a Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét, 2004-ben miniszteri dicséretet és 2005-ben
Újhelyi Imre-díjat kapott.

Baranyai Sándor 1955. augusztus 23-án született Kaposváron.
Tanulmányai után, 1977-ben agrármérnökként kezdett dolgozni
Magyaratádon, egy kétszáz férőhelyes szarvasmarhatelep műszakvezetőjeként. Innen másfél év múlva Ráksiba került, ahol
egy háromszáz férőhelyes szarvasmarhatelep vezetőjeként dolgozott. Ráksiból 1985-ben a nagyhírű Kapostáj Mezőgazdasági Szövetkezet főágazat-vezetője lett. Három állatfaj szakmai,
irányítási, tenyésztési munkája tartozott hozzá, egy négyszázötvenes tehénlétszámú holstein-fríz tenyészet, a sertéságazat,
magyar nagyfehér törzstenyészet, valamint az édesapja által
létrehozott magyar hidegvérű és shagya-arab lóállomány. 1992ben megválasztották a szövetkezet elnökévé, így már nemcsak
az állattenyésztés, hanem az egész szövetkezet az irányítása alá
került. 2001-ben részvénytársasággá alakultak, ő pedig a részvénytársaság elnök-igazgatója lett. Cégvezetőként a Pannon
Állattenyésztési Napokon, Kaposváron három egymást követő
évben vehette át a MÁSZ tenyésztési nagydíját!
2002 novemberétől az FVM Somogy Megyei Földművelési
Hivatal vezetője lett, de továbbra is mezőgazdásznak, ezen belül
állattenyésztőnek vallotta magát.
2004 és 2011 között az MVH Somogy Megyei Hivatalának
kirendeltség-vezetője, majd 2015-ig a Kaposvári Egyetem Iregszemcsei Kutatóintézetének megbízott igazgatója volt. 2015től a Somogy Megyei Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi
Szövetségének elnöke.
2004-től a Magyar Szarvasmarha-tenyésztők Szövetségének
elnöke, ezenkívül több társadalmi megbizatást vállat el és végez:
MÁSZ elnökségi tag, MLOSZ felügyelőbizottsági tag, Magyar
Hidegvérű Lótenyésztők Országos Egyesületének társadalmi
elnöke.
Gratulálunk a kitüntetéshez!

Lejtényi György
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dr. Gyulay Gyula

vezető állatorvos, Embriobos Kft.

Új lehetőségek a szarvasmarha-szaporításban
A korszerű szarvasmarhatenyésztés meg
kerülhetetlenül igényli a tartási körülmények javításán túl a genetikai háttér és a
szaporítási technológia szüntelen fejlesztését.
Az Embrio Kft. és az Embriobos Kft.
az Alpha-Vet Kft. segítségével kísérletet
tesz a legkorszerűbb szaporítási technológia telepi körülmények között való alkalmazásának meghonosítására.
Közel 30 év telt el azóta, hogy a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet, az Állattechnológiai Intézet és az
Állatorvostudományi Egyetem Kísérleti
Intézet a Magyar Állatorvosok Lapjában
(1991 Vajta G és mtsai) sikeres IVF (In
Vitro Fertilizált) szarvasmarha embrió
előállításról adott hírt. A program során
végül egy egészséges bika borjú született.
Szakmai körökben a kutatásokat óriási
érdeklődés kísérte, de a gyakorlati kivitelezés máig váratott magára. Az eljárás
magas szintű labor intenzív volta miatt
csak kutatóintézeti kísérletek részét képezte, hazánkban nem terjedt el.
Nem ez volt azonban jellemző a világ
más országaira. Ott a technika széles
körben elterjedt. A Nemzetközi Embrió átültetési Társaság (IETS) legutóbbi
közlése szerint 2017-ben már mind az öt
kontinensre kiterjedt, és közel 1,5 millió
embriót ültettek át, melyből 992 ezer IVF
embrió volt. Csak Európában a tavalyi
évben közel 53 ezer IVF technológiával
előállított szarvasmarha embrió átültetésre került sor, ami több mint a fele az
összes embrió átültetésnek. (Flink F.: Állattenyésztés, 2019)
A hazai gyakorlatban a hagyományos
embrió-transzfer terjedt el (MOET), zömében egyetlen embrió-előállító állomás
tevékenységének köszönhetően (Embrió
Kft.) Az elmúlt néhány esztendőben viszont az importált IVF embriók kedvező beültetési eredményei következtében
megnőtt az igény a hazai IVF technológia
gyakorlati kidolgozására. A kiemelkedő
genetikai tulajdonságú tehenek megmen-
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tésére (családfakihalás, ritka genetikai
kombinációk stb.), az utóbbi években importált magas genetikájú embriók gyors
megsokszorozására, valamint a veszélyeztetett fajták (magyartarka, kárpáti
borzderes stb.) genetikájának megőrzésére is kiváló lehetőséget jelenthet az IVF
technológia. Ezzel ugyanis 2-3-szor több
embrió előállítása lehetséges, mint a hagyományos technológia során.
Mint a frissen létrehozott embrióátültető állomás (Embriobos Kft.) vezető állatorvosa a piacvezető Embrió Kft. új tulajdonosával, dr. Volman Lászlóval közösen
úgy döntöttünk, hogy a hagyományos
technika folytatása mellett kidolgozzuk
az IVF embrió-előállítás hazai gyakorlatának módszerét. Közel másfél év munkája és számtalan kísérlet eredményeként
jutottunk el oda, hogy nagy biztonsággal tudunk IVF embriókat előállítani a
martonvásári laboratóriumunkban. Több
programból közel 100 db embrió került
lefagyasztásra és beültetésre. Jelenleg
vágóhídi petefészkekből állítjuk elő az
embriókat, de reményeink szerint mire ez
a cikk megjelenik, megérkezik az OPU
szettünk (élő állat petefészkéből ultra-

