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tisztelt olvasó!
A tavasz, a kikelet mindig reménységgel és várakozással tölt el bennünket. Nincs ez másként az idén sem. Mi, állattenyésztők különösen reménykedünk egy jobb jövőben. A hazánkban meglévő jelentős állattenyésztési támogatások ellenére a mostani helyzetünk nem valami biztató.
Nálunk van Európa legalacsonyabb tejára, nehézkes a választott borjú eladása és az ára is alacsony. A hízott bikát ugyan felveszi a közel-keleti
és az osztrák piac, de ott is alacsonyabbak az árak. Úgy tűnik, a piacok azonnal beárazzák a támogatásokat, és a termelő nem igen jár jobban.
Felháborító, hogy ugyanaz a multi cég 20-30 Ft-tal kevesebbet fizet a tejért nálunk, mint másik uniós országban, vagy az osztrák vágóhíd 5-10
centtel többet ad a hazai marháért, mint a miénkért, pedig nem rosszabb, és ugyanolyan értékű és minőségű termékek készülnek mindkettőből!
Valahogy az állattenyésztők mindig a nehezebb oldalra kerülnek. Hiába alultáplált a föld népességének jelentős hányada, a különböző divatos
szervezetek (állatvédők, táplálkozáskutatók) mindig minket találnak meg. Pedig az állati eredetű fehérjék és zsírok, a zsírban oldódó vitaminok nélkülözhetetlenek az egészséges élethez és a normális agyműködéshez! Az állatok szeretete sok emberben megvan ma is. Csak régebben
összekötve a kellemest a hasznossal, inkább haszonállatot tartottak. Ma pedig a hobby állatok tartása terjedt el erőteljesen, amelyektől nem
hasznot várunk, hanem inkább pénzt költünk rájuk.
Tehát a helyzet nem igazán biztató. A száraz tél és tavasz takarmányhiányt vetít előre. A 365 napos, szinte éjjel-nappali helytállás nem vonzó
a fiatalok számára sem. Jó munkaerőt kapni pedig ma már nem pénz kérdése: egyszerűen alig találni. Ezen tények arra ösztönöznek bennünket,
hogy a helyzetet mutassuk be a döntéshozóknak és a társadalom többi tagjának is. Ha azt akarják, hogy legyenek haszonállatok és jó minőségű
állati élelmiszerek, akkor az állattenyésztőket jobban meg kell becsülni, elsősorban az árakon keresztül. Az emberek a jövedelmüknek egyre
kisebb részét költik élelmiszerre. Ez érthető is, hiszen mindenkinek csak egy gyomra van. A bérek emelkedése jelentősen meghaladta az elmúlt
években az élelmiszerárak, de főleg a felvásárlási árak változását.
Tehát reménykedjünk, hogy nemcsak a megszállottságunk, hanem az eszünk és a zsebünk is arra ösztönöz minket, hogy állatot elsősorban
magyartarka marhát tartsunk!
Változás történt az Egyesület személyi állományában április 1-től. Dr. Húth Balázs tenyésztésvezető főállásban a Kaposvári Egyetem Állattenyésztési Tanszékének vezetője lett. Köszönjük Balázs eddigi munkáját! Jó egészséget és munkasikereket kívánunk neki! Együttműködésére
továbbra is számítunk. Utódja Kovács-Mesterházy Zoltán lett. Úgy gondoljuk, személyében biztosított a tenyésztésvezetés töretlen folytatása.
Rácz Károly
elnök, MTE
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Dr. Füller Imre

ügyvezető igazgató, MTE

Beszámoló az Egyesület 2018. évi tevékenységeiről
A 2019. január 14-én megtartott elnökségi ülés összehívta a 2019. évi regionális
közgyűléseket. A meghívókat a tizenöt
napos határidőben kiküldtük tagjainknak.
A regionális közgyűléseket a levezető elnök nyitotta meg. Ezt követően az ügyvezető igazgató tartott beszámolót a 2018as év eseményeiről. Őt dr. Húth Balázs
tenyésztés- és marketingvezető előadása
követte „A magyartarka tenyésztés aktuális helyzete, jövőkép” címmel. A harmadik napirendi pontban tagjaink beszéltek
a tenyészetükről, gondjaikról, véleményt
mondtak az Egyesület munkájáról. Kovács-Mesterházy Zoltán tenyésztésvezető
kollégám külön cikkben foglalja össze a
regionális résztaggyűlésen elhangzottakat.
2018. december 31-i taglétszámunk
1395 tag 29868 tehénlétszámmal. A taglétszám és a tehénlétszám az előző évhez
képest kicsit csökkent.
I. régió: Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és
Nógrád megye, a taglétszám 202, a régióhoz tartozó tehénlétszám 3427 tehén.
II. régió: Veszprém, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Vas
megye, a taglétszám 210, a régióhoz tartozó tehénlétszám 7187 tehén. Tehénlétszámát tekintve a legnagyobb régiónk!
III. régió: Zala, Somogy, Tolna és Baranya megye, a taglétszám 150, a régióhoz
tartozó tehénlétszám 3465 tehén.
IV. régió: Bács-Kiskun megye, a taglétszám 383, a régióhoz tartozó tehénlétszám 5710 tehén. Taglétszámát tekintve a
legnagyobb régiónk!
V. régió: Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, a taglétszám 101, a régióhoz
tartozó tehénlétszám 1883 tehén.
VI. régió: Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a taglétszám 215, a régióhoz tartozó tehénlétszám 6071 tehén.
VII. régió: Békés és Csongrád megye, a
taglétszám 134, a régióhoz tartozó tehénlétszám 2125 tehén.
Az előző évhez képest egy héttel később indítottuk a regionális résztaggyűlé-
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sek összehívását, mivel az elmúlt évben a
későn jött tél sok tagunknak gondot okozott abban, hogy eljusson a rendezvény
helyszínére.
Egyesületünk elnöksége 2018-ban
5 ülést tartott, és az egyesületi munka szervezése érdekében 60 határozatot hozott.
Az elnökségi üléseken megtárgyalt főbb
napirendek a következők voltak: Minden
elnökségi ülés az előző elnökségi ülésen
hozott határozatok végrehajtásáról szóló
jelentéssel kezdődik, és minden alkalommal áttekintjük az Egyesület pénzügyi
helyzetét. Az Alapszabály a kilépők és
belépők elfogadását az elnökség döntésére
bízza, így ezzel is mind az öt ülésen foglalkoztunk. Napirendi pontként tárgyaltuk
a kiállítások, szakmai napok előkészítését,
szervezését, az elnökség beszámolót hallgatott meg a nemzetközi kapcsolatokról,
valamint a Magyartarka Tenyésztés Kft.,
a Genetik Plusz Kft. és a HOMAKO-ÁT
Kft. működéséről. Az elnökség összehívta
a résztaggyűléseket és a küldöttközgyűlést. Több alkalommal tárgyaltuk az Európai Unió 2016/1012. és 2017/717. számú
rendeletét, mely minden tagországra nézve
kötelező érvényű. A1012-es rendelet a tenyésztésszervezést liberalizálja, így ennek
megfelelően át kellett alakítani Tenyésztési programunkat, a 717-es rendelet pedig
egységesíti az Unión belül a származási
igazolások formátumát és tartalmát. Az új
tenyésztési programot az elnökség a küldöttközgyűlésnek elfogadásra javasolta.
Régi szokásunknak megfelelően az elnökségi üléseket minden alkalommal más
helyszínen tartottuk. A helyszínek a következők voltak: 2018. február 6., Csákvár;
2018. április 25., Ják; 2018. június 27., Budapest; 2018. október 10., Derecske; 2018.
december 13., Hévíz. A Felügyelő Bizottság elnöke minden elnökségi ülésen jelen
van. Az elmúlt évben kétszer ülésezett a
szakbizottság, június 27-én és december
13-án az elnökségi ülés előtt a tavaszi és
őszi tenyészértékbecslés eredményeit tárgyalta.