hangárnyékban gyűjtött petesejtek leszívására alkalmas eszköz), amivel újabb sikeres programokat szeretnénk kivitelezni.
A technikai háttér biztosításában (OPU
szett, médiumok) az Alpha-Vet Kft.-vel
dolgozunk együtt, akik részünkre széleskörű technikai segítséget nyújtanak, melyet ezúton is köszönünk!
Bízunk abban, hogy együttműködésünk révén sok eredményes programról,
hazai előállítású IVF borjak születéséről
tudunk majd jövőre beszámolni. A hazai
szarvasmarha-tenyésztés mérföldkőhöz
érkezett, a jövőkép biztató.
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Dr. Mikula Lajos
ügyvezető titkár, AGRYA

Szigetközi Gulyahajtás – Dunaszeg
„Az értékeink, mik körülvesznek, bennünk
is élnek. Azt, hogy ezzel mi mit kezdünk, a
mi döntésünk, felelősségünk”
2019. május 4-én immár ötödik alkalommal rendeztük meg Dunaszegen a
Szigetközi Gulyahajtás elnevezésű programot. A szervezők – a Dunaszegi Önkormányzat és az AGRYA – Fiatal Gazdák
Magyarországi Szövetsége legfőbb célja
az volt a programmal, hogy az érdeklődők előtt játékos formában szemléltesse a
vidéki és gazdálkodói életforma értékeit,
azok mibenlétét.
Az esemény ötletgazdája és öt éve
egyik fő szervezője Szomolányi László
dunaszegi fiatal gazdálkodó, húsmarha
tartó. A dunaszegi állomány több mint
100 magyartarka marhából álló gulyája
a Duna melletti legelőket használja, a
külterjes (istálló nélküli, szabadtartás)
állomány télen is a hagyományos telelőhelyen van. a település szélén.
A hagyomány szerint a külterjes tartású marhákat Szent György napja – április
24. – körül hajtották ki a telelőhelyről a
legelőkre. Ez a hagyomány a húshasznú
állományokban és a kisebb fejt állományokban maradt fenn, ahol még általános
a legeltetés. A Szigetközi Gulyahajtás
így egy tradicionális, ezzel együtt valódi, szükséges mezőgazdasági eseményre
épül rá. Ez adta az aktualitását egy családi, szabadtéri eseménynek, amelynek
fókuszában a mezőgazdaság, az állattenyésztés áll.
A Szigetközi Gulyahajtás elsősorban
a családok érdeklődését célozza meg.
Fontosnak tartjuk többek között a mezőgazdasági munkák és az állattenyésztés szoros viszonyának megmutatását.
A felvonuló gulya marhaállományának
bemutatása mellett a termelői piacon
kínált, saját előállítású termékek kóstolására is lehetőség nyílik. Másik célunk
az évről évre bővülő programkínálaton
keresztül minél közelebb hozni a látogatókhoz a vidék gyökereit jelentő ha-
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gyományokat, legyen szó utcai bábszínházról vagy kézműves foglalkozásról.
Szerettük volna megmutatni azt is, hogy
ezeken a programokon kicsik, nagyok,
családok egyaránt megtalálják a maguk
kedvére való elfoglaltságot, ahogy a vidéki élet is jobbnál jobb lehetőségeket
kínál számukra.
Ezeket a lehetőségeket az olyan jellegű programokon, mint a Szigetközi Gulyahajtás, sokkal eredményesebben lehet
megmutatni az érdeklődőknek, mivel a
látottak, hallottak szinte rögtön gyakorlati élményekké, tapasztalásokká válnak.
Ezáltal a vidékhez való kötődésük észrevétlen mélyül el bennük. Ez mindenképp
fontos, hiszen a program elsősorban a
családok érdeklődésére épül, segítve ezzel is az egységes identitástudat erősítését, esetenként kialakulását.
Napjainkban az urbanizáció egyre nagyobb kihívásokat állít a város és vidék
elé. Ezek a kihívások ismertek, közülük
csak egy-kettőt emelnénk ki jelen programunk vonatkozásában: a vidék, vidéki
életforma értékeinek halványodása, a
gazdálkodói életmód és a mindennapos
táplálkozás egymástól függő viszonyának
alulértékelése, megítélésüknek egyensúlyhiánya; és meg kell említenünk itt az
önellátó kiskerti gazdálkodás újraértékelésének hangsúlyosságát is! Mindezek
mellett ugyanennyire fontos hagyományaink becsben tartása is, hiszen legfőképp a tovább örökített értékrendünkre
emlékeztetnek minket. Részben ezekért is
fontos, hogy az ilyen és hasonló rendezvényekre, mint a gulyahajtás, minél több
városi és vidéki fiatal, minél több család
ellátogasson, hogy láttatva, játékos formában találják meg maguk közeliségét,
helyét a vidék, a természet, a gazdálkodói
életforma értékeiben.
Célunk volt az is, hogy az odalátogatókban segítsük a falusi élet iránti érdeklődés, vonzódás elmélyülését. A napi
programok mind-mind segítettek a leírtak
elérésében.

A rendezvényre olyan programelemeket állítottunk össze, melyek által az
odalátogatók megismerkedhettek a régi
hagyományokkal, népszokásokkal.
10 órakor a megnyitóval hivatalosan
kezdetét vette a rendezvény. Az eseményt
dr. Nagy István agrárminiszter úr nyitotta
meg. Megnyitójában többek között méltatta a magyartarka fajtában elért eredményeket. A megjelenteket Rácz Károly,
a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének
elnöke is köszöntötte, kiemelve, hogy
azért is sikeres a magyartarka, mert nemcsak magyar, hanem jövedelmet is ad a
gazdák kezébe. Polgár Ákos, az AGRYA
elnökségi tagja is köszöntötte az egybegyűlteket. A délelőtt során a látogatók
ostorpattogtatás bemutatót láthattak-hallhattak. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete képviseletében Vágó Barnabás küllemi bíráló magyartarka fajta bemutatót
tartott, és két „manöken” szarvasmarhán
bírálatot mutatott be. Ismertette a fajta kialakulását, történetét, múltbeli és jelenkori
eredményeit. Tájékoztatta a hallgatóságot,
hogy a fejt állományok országos laktációs
termelési átlaga 2018-ban meghaladta a
6400 kg-ot, a húshasznú állományokban a
bikaborjak 205 napra korrigált testtömege
260 kg. Bemutatta, miként zajlik a küllemi bírálat, amely a szakszerű tenyésztési
munka elengedhetetlen része.
A gulya felvonulását a csikósbemutató előzte meg. Ezt követően került sor a
számadóbot átadására a gulyásnak, majd
a pápai prelátus áldását követően elvonult a 100 szarvasmarhából álló gulya a
legelőre, melyet a lovasok kísértek. A gulya elhaladását követően a közönséget a
Kék Duna Dalkör Népzenei Együttes és a
Rezeda Népzenei Együttes szórakoztatta
műsorszámaival.
A délutáni programokat 13.30-kor a
Dunaszegi Népdalkör népzenei műsorával nyitottuk meg.
Folytatásként az Aranyszamár Bábszínház produkcióját, Az állatok nyelvén tudó
juhász című bábjátékot láthatta a közönség.