Küldöttközgyűlésünket 2018. május
23-án, Bonyhádon tartottuk. Itt tárgyaltuk
és fogadtuk el az európai uniós rendeletnek megfelelő Tenyésztési programunkat,
melyet az Agrárminisztériumba miniszter
úrnak is elküldtünk elfogadásra. Tenyésztési programunkat a szaktárca elfogadta,
így a tenyésztés, tenyésztésszervezés e
szerint működik.
Egyesületünk tehénlétszámmal rendelkező taglétszáma 2018. december 31-én
1271 tag. Tagjaink tulajdonában 29868
tehén található, melynek több mint fele
(56 %) húshasznosítású, kevesebb mint
fele (44 %) kettőshasznosítású állományban termel. Az aktív populáció sajnos
nagyon kicsi, de úgy tűnik, a veszélyeztetett fajta kapcsán megjelent rendelet ezt a
nagyon alacsony létszámot egy bizonyos
szintig növelni tudta. A kettőshasznosítású „A” módszerrel termelés-ellenőrzött
tehénlétszám 4220 (59 tenyészetben, 42
tartási helyen), míg a húshasznosítású
termelés-ellenőrzött tehénlétszám 6210
(80 tenyészetben, 46 tartási helyen). Így a
termelés-ellenőrzött tehénlétszám összességében újra 10 000 fölött van!
Egyesületünket és tagjainkat kiemelt
pártoló tagok és pártoló tagok segítik.
Vannak tiszteletbeli tagjaink és tehénlétszámmal nem rendelkező tagjaink
is. A tehénlétszám nélküli tagjaink főként inszeminátorok és olyan kutatók,
egyetemi oktatók, szakemberek, akik az
Egyesület fejlesztési munkáját segítik.
Tisztségviselőink is tehénlétszám nélküli
tagjai az Egyesületnek.
Kiemelt pártoló tagjaink 2018-ban:
• Bonyhád, Magyartarka Tenyésztés Kft.
• Bugyi, Hunland-Trade Kft.
• Budapest, Bauker Hungaria Kft.
• Budapest, Venia 2000 Bt.
• Dabas, Animal Hygiene Kft.
• Gödöllő, Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.
• Grieskirchen, Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH.
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• Jászjákóhalma, Hygilux Kft.
• Kapuvár, Vital-Feed Kft.
• Székesfehérvár, Alpha-Vet Kft.
Pártoló tagjaink 2018-ban:
• Aparhant, DJV Agrárfarm Kft.
• Budapest, Agrár Security Senit Kft.
• Budapest, Agro-Legato Kft.
• Budapest, Intervet Hungária Kft.
• Budapest, M.A.H. Food Controll Kft.
• Csém, Sano Magyarország Kft.
• Debrecen, Bihari-Gén Centrum Kft.
• Kaposvár, Argosz-Feed Zrt.
• Karcag, Cargill Takarmány Zrt.
• Pápa, VNV Hűtés- és Fejéstechnika
Kft.
• Szeged, Déli-Farm Kft.
• Székesfehérvár, Bentley Magyarország Kft.
• Úrhida, Gravetti Kft.
A kettőshasznosítású termelés-ellenőrzött
magyartarka állomány 2018. évi laktációs
áltagtermelése 6798 kg tej 266 kg tejzsír
%-kal (3,92%), 241 kg tejfehérje %-kal
(3,54 %). Már három olyan tenyészetünk
van, amelyben a laktációs átlagtermelés
8000 kg felett van (1. táblázat)!
A húshasznosítású tenyészetek 2018.
évi induló tehénállományra vonatkoztatott szaporulati mutatója átlagosan 68,8%
volt, ez hat százalékkal gyengébb, mint
az előző évi. Ez lehetne jobb is, hiszen a
legjobb tenyészet – Mikó-Baráth Máté,
Zalaháshágy – 103 %-ot ért el. 40 induló
tehene volt, amiből kettő nem ellett meg
2018-ban, kettő kétszer ellett, egynek
pedig ikrei születtek. Gratulálunk a szép
eredményhez!
A 205 napra korrigált választási súly
az elmúlt évben bikáknál 260 kg, míg
üszőknél 242 kg volt. A legjobb tenyészet
Földesi Ferenc dévaványai tenyészete,
eredménye bikánál 352 kg, üszőnél 332
kg volt. A borjak a borjúóvodában kiegészítő abrakot kapnak.
2018-ban is elvégeztük a bikanevelő
tehenek bírálatát és célpárosítását. A 22
tenyészbika-előállító tenyészetben csak
a legjobb teheneket válogatta ki és párosította a bizottság. Kettőshasznosítású állományokban 15 tenyészetben 226
tehén lett mesterséges termékenyítésre
alkalmas tenyészbikát előállító bikanevelő tehén, míg természetes fedeztetésre
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Tenyészet

tej kg

zsír kg

zsír %

fehérje kg fehérje %

Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.,
Hajdúböszörmény

8401

317

3,77

293

3,48

Teveli Mg. Zrt., Tevel

8153

308,5

3,78

280,8

3,44

Pannónia-Állattenyésztő Kft., Bonyhád

8005

318,1

3,97

287,3

3,59

Kaposvári Egyetem
Tan- és Kísérleti Üzem, Kaposvár

7785

283,9

3,65

268,4

3,45

Róka Istvánné, Tiszavasvári

7503

303,4

4,04

280,5

3,74

1. táblázat | A TOP 5 tenyészet laktációs eredménye, 2018.

alkalmas tenyészbika előállítására 68 tehenet választott a bizottság. A tehenek átlag TTI-je 134 volt, az átlagos maximális
laktációs tejtermelés 8914 kg, 4,18 zsír %
és 3,56 fehérje % mellett. Húshasznosítású állományokban 7 tenyészetben 182
tehén lett mesterséges termékenyítésre alkalmas tenyészbikát előállító bikanevelő
tehén, míg természetes fedeztetésre alkalmas tenyészbika előállítására 138 tehenet
választott a bizottság.
2018. évi kettőshasznosítású tenyészbika-előállító tenyészetek:
1. Bonyhád, PannóniaÁllattenyésztő Kft.
2. Dunaharaszti, Ficsor Árpád
3. Dunafalva, Dunafalvai Mg. Kft.
4. Ják, Ráczné Gyalog Stefánia
5. Ják, Rácz Dániel
6. Hajdúböszörmény, Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.
7. Kaposvár, Kaposvár Egyetem
8. Kocsér, Petőfi Mezőgazdasági
Szövetkezet
9. Köröstarcsa, Vértes Gáborné
10. Máriakálnok, Rongits Ferenc
családi gazdasága
11. Öregcsertő, Hérkány Kft.
12. Sárrétudvari, Servet 2000. Kft.
13. Szentkirály, Béni Farm Kft.
14. Tevel, Teveli Mezőgazdasági Zrt.
15. Vép, Húshasznú Bt.
2018. évi húshasznosítású tenyészbikaelőállító tenyészetek:
1. Derecske, Petőfi Mezőgazdasági
Kft.
2. Kocsér, Petőfi Mezőgazdasági
Szövetkezet
3. Nyőgér, Gründl Franz Helmut

4.
5.
6.
7.

Őriszentpéter, Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság
Vasvár, Csörnöc menti Mg.
Szövetkezet
Vép, Húshasznú Bt.
Vép, Hegyhát Mg.-i Szövetkezet

A megszületett tenyészbika-jelölteket a
jáki központi sajátteljesítmény vizsgáló
(KSTV) állomásra szállítottuk. 2018-ban
36 tenyészbikajelölt zárt KSTV-t, átlagos
életnapi testtömeg-gyarapodásuk 1425 g/
nap volt, a legjobb bika 2117 g/napot produkált a KSTV alatt, melynek időtartama
120 nap. A beszállított tenyészbika-jelöltek közül a bizottság 12 tenyészbikának
adott mesterséges termékenyítésre alkalmas minősítést. A 12 tenyészbika KSTV
alatti átlagos testtömeg-gyarapodása 1762
g/nap volt, a legjobb tenyészbika 2117 g/
napi testtömeg-gyarapodást teljesített.
2018. évben a termelés-ellenőrzés alatt
álló kettőshasznosítású tenyészetekben
két alkalommal indítottunk ivadékvizsgálatot 3-3 tenyészbikával, míg a húshasznosítású tenyészetekben tavasszal egy
alkalommal indult ITV, 3 tenyészbikával.
2018/I. (tavaszi) kettőshasznosítású:
30751 Bonyhádi Rókus Wira
30752 Bénifarm Rezső Irat
31378 Teveli Rómeó Ilárium
húshasznosítású:
30752 Bénifarm Rezső Irat
31367 Derecskei Robi Hoeness
31378 Teveli Rómeó Ilárium
2018/II. (őszi) kettőshasznosítású:
31379 Bonyhádi Remete Siwil
31789 Böszörményi Sármos Ewergreen
31790 Máriakálnoki Samu Dűlő
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Természetes fedeztetésre 100 tenyészbika kapott engedélyt, melyek egy része
az üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatokon
zárt, illetve került elbírálásra.
A törzskönyvezett tenyészállataink számának növekedése is azt bizonyítja, hogy
köszönhetően az állami támogatásoknak,
pályázati lehetőségeknek, a fajta minőségében fejlődik.
A 2. táblázat a törzskönyvezett magyartarka egyedek számát mutatja 2010-2018.
között (fő- vagy melléktörzskönyvbe sorolt, 10-15 konstrukciós kódú, január elsején élő magyartarka egyedek.)
A jáki magyartarka telepen működik
az európai uniós számmal is rendelkező bejegyzett spermatároló központ,
melynek felülvizsgálatát 2018-ban is
elvégezték a hatóságok. Ezen a telepen
tároljuk az Egyesület tulajdonát képező
magyartarka termékenyítő anyagot, itt
működik a KSTV állomás, és itt őrizzük
a várományos magyartarka bikákat és a
tenyészértékkel rendelkezők egy részét is.

év

hímivarú

nőivarú

összesen

2010. 01. 01.

327

38 639

38 966

2011. 01. 01.

353

40 720

41 073

2012. 01. 01.

395

42 494

42 889

2013. 01. 01.

448

49 034

49 482

2014. 01. 01.

485

54 489

54 974

2015. 01. 01.

524

59 871

60 395

2016. 01. 01.

557

65 021

65 578

2017. 01. 01.

600

69 330

69 930

2018. 01. 01.

630

70 308

70 938

2. táblázat | A törzskönyvezett magyartarka egyedek száma 2010-2018. között

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

mal jelent meg, juttattuk el tagjainkhoz.
A visszaérkező vélemények alapján úgy
tűnik, sikerült egy, a tagjaink igényeit kielégítő, színvonalas lapot szerkesztenünk.
Az idei regionális résztaggyűléseken elhangzott kéréseknek megfelelően alakítjuk lapunkat a 2019-es évben.
Másik fontos marketingeszközünk a
honlapunk (www.magyartarka.hu), melyen igyekszünk minden fontos eseményt
megjeleníteni. Itt megtalálhatók a tagjainkat érintő fontosabb rendeletek, jogszabályok, a tenyészbika teljesítményösszesítő is, melyet nyomtatott formában már
nem adtunk ki. A magyartarka húsforgalmazók elérhetőségét is megtekinthetik a
honlapon. A tenyészbika-katalógus és az
újság eddigi számai is elérhetők itt. Továbbra is népszerű az adás-vétel rovat,
ahol tagjaink önállóan hirdethetnek. Sok
látogatója van honlapunknak, nemcsak
Magyarországról, hanem külföldről is.
2018. évi fejlesztéseink között elkészült
a jáki telep szociális blokkjának felújítása, és elkezdtük az új származási igazolás
elkészítéséhez szükséges fejlesztéseket
is. Tárgyalásokat folytattunk Bécsben a
közös tenyészérték-becslésről, melynek
során az idei évben már rendelkezni fogunk – igaz, német-osztrák alapokon
nyugvó – genomikai tenyészértékkel is.

Marketing-tevékenységünkben egyik
legfontosabb szerepe az újságunknak
van. 2018-ban adtuk ki 18. alkalommal
lapunkat. Az elmúlt évben is 4 alkalom-

Az elmúlt évben négy kiállításon vettünk részt:
• Agraria Kiállítás, Kolozsvár, 2018.
04. 21-24.

Az egyesületi tagok tulajdonában 2018.
12. 31-én korcsoportonként a következő
tenyészbikák voltak:
• Növendék tenyészbika: 28 (Ják,
KSTV állomás)
• Tenyészbika: 42 (Tenyészbika-őrző
telep, Ják és Génbank Semex Magyarország Kft., Mezőhegyes - termelés alatt állók)
Az egyesületi tagok tulajdonában lévő
magyartarka bikaspermakészlet 2018. 12.
31-én:
• STK, Ják:		
402 922 adag
• Genetik Plusz Kft.
4 140 adag
• Génbank Kft.		
35 926 adag
• Összesen:		
442 988 adag
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• XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok, Hódmezővásárhely,
2018. 05. 4-6.
• XXVII. Farmer-Expo, Debrecen,
2018. 08. 17-20.
• XII. Kaposvári Állattenyésztési Napok, Kaposvár, 2018. 09. 13-15.
Mivel 2018-ban nem volt OMÉK, mindegyik kiállításon standdal és show-bírálattal jelentünk meg, tagjaink kiválóan
felkészített tenyészállatokat hoztak. Köszönjük tagjaink aktív közreműködését
a kiállításokon, köszönjük, hogy szépen felkészített egyedeket mutatnak be!
Örömmel tölt el bennünket, hogy egyre
több tagunk jelenik meg a kiállításon,
mutatja be tenyészállatait! Úgy gondoljuk, hogy az aktív populációba tartozó tenyészeteknek meg kell mutatniuk magukat a kiállításokon, gondolunk itt azokra a
tenyésztőinkre, akik még nem vettek részt
bemutatón!
Nemzetközi fórumokon az Egyesület képviseli a magyartarka fajtát. 2018.
szeptember 12-én Csehországban, Lisek
ben volt a Európai Hegyi Tarka Tenyésztők Szövetsége elnökségi ülése, ahol a
2016/1012. európai uniós rendeletet vitattuk meg, beszéltünk a 2017/717. rendeletről is, mely egységesíti az Unión belül
a származási igazolások formai és tartalmi elemeit. Ahhoz, hogy az új származási igazolást az eddig megszokott módon
tudjuk kiállítani, fejlesztéseket kell végrehajtanunk, amik mostanra részben meg-
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történtek, várhatóan júniusra készülnek el
vele a fejlesztők.
A Szimentáli Világszövetség 2018.
szeptember 24. és október 1. között tartotta kongresszusát és vezetőségi ülését
az USA-ban, Texasban, Fort Worth városban.
Az Egyesület önállóan vagy társszervezőként több szakmai rendezvényt szervezett, amelyekre tagjainkat is meghívtuk.
Szakmai rendezvényeink 2018-ban:
• Szakmai Nap, Tevel, 2018. június 21.
• XVIII. Tarka Marhafesztivál, Bonyhád, 2018. 08. 10-11., XVI. Tarka Fotópályázat
• Húsmarha-tenyésztési tanácskozás,
Keszthely, 2018. 10. 18.
• VIII. Tejágazati Konferencia, Gárdony, 2018. 11. 15.
Újságunkban ezekről az eseményekről
részletesen tájékoztattuk olvasóinkat.
A 2019. évre is sok feladatot tűztünk ki
magunk elé, melyek megvalósítása tagjaink nélkül lehetetlen!
2019. évi feladataink:
• Kapcsolattartás tagjainkkal
• Tenyésztőszervezeti felülvizsgálati
szemlék
• Bikanevelő tehenek bírálata, párosítása
• KSTV zárások (három indítás és zárás)
• Származási igazolások kiadása
• 2019. évi ITV indítás tavasszal és
ősszel (kettős és hús)
• Termelésellenőrzött tehénlétszám
növelése
• Genomikai tenyészértékbecslés
indítása
• Hús ITV folytatása
• 2019. évi pályázatok elkészítése
• Kiállításokon való részvétel:
Hódmezővásárhely, 2019. 05. 9-11.;
Debrecen, 2019. 08. 15-18.; Kaposvár, 2019. 09. 13-15.; OMÉK 2019.
09. 26-29.
• Szakmai rendezvények: Dunaszeg,
Gulyahajtás, 2019. május 04.;
Szakmai Nap, Dunaharaszti, Ficsor
Árpád, 2019. június 20. 30 éves az
Egyesület; XIX. Tarka Marhafesztivál Bonyhád, 2019. augusztus 9-10.
• „A magyartarka” újság XIX. évf. 1.,
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2., 3., 4. száma
• Tenyészbika-előállítás
• A magyartarka termékenyítőanyag
értékesítésének segítése
Az Egyesület elmúlt időszaka alatt
igyekeztünk tagjaink érdekeit szolgálni,
reméljük, ez sikerült is!

Az tisztségviselők, elnökség, Felügyelő Bizottság és Szakbizottság az egyesületi tagokért, a magyartarka-tenyésztésért, a fajta jobbá tételéért dolgozik. Ezt
bizonyítják azok a számok, amelyeket a
beszámolóban olvashatnak!
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Kovács-Mesterházy Zoltán
tenyésztésvezető, MTE

Formabontó „Kérdezek-feleljetek” a regionális
résztaggyűléseken
ismerős közösségnek, a családias légkörnek köszönhetően a gazdák többsége nem
bizonyult szófukarnak.
Számos olyan téma előkerült, ami gazdálkodói körben nem újdonság, de így
csokorban hallani más dimenziót adott
az egésznek. A 7 regionális résztaggyűlésen 142, állatállománnyal rendelkező gazda
„nyilatkozott”, a tehenet tartó tagok több mint
10 %-a (11,2%).
A számszerűsíthető válaszokat az alábbi táblázatban gyűjtöttem össze, a válaszadók között nagy eltérések mutatkoztak
abban a tekintetben, hogy milyen részletességgel számoltak be tevékenységükről.

Kérdések

Akasztó

Cegléd

Nagy-vázsony

Kaposvár

Mező-hegyes

Derecske

Eger

Összesen

Egyesületünk elnöksége úgy gondolta,
hogy a 2019. évi résztaggyűléseken kicsit
„megmozgatja” a tagságot, s fordít a szokásos menetrenden. Vagyis az Egyesület
2018. évi tevékenységéről és a tenyésztési
aktualitásokról szóló beszámolót követően
az elnök arra kérte a jelen lévő gazdatársakat, hogy beszéljenek kicsit magukról/
gazdaságukról: mekkora állománnyal rendelkeznek, mi a hasznosítási irány, milyen
problémákkal szembesülnek?
Bevallom, kicsit tartottam az ötlettől,
hisz tudom, hogy nem egyszerű szóra
bírni a gazdálkodókat, de kijelenthetem,
hogy félelmem alaptalan volt. Talán az

Válaszadó gazda (fő)
Hasznosítási Fejt
irány
Hús

45
22

17
8

22
9

13
5

10
7

24
9

11
3

142
63

7

63

Tehén
létszám

Szaporítás

Utódlás

15

5

14

8

2

12

25>

18

1

5

3

3

5

25-50

7

2

4

3

2

3

5

26

51-100

7

2

4

4

3

2

2

24

>100

7

5

9

2

11

3

37

mesterséges

9

6

13

8

5

7

3

51

tenyészbika

7

3

9

4

2

6

5

36

magyartarka

15

7

17

10

7

10

6

72

más fajta

7

1

3

2

2

15

megoldott

2

2

5

3

3

3

3

21

nem megoldott

8

2

3

2

1

1

kérdéses

4

2

2

1

5

5

10

6

1

6

1

34

feldolgozás

4

3

4

2

2

15

háztól ért.

5

3

2

1

13

3

1

5

1

3

1

4

1

1

1

2

1

8

5

9

3

Termelésellenőrzött állomány
Tej

Termőterület
(ha)

30-74

2

75-100
100-200

1

>200 ha
Marhahizlalás
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17
9

2

30>

35

1
2

2
1

3

A gazdák döntő része nem látja optimistán a jövőt, ez a negatív hangulat az alábbi tényekre, tapasztalatokra alapul:
Munkaerőhiány
Aki ma Magyarországon gazdálkodik,
annak nem új információ, hogy nagyon
nehéz jó (szorgalmas és hozzáértő) munkaerőt találni. Az állattenyésztő gazdaság
pedig hatványozottan hátrányban van,
hisz itt 365 napon át meg kell oldani az
ellátást. Míg növénytermesztő vagy kertész kollégáknak jut néhány nyugalmasabb periódus, addig nekünk karácsony
napján is etetnünk kell. Többen tapasztaljuk, hogy már nem is pénzkérdés az
emberhiány megoldása. Ezért a legtöbb
gazdálkodó olyan technológiák felé tekinget, amelyek csökkentik az élőmunka
igényét. Ez fejt állomány esetén lehet az
automatizáció, de lehet az is, hogy egyszerűen felhagy a fejéssel, és jobbik esetben átáll húsmarhatartásra, rosszabb esetben abbahagyja a gazdálkodást.
Utánpótlás kérdése
Meglepő, hogy a felnövekvő, lassan a
szüleik nyomdokába lépő generációk
nem akarnak állattenyésztéssel foglalkozni. Legalábbis erre utalnak a gazdák
megnyilatkozásai. A növénytermesztést
még csak-csak továbbviszik (kevesebb
leterheltség, kevesebb élőmunka-igény,
jobb jövedelmezőségi viszonyok), de az
e témában konkrétan megnyilatkozó gazdák több mint felénél nem megoldott a
gazdaság továbbvitele. Óriási próbatétel
ez az állattenyésztési ágazat számára.

14
7
2

5

Nincs optimista hangulat

7
19
17

Értékesítési problémák
Az előző évekre jellemző biztos hús
marhapiac helyett most arról számoltak be,
hogy nagyon nehezen adják el választott
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borjaikat vagy akár a felhizlalt bikákat. Arra
panaszkodnak a gazdák, hogy a kereskedők
az egyszínű marhákat keresik, a magyartarkát nagyon nehezen viszik el. Gyakorló
húsmarhatenyésztőként a nyugati határszélről ezekkel a problémákkal én is szembesültem, de gyanítom, hogy ebben több a kereskedői machináció, mint a francia fajták
valóságos előnye. Emlékezzünk, néhány éve
a török kereskedők csak a tarkát keresték,
ilyen gyorsan nem változhatnak az ízlések.
Az alapprobléma inkább az, hogy jelenleg
kínálati piac van húsmarhafronton, hisz ne
feledjük, emelkedett a húshasznú állomány
nagysága országszerte (sőt, Európában
is), s ez több vevőre váró borjút is jelent.
A lényeg az, hogy mi, magyartarkások jó
minőségű árualappal lépjünk ki a piacra,
legyen az választási borjú, vagy 700 kg-os
hízóbika, akkor véleményem szerint tudjuk
értékesíteni portékánkat. Hasznos lehet, ha
felkészülünk a hizlalásra is, hisz, ha a borjúválasztáskor úgy alakul az ár, hogy azt nem
tartjuk megfelelőnek, legfeljebb felhizlaljuk, s nem kerülünk kényszerhelyzetbe,
hogy szorít az értékesítés terhe. A hízóállatnál már nincs kényszer, nem gond, ha kicsit
tovább hizlaljuk. Persze 3-4 egyeddel nem
leszünk alkupozícióban, erre lenne hasznos,
ha a környékbeli gazdák összehangolnák az
értékesítéseiket, de ezt véleményem szerint
helyben, egymás között kell megoldani.
Kettős hasznú állományok tartói is nyomott árakról számoltak be, ami mellett
sokáig nem lesz tartható a tejtermelésük.
Sokan választották (kényszerből) a termelt
tej feldolgozását, kiutat keresve szorult
helyzetükből. Azonban hallottunk biztató
eseteket is: Tiszafüreden tejszövetkezetet
alakítottak az ottani gazdák, és így ös�szefogva 107 Ft/kg-os átvételi alapárat
küzdöttek ki. Tehát van kiút, csak fel kell
vállalni a szervezést.
Elégedettek a gazdák
a Magyartarka Tenyésztők
Egyesületével
Legalábbis a visszajelzésekből ezt szűrhettük le. Az iroda munkatársait bátran hívják, mert tudják, hogy segítenek
megoldani a problémáikat. Az Egyesület
szakmai lapját színvonalasnak tartják,
azonban többet olvasnának különböző
gazdaságok bemutatásáról.
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kitüntetettek
UJHELYI IMRE-EMLÉKÉREM
BÉKÉSI IMRE
A szarvasmarhatenyésztésben végzett kiemelkedő munkássága elismeréséül kapta a
díjat. 1956-ban született Kalocsán. Első munkahelyén a derecskei Petőfi Termelőszövetkezet húsmarha programjának megvalósításában kezdetektől részt vett. Később
húshasznú magyartarka törzstenyészetet alakítottak ki, és bekapcsolódott a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének munkájába. 1995-től szakbizottsági tag, majd annak
elnöke. 2005-től a mai napig elnökségi tag. 1999-ben hozták létre a Petőfi Kft.-t, melyet kezdetektől irányít. Rendszeresen részt vesznek kiállításokon, ahol számtalan díjat
szereztek. Tenyészállataik nemcsak itthon, de az országhatárokon túl is nagy sikert
arattak.

KONKOLY-THEGE SÁNDOR-DÍJ
DR. HÚTH BALÁZS
1976-ban született Pécsen. Kaposváron 1999-ben agrármérnöki diplomát, 2004-ben doktori
(PhD) címet szerzett. 2005-ben
Gödöllőn mérnöktanárként diplomázott. A Kaposvári Egyetemen 2004-ig tanszéki mérnök,
majd tanársegéd. 2005 és 2008
között a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének fejlesztési
és marketingvezetője, 2008
és 2019 között tenyésztés- és
marketingvezetője. 2014-től a
Kaposvári Egyetem Agrár- és
Környezettudományi Kar tanszékvezető egyetemi docense. A díjat a magyar tarka megőrzésében és nemesítésben
végzett munkájáért, a tenyészértékbecslés fejlesztéséért, valamint a kutatás és oktatás
terén nyújtott nemzetközileg is elismert teljesítményéért kapta.
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Kovács-Mesterházy Zoltán
tenyésztésvezető, MTE

Bemutatkozunk

Mikó-Baráth Máté Zalaháshágy
– Miért választottad ezt a hivatást?
– Már csecsemőként beleszülettem a gazdálkodásba, hiszen nagyszüleim és a szüleim mindig ezzel foglalkoztak. Kezdetben
tejeztek, majd birkákat tartottak. Én gyerekként legjobban a traktorozást szerettem,
mint minden kisfiú. Amikor a továbbtanulásról kellett dönteni, nem is nagyon gondolkodtam másban, mint abban, hogy a
gimnázium után az agrárpályát választom.
– Növényorvosként, hogy alakult úgy,
hogy húshasznú marhát tartasz, és miért
magyartarka marhát?
– Mikor 2008-ban elkezdtem az egyetemi tanulmányaimat, még juhászatunk volt
otthon. A birkákat nagyon nem szerettem.
Ekkor úgy gondoltam, hogy én soha nem
fogok állattenyésztő lenni.
– Édesapám ajánlotta, hogy ne növénytermesztő mérnök BSc.-re, hanem mezőgazdasági mérnök BSc.-re menjek, mondván,
hogy az szélesebb körű rálátást ad az agrárvertikumra. Ám ekkor még nem tudtam
magamat állattenyésztőként elképzelni. Így
az alapszak után növényorvosként folytattam tanulmányaimat. Közben nyertem a
fiatal gazda pályázaton, és a gazdaságot is
átvettem. Arról, hogy a húsmarha az állattenyésztés sikerágazata, már az egyetemi
éveim alatt is hallottam bőven. Mivel a juh
nagyon sok odafigyelést és időt igényel,
gondoltam, a húsmarhával kevesebb gond
lesz. Mivel felénk akkor még nem voltak
klasszikus anyatehenes húsmarhások, számomra a húsmarhatartás egyet jelentett a
bikahizlalással. Így eladtuk a birkákat, és
helyette kicsiben hizlalásba fogtunk 2012
nyarán. Később, télen megvásároltuk az
első 22 üszőnket is.
– És hogy miért magyartarka? Nem volt
annyira tudatos döntés, inkább szimpatikus volt a fajta, és ez volt megfelelő minőségben és árban elérhető a környéken. Az,
hogy nem volt kezdetben koncepció, abból
is látszik, hogy nem törzstenyészetből vásároltunk, hanem kommersz, de jó minőségű
húshasznú állományból.
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– Mekkora az állatállomány és mekkora
területen gazdálkodtok?
– Jelen pillanatban 39 tehén és ezek szaporulata található az anyatehén telepünkön.
2014 (az első ellések) óta az összes üszőt
megtartottuk és termékenyítettük, így jelen pillanatban is van borjú, növendék és
vemhes üsző az állományban. Ezen felül 55
darab bika van hizlalásra beállítva. Ezek nagyobb része még vásárolt állat, de a jövőben
saját magam szeretném előállítani a hízó
alapanyagot, valamint a felesleges üszők is
hizlalásra kerülnek majd.
– Az állattenyésztés mellett 140 ha-on végzünk szántóföldi növénytermesztést. Ezen
a klasszikus növényeket, mint árpa, búza,
kukorica, repce termesztjük többnyire értékesítésre. Kb. 30-35 ha szolgálja az állattenyésztés takarmányigényének kielégítését.
Ez elmúlt években folyamatosan nyomott
ára volt a tritikálénak, így azt feletetjük a
hízóbikákkal. Az állatok tömegtakarmányigényét silócirokkal és rozsszenázzsal oldjuk meg. Ebben az évben először próbálkozunk hibrid olaszperje termesztésével.
– A szántóföld mellett mintegy 35 ha gyepen is gazdálkodunk. Ebből 15 ha legelő,
így a klasszikus húsmarhatartásnak ez a
szűk keresztmetszete. Sokszor előfordul,
hogy augusztus-szeptemberben etetnünk
kell a legelőn. A legeltetési idényt a legelőkhöz kapcsolódó kukoricatarlóink legeltetésével próbáljuk meghosszabbítani.
– Hogy értékeled a húsmarhaágazat
helyzetét saját szemüvegeden keresztül?
– Véleményem szerint, aki megfelelő
mennyiségű és minőségű legelővel vagy
tömegtakarmánytermő területtel rendelkezik, és egy kicsit is odafigyel a szaporodásbiológiára (arra, hogy lehetőleg minden
tehén minden évben leelljen) és a borjúnevelésre (borjúóvoda alkalmazása), az a
jelenlegi támogatási szint csökkenése esetén is tud eredményesen gazdálkodni. Ami
nagyon fontos lesz a jövőben, az a minőség. El kell felejteni, hogy a választott borjak között 10 hónapos 190 kg-os egyedek

legyenek, vagy hogy egy- egy tehén már
3-4 éve üresen áll, és csak a támogatás miatt
tartja a gazda. Mint hízóalapanyag-vásárló
mondhatom, hogy nagyon sok még a tennivaló e téren. „Kedvenc” példám a következő: őszi behajtás, alkudozunk a gazdával a
bikaborjakra. Gazda mondja: „Nem adom
most el őket, majd a télen még felszednek
egy kis súlyt”. Ennek mi lett az eredménye:
tavaszra egy tucat megcsünt, koravén borjú,
de természetesen az ár az olyan magasan,
mintha a törökök tucatjával állnának a porták előtt. Nagy a verseny, ha nem tudunk
normális alapanyagot előállítani, akkor e
vevők továbbállnak, és a következő évben
már el is kerülik hazánkat.
– Sokan az állami földek miatt kezdtek bele
az állattartásba. Úgy gondolták, hogy az
egész állattenyésztésen belül a húsmarha
a legextenzívebb, legkevesebb ráfordítást
igénylő. Hát ezeknek az állományoknak
meg is lehet nézni egy komoly részét. Mert
az nem működik, hogy 30 tehénhez veszek
egy önitatót, 10 szénarácsot meg bekerítek 1 hektárt, és majd hetente egyszer arra
járok. Ezekben a gazdaságokban, ha nem
lenne a támogatás plusz a növénytermesztés nyereségessége, akkor már régen csődbe
mentek volna.
– Vannak értékesítési nehézségeid?
– Mivel gazdaságunkból az évi egy-két
selejt üszőt, tehenet leszámítva szinte csak
hízóbikák kerülnek ki, így csak ennek a
szektornak a helyzetéről tudok nyilatkozni.
– A vágóállatok értékesítése terén kereslethiánnyal nem, csak a fizetési hajlandóság
hiányával találkoztam. Azt látom, hogy
a kereskedő az, aki mindig jól jár, mert ő
nem vesz meg olyan állatot, amin nem keresi meg a maga százalékát. Ezt nem panaszként mondom, mert szerencsére nem
nagyon volt a kezdeti időszakot leszámítva
veszteséges üzletünk.
– Felvásárló van bőven, különböző célországokra specializálva. Csak sajnos, ha
egyik helyen kicsit lemegy az ár, akkor
már mindjárt hozzáigazítják a többiek is.
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mind elvonják a figyelmet a gazdálkodástól. Ha a fenti sok tényező eredménye egy
olyan felvásárlási ár, amin tudja a gazda,
hogy nullszaldós vagy veszteséges, akkor
az azért elég elkeserítő tud lenni.
– Miért fogtál bele a termelésellenőrzésbe?
– A gazdaságunkban a jövőben a megszületett, de nálunk felesleges üszőborjakat
szeretnénk vemhes üszőként értékesíteni.
Ezekre, ha nincs pedigréjük, alacsony áron
van kereslet. Remélem azonban, hogy a
pedigrés vemhes üszőnek, főleg, ha sikerül
minőséget előállítani, lesz piaca. Az Egyesületnél a törzskönyvezés első lépcsőfoka
a termelésellenőrzés, ezért fogtunk bele.
Az elején tartottam kicsit a számítógépes
adminisztrációtól, mert akkor még a kockás füzetben jobban hittem, mára azonban
megszoktam, és nagyon hasznosnak tartom

Egyetlen egy esetre emlékszem 2016-ból,
amikor Ausztriából üzent a vágóhíd a felvásárlón keresztül, hogy nem kellenek az állatok. Akkor Libanonba mentek el az állataink. Azt tapasztalom, hogy a magyartarkát
az osztrák vágóhidak különösen kedvelik,
és hasított testre vetítve ugyanazon áron
vásárolják, mint más fajtatiszta, nagytestű
húsmarhát. A keleti piac már kicsit finnyásabb, neki nem mindig tetszik, hogy tarka
az állat.
– A tavalyi év novemberében eddigi rekord
áron vitték a vágóbikát. Ugyanezen kereskedő idén februárban 60 Ft-tal kevesebb
áron vitte volna a bikákat. Sőt, idén az is
megesett, hogy a hízott üszőért ugyanan�nyit kínáltak, mint a bikáért. A januárban eladósorba került bikákra márciusban sikerült
elfogadható árat kialkudnom. A két hónap
alatt négy kereskedő nézte, volt, aki háromszor is. Máskor naponta hívogatják az embert, most meg úgy kellett őket ostromolni,
hogy egyáltalán árat mondjanak. A vége az
lett, hogy egy ötödik, alföldi cég vásárolta
meg őket koszovói exportra. Ilyenkor aztán
jönnek a helyi kereskedők, hogy „azt az árat
én is meg tudtam volna adni”. Ugye, ismerős? Utólag mindig meg tudták volna adni,
csak, amikor előre ki kell teríteni a kártyá-
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kat, akkor sumákolnak, mert az az 5-10 Ft
kilogrammonként teszi őket boldoggá.
– Miért szereted az állattenyésztést és miért nem? (1-1 ok)
– A növénytermesztéshez hasonlóan itt is a
„betakarítás”, azaz az ellések és a vágóállat-leadások jelentik az év fénypontját. Ha
jól sikerül egy-egy üzlet, a mérlegeléskor
pozitív meglepetés éri az embert, sikerül
megdönteni a gazdaságon belül az eddigi
KEKI rekordot vagy sikerül felnevelni egy
ikerpárt, az mind-mind a gazdálkodás kedves oldala.
– Az állattenyésztés a növénytermesztéssel
ellentétben 365 napos elfoglaltság. Ezt el
kell fogadnia mindenkinek, aki ebből szeretne megélni. Amit ebben nem szeretek,
hogy átlagos hétköznapok után az állatok
valahogy mindig megérzik, hogy hétvége van, vagy a gazda siet valahova, mert
mindig akkor van nehézellés, akkor törik
össze a bikák a szénarácsot vagy szöknek
ki a villanypásztorból. Komolyra fordítva
a szót: a húsmarha-ágazatnak nagyon komoly az exportkitettsége. Figyelni kell az
euróárfolyamot, az állatbetegségeket, a közel-keleti háborút és békét, a török líra árfolyamát és még számos más dolgot. Ezek

– Mik a céljaid gazdálkodás terén? (állományméret, tenyésztés, terület)
– A gazdaságunk művelésében lévő földterület a közeljövőben nem változik, ugyanis
felénk nincs nagyon mód bővítésre bérleménnyel vagy vásárlással. Az állományméretet a legelők hiánya miatt nem nagyon
szeretném tovább növelni. Inkább a hízóbikák számát csökkenteném annyira, hogy
nem vásárolnék többet hízóalapanyagot, és
a bikaistálló egy részébe üszőket szeretnék
beállítani vemhesítés céljából.
– Tenyésztési szempontból lassan eljön az
az idő, amikor megtehetem az első komolyabb selejtezést, hiszen már lesz elég utánpótlás. Jelen pillanatban minden üszőborjút
meghagyunk, mert a cél a vérhányad minél
gyorsabb feljavítása 87,5 % fölé. A jövőben
szeretnénk a szarvaltságot teljesen eltüntetni, valamint egy kinézetre is egységes, homogén állományt létrehozni.
– Családod miként éli meg a 365 napos
programot?
– Feleségem is szakmabeli, így megérti, hogy ha szezon van, akkor menni kell.
Igyekszem minél több időt együtt tölteni
vele és a 11 hónapos kislányunkkal.
– Szüleim nagyon sokat segítenek, így néha
megengedhetünk magunknak egy kis kikapcsolódást. Igyekszem tehermenetesíteni
őket, amennyire lehet, mert már mind a ketten elmúltak 62 évesek.
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értékesítési igazgató, Anitech Kft.

Hatékony tejtermelés napjainkban, fókuszban az ivarzás
és egészség-megfigyelés
Precíziós eszközök a hatékonyság érdekében:
A változó piaci és támogatási rendszerkörnyezet fényében, valamint a munkaerő fokozódó hiányának figyelembevételével napjainkban egyre nagyobb
figyelmet kapnak a hatékonyságnövelő,
valamint a munkaerőszervezést segítő innovációk. Az új ipari forradalom, amely
napjainkban is tart, olyan új szabadalmakat és technológiákat hoz magával az
agráriumban is, amelyek gyökeresen és
visszafordíthatatlanul változtatják meg a
teljes ágazatot.
Ezeknek az új technológiáknak a tejhasznú szarvasmarha tartásban is egyre
nagyobb a jelentőségük. Cégünk ezen
belül is olyan megoldásokat és technológiákat keres, tesztel és fejleszt, amelyek a
termelőket támogatják és segítik a hatékonyság, a piaci versenyképesség növelése érdekében.
Többéves keresés, valamint több termék és fejlesztés tesztelését követően
az ivarzás és egészség-megfigyelés terén
jutottunk el a smaXtec nevű rendszerhez,
amellyel kapcsolatos kutatási eredményeket korábban a Magyar Buiatrikusok
Társasága 27. kongresszusán Hejel Péter,
az Állatorvostudományi Egyetem Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és
Állatorvosi Etológiai Tanszékének munkatársa is publikált1. Hejel Péter és munkatársai2 kutatási iránya a rendszer csak
egy nagyon szűk spektrumát használta
fel, ennek ellenére a hőstressz hatásainak
vizsgálata során objektív és kiemelkedően fontos gazdaságossági határszámokat
tudtak meghatározni és megállapítani a
tejhozamok változásának tekintetében.

A rendszer jelenlegi képességei és felhasználási területei:
1. Ivarzás-megfigyelés: A hasonló rend
szerekkel ellentétben a megfigyelt állat testhőmérsékletét is tudjuk mérni a
retikulumban3. Ennek köszönhetően a
mozgási aktivitáson túl az állat alapvető
biológiai változását is szondázzuk, ami
az ivarzási ciklus során fellépő testhőmérséklet-változás. Ennek köszönhetően a rendszer 95% fölötti pontossággal
képes megadni azt az időablakot, ami a
termékenyítés szempontjából a legoptimálisabb időintervallum
2. Bendő pH-mérés: (opcionális, nem
alapfunkciója a bóluszoknak) Ismerete a
takarmányozás és a takarmány-hasznosulás emésztési szempontjából jelentős.
A korábban említett és hivatkozott tanulmány részletesen és tárgyilagosan elemzi
a pH változásának élettani és gazdasági
hatásait is, ezért ezt részletekbe menően nem ismertetem itt. Ennek ellenére
fontosnak tartom kiemelni, hogy ennek
a funkciónak a segítségével nem csak
szubklinikai szakaszban tudjuk detektálni
az acidózis kialakulását, de az ezzel járó,
a hőstressz hatására fellépő, akár 5,7 kgot4 is elérő átlagos tejhozamcsökkenést is
el tudjuk kerülni.
3. Egészség-megfigyelési funkciók: Ezen
belül több olyan riasztási algoritmus is
van az adatfeldolgozó szoftverbe programozva, amelyek nagy mértékben segítik a
tulajdonos és a telepvezető vagy az állatorvos munkáját.
• testhőmérséklet-emelkedés vagy -csök
kenés: Az állat konstans, rá jellemző

viselkedési és testhőmérsékleti mutatóitól való eltérés. Ennek köszönhetően egy szubklinikai tőgygyulladás
vagy -fertőzés már akkor is felfedezhető (amennyiben a jelzést ellenőrzés,
vizsgálat követi), amikor még sem a
vezetőképesség-vizsgálat (bizonyos
fejőházi rendszerek ezt opcionálisan
végzik a tejben), sem a fejés során történő szemrevételezés és tapintás azt
előre nem jelzi. Ezzel a problémával
a termelő telepek nagy részében már
csak akkor szembesülnek, amikor a
tejsugárból vagy a kontrolltálcán elszíneződés tapasztalható. Ekkor az
állat már kezelésre szorul, a termelésből kiesik, és ebben a laktációban
már nem fogja tudni produkálni azt a
tejhozamot, amit egyébként genetikai
adottságai szerint termelhetne. Ennek
a kiesésnek a pontos mértékét a jelenleg is folyó kísérletek és megfigyelések eredményeiből fogjuk tudni reprezentatív módon megadni.
• Mozgási aktivitás változása, ciklikus
folyadékbevitel változása: A telepi
megfigyelések során azt tapasztaltuk,
hogy ennek a változásnak jelentős hányadban kezdődő pata-, csülökproblémák voltak az okai. Sok esetben a
csoportban és a felhajtás során még
nem feltűnően „sántító” tehenek az
istállóban a kérődzés folyamán már
ritkábban kezdik látogatni az itatókat,
viszont akkor nagyobb mennyiségű vizet vesznek fel. Ennek oka a legtöbb
esetben a lábvégbetegségek kezdeti
stádiumai. A jelzésre adott korai válaszok – kezelések – jelentős mértékben
csökkentették az akut tünetegyüttes
kialakulását.

1 A bendőbeli pH- és hőmérséklet-értékek változásának vizsgálata a környezeti hőmérséklet és páratartalom, valamint a tejtermelés függvényében többször ellett holstein-fríz
tehenekben.
2 Harmos Andrea; Könyves László
3 A bóluszok súlya és kialakítása olyan tervezési munka eredménye, amely lehetővé teszi, hogy az emésztőrendszeren belül maradjon a mérőegység a belső akkumulátor teljes
élettartama során, azaz 5 éven keresztül.
4 Tanulmány: (1. lábjegyzet) Összefoglaló eredmények, 1. táblázat
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• Ellés előrejelzés, nehéz ellések kiemelése: Az inszeminálás és a vehem
megállapítását követően a szoftver kiszámolja az ellés várható időpontját.
Amikor ez az időpont közeledik, automatikusan átvált egy olyan algoritmusra, ami az ellés megindulásának fizikai
tüneteit figyeli. Abban az esetben, ha
az állat „vajúdik”, többszöri, egymást
követő ellés előtti paramétereket produkál, a szoftver üzenetet küld a felhasználónak, hogy az állat ellésével
problémák lehetnek. Ez a funkció
nemcsak munkaszervezési szempontból kiemelkedően fontos5, hanem a
borjú és a tehén egészsége és gyakorlati léte szempontjából is elengedhetetlen információ lehet.
• Hőstressz: A rendszer rendelkezik
saját, külső időjárásszenzorokkal is.
Ennek köszönhetően az istálló egyedi
klímáját tudjuk figyelemmel kísérni,
ami nemcsak a termékenyítés, hanem
a tejhozam alakulásának szempontjából is nagyon fontos. Az egyik referencia-telepünkön, Dunakilitiben például
a telep sajátosságainak köszönhetően,
valamint az általános időjárás alakulásának eredményeként már az idei
évben is volt februárban (!) egy olyan
napszak, amikor a THI index megközelítette a riasztási szintet. Erre megfelelően reagálva (ventilátorok kapcsolása ott, ahol azok nem automatikusan
vezéreltek) egy 800-as termelésű telepen a fent említett tanulmány eredményeivel számolva egy termelési napon
akár 40006 liter tejet is többletként
tudunk így értékesíteni, ami 70 Ft-os
tejár mellett 280 000 Ft7 napi többletbevételt jelent.
Távlati lehetőségek, kísérletek, fejlesztések:
A referencia-telepeinken jelenleg is aktív
kísérletek és tesztek folynak több partner
bevonásával.
• Az Agárdi Farmon a felhasználók felhívták a figyelmünket, hogy az egészségi riasztásokat követő preventív ke-

zelések során a folyamatosan frissülő
testhőmérsékleti adatok releváns információt adnak a használt gyógyszerek
hatékonyságáról és felszívódási mutatóiról. A gyártóval közösen jelenleg is
figyeljük és gyűjtjük az adatokat, de itt
a korai stádium okán még nem tudunk
pontos eredményeket adni. Amen�nyiben a megfigyelések beigazolják a
feltevéseinket, a jövőben alkalmassá
tehetjük az eszközt a telep saját genetikájának leginkább megfelelő hatóanyag és gyógyszer portfoliójának
kiválasztására.
• A rendszer a Magyarországon legelterjedtebb teleprányitási rendszerrel,
a Riskával aktív kapcsolatban van, az
adatok és eredmények azonnal frissülnek, akármelyik rendszerbe visszük fel
az új adatokat.

• Az AOTE kutatóival egy közös kísérleti project körvonalazódik, amely a
robot fejőházak PMR hasznosulását
és a robot fejőrendszerbe való átállás
során fellépő esteleges takarmányozási problémák megelőzését lesz hivatott
tanulmányozni, kontrollcsoportok segítségével. Jelenleg ez is kezdeti stádiumban van, ezért nem tudok adatokat
felsorakoztatni, de biztosak vagyunk
abban, hogy a hazánkban is egyre nagyobb érdeklődéssel kezelt robot fejéstechnológiai átállásokban jelentős
támpontot adhatnak majd a termelőknek ezek az eredmények.
• A Kaposvári Egyetemmel ugyancsak
stratégiai megállapodást készítünk elő,
amely lehetővé teszi a jövő generációja számára a hatékony és naprakész
termelési technológiák elsajátítását.

5 A borjászt csak akkor rendelem az elletőbe, vagy csak akkor rendelem éjszakai műszakba, ha az valóban indokolt.
6 800 (fejős) * 5 Liter (hőstressz okozta átlagos napi termeléskiesés állatonként)
7 Egy átlagos telepi dolgozó egy teljes havi nettó átlagbére.
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Összefoglalás gazdaságossági szempontok szerint:
Jelenleg hazánkban a termékenyítési index átlagosan 3 bázispont fölött van a legtöbb telepen. Sajnos a két ellés közötti idő
is elmarad a hasonló termelési egységekben gazdálkodó, nyugati mintatelepektől.
Abban az esetben, ha a gazdálkodók és a
termelésben részt vevő vezetők alkalmaznák ezeket az innovatív fejlesztéseket,
időt, munkaerőt és jelentős nagyságrendű
bevételkiesést tudnának megspórolni.
A rendszer segítségével a következő pontokon realizálható bevételtöbblet:
• termékenyítési index javítása (kevesebb sperma fogy)

• a két ellés között eltelt idő csökkentése (laktációs görbe optimalizálása)
• tőgybetegségek által okozott termeléskiesés minimalizálása (kevesebb
gyógyszer felhasználása, több tej termelése)
• hőstressz okozta termeléskiesés minimalizálása (optimalizálható a hűtés
energiafelhasználása)
• ellések során fellépő komplikációk
időbeni észlelése, elhullás kockázatának minimalizálása
• hatékony munkaszervezés során keletkező többlet munkaerő és munkaidő
– nem kell az ivarzókat figyelni
– borjászt nem kell éjszaka is fizetni,

csak ha szükséges a felügyelet
– a fejősöket nem kell tréningezni és tanítani a tőgybetegségek figyelésére
– inszeminátor munkájának optimalizálása
– fresh cow protokoll nem szükséges
– az állatorvos hatékonyabban tudja végezni a munkáját, célirányosan tudja
a preventív kezeléseket végezni, ami
mindig egyszerűbb, olcsóbb és hatékonyabb
lábvégbetegségek felismerése