XIX. évfolyam 2. szám

17

fotó: Horváth Péter Gyula

 játék a jól ismert népmesei elemeket sűA
ríti vásári köntösbe, helyzetkomikumokkal
fűszerezve. A mű nagy kérdései: Mi lenne,
ha értenénk az állatok nyelvén? Milyen bajt
okozhat a túlzott kíváncsiság? A közönség
ezekre a kérdésekre kapott választ. Ezt
követően a Belvárosi Betyárok gyermekkoncertjükkel szórakoztatták a gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Következő
programelemként pantomimművész lépett
színpadra arany színű ruhájában, aranyra
festett arccal, aki többek között pantomim
mozdulatokra tanította a közönséget, majd
agrár témájú játékából kellett kitalálni a
feladványait (pl. állatetetés, gyümölcs,
hangszer, limonádé stb.)
Ezt az interaktív műsort a Szigetköz
Néptáncegyüttes produkciója váltotta.
Az estét a Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesületének klasszikus és jazz
stílusú koncertje zárta 18 órakor.
A nap során számos kísérőprogram is
szórakoztatta a vendégeket. Az eddigi éveknek megfelelően volt kosárfonás és korongozás, illetve tűzoltóautó-bemutató is megörvendeztette a gyermekeket és felnőtteket
egyaránt. Az idén új kísérőprogramként
falunéző lovaskocsikázáson vehettek részt
az érdeklődők. Az arcfestő segítségével a
gyermekek az általuk kiválasztott állatos
álarc mögé rejthették arcukat.
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A Szövetség az idei évben is játékra
hívta a gyermekeket a Pöttöm Gazda elnevezésű vetélkedővel. A vetélkedni vágyó
gyermekek kaptak egy „Pöttöm Gazda”
Vetélkedő pecsétgyűjtő füzetet, melyben
6 különböző feladat volt. Ezek közül néhány: a boci simogató megkeresése után
a boci fülszámát kellett leolvasniuk, amit
a pecsételő füzetbe le is kellett jegyezni.
Másik feladatként kukoricát kellett morzsolniuk kézzel, amit az állatsimogatónál
lévő állatokkal meg is etethettek. Majd
Teofil bohócot is fel kellett kutatniuk a
helyszínen, aki találós kérdéssel várta a
„Pöttömöket”, és a jó válaszért cserébe
hajtogatott lufit ajándékozott. A kovács
„műhelye” is pecsétgyűjtő hely volt, aki
a szakmáját érintő találós kérdéssel várta
a játékban résztvevőket. Ha a gyermekek minden feladatot megoldottak, akkor
„Pöttöm Gazdává” váltak, és jutalomban
részesültek (pl. állatfigurás grafitceruza,
Túró Rudi Duó). A vetélkedő iránt igen
nagy volt az érdeklődés, 236 darab pecsétgyűjtő füzetet osztottunk ki.
A másik nagy élményt a gyermekek
számára a traktorvezetés nyújtotta, ahol
traktorvezető segítségével a gyermekek
megtapasztalhatták, milyen egy korszerű,
nagy traktorban ülni. A rövid, 5 perces
út után „Legjobb traktoros” emléklapot

ajándékoztunk nekik. Mindezeken túl
Buborék Játszóház és „Állati jó játszópark” is volt a rendezvényen, 22 db nagyméretű, állatos, egyedi kézműves fajátékkal. A gyermekek nemcsak láthattak,
hanem simogathattak is kecskét, bárányt,
törpemalacot, nyulat, tyúkot, kakast, libát, kacsát az állatsimogatóban.
A felnőtteknek szóló Agrár Totó iránt
is nagy volt az érdeklődés, különböző, a
mezőgazdaságot érintő kérdésekre kellett
a helyes választ kiválasztani. A feladatlapok kitöltése és értékelése online történt.
A feladatlapok gyors kiértékelését követően a felnőttek is jutalomban részesültek.
A rendezvényre, annak ellenére, hogy
változékony, esős-napos időjárással kellett számolnunk, közel 1300-1400 fő látogatott el a környező kis településekről,
városokból. Ők döntő többségükben kisgyermekes családok voltak. Ezúton is köszönjük támogatóinknak, partnereinknek,
a velünk együtt dolgozó önkénteseknek a
program megvalósításában végzett kitartó együttműködést! A látogatók száma is
mutatja, hogy az emberek igényt tartanak
az olyan tartalmú és színvonalú szabadtéri rendezvényre, mint a Szigetközi Gulyahajtás, ezért tervezzük a jövőben is a
program megvalósítását.
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MAGYARTARKA TENYÉSZBIKÁK
SZAPORÍTÓANYAGÁNAK ÁRJEGYZÉKE

Ár Ft+ Áfa
2000

21167 DERECSKEI GYANTA SZEPI

110

97

2000

21168 DERECSKEI GYÖRE SZÍNVONALAS

106

110

2000

99

117

2000

21719 NYŐGÉRI HEGYHÁT ENZIM
21941 BONYHÁDI HÜVELYK EGO

85

355

28

0,25

18

0,10

101

111

94

95

119

22397 VASVÁRI IBRÁNY POLDAU

107
114

22658 VÉRTESFARM IRGÓ WEINOLD

87

848

26 -0,14

31

0,02

117

113

92

122

127

100

22659 KOCSÉRI IRAT IMPORT

82

873

34 -0,02

30

-0,01

97

119

93

101

128

88

22977 BONYHÁDI IBHÁR IMPORT

85

778

35

0,06

24

-0,05

108

114

92

95

125

105

22979 VÉRTESFARM ISAI MANDELA

84

791

17 -0,25

29

0,02

101

107

89

106

124

108

102

KTI

98

FTI

NET

105

TTI

20259 DERECSKEI FRÉDI ALFA P

Izm.

HTI

Testal.

Ráma

Tőgy

feh%

Feh. Kg

Zsír %

Zsír kg

Tej kg

Megb%

NÉV

KLSZ

érvényes: 2019. július 1-tõl

134

89

2500
2000

94

132

2000

99

134

2500

96 100

134

2500

133

3000

113
107

95

23253 VASVÁRI JAKAB ALDOR

105

89

2000

23254 KOCSÉRI JÓKORA GARTH

112

98

2500

23556 TEVELI JÁRÁS IMPOSIUM

82

878

36

0,01

28

-0,04

109

106

98

95

127

23557 RÁDÓCI JÁZMIN MAGUA

86

620

22 -0,05

18

-0,06

109

104

89

96

120

24230 VASVÁRI KURUC ACÉL
24231 RÁDÓCI KUFÁR CSIPET

84

493

19 -0,02

15

-0,04

102

106

107

105

117

85

401

31

0,27

19

0,09

105

100

84

96

120

130

97

132

86

93
85

24679 DERECSKEI KARAKTER EMPEROR

118 102

105
102

24289 DERECSKEI KRISZTOFER HERALDIK
24579 BONYHÁDI KUPEC ARÉNA

83

90
109

2500
2500
2000

98

128

101

2500
2000

99 104

130

106

2000
2000

25000 RÁDÓCI KAMIKÁZE DŰLŐ

82

1121

42 -0,05

39

0,00

121

107

87

107

134

102

102

138

2500

25002 BONYHÁDI KATARZIS COSTA *

79

464

14 -0,08

13

-0,06

118

118

91

110

115

84

102 102

126

2500

25004 JÁKI KERÉKKÖTŐ BRANCO *

80

235

16

13

0,09

113

108

104

101

114

100

129

0,12

100

2500

25321 JÁKI LACKÓ PÖTTYÖS

120

102

2500

25517 ŐRSÉGI LOTARI STEINADLER

121

99

2500

25687 VASVÁRI LATOR GYÖRE
25700 BÉNIFARM LŐVÉR MERTIN

100
80

811

40

0,12

29

0,01

105

91

84

97

128

101

136

2500

94

138

3000

97

137

2500

95

130

2000

99

133

2000

100

141

2500

101

144

3000

25701 BONYHÁDI LOMBARD MERTIN

76 1497

46 -0,22

47

-0,08

98

97

75

93

140

104

25702 JÁKI LUPERCUS ÉRMES

77

879

34 -0,03

30

-0,01

114

100

92

90

128

114

26149 TEVELI MÁTYÁS EREDMÉNYES

66

492

20

0,00

18

0,02

116

99

87

104

118

106

26151 BONYHÁDI MIKLÓS EREDMÉNYES

72

421

29

0,21

19

0,08

113

108

98

112

120

106

27055 BONYHÁDI MARQUIS WINDKRAFT

71

659

38

0,19

28

0,09

110

121

95

103

126

126

27058 BÖSZÖRMÉNYI MATULA WILLE

67 1435

56 -0,03

47

-0,05

97

106

101

105

142

115

27316 BONYHÁDI NÉRÓ FARMER

68

19 -0,04

21

0,05

102

94

99

89

120

109

96
104

2000

109

104

2000

111

2500

26532 DERECSKEI MARCEL GORMO

111

526

27533 DERECSKEI NÁNDI ETŰD
27754 VASVÁRI NÓTAFA GERJEN
27755 VASVÁRI NADAP TYSON
28141 JÁSZKARAJENŐI ORDA ATOS

110

98

2000
104

98
110

2500

2500

118

2500

29140 VASVÁRI POGÁNY IKLAD

101

2000

29141 VASVÁRI PADISAH ROCK

121

2500

29867 VASVÁRI PRÉMIUM DICEMAN

111

2000

29868 ŐRSÉGI PROFI GYENES

122

üszőkre nem ajánlott
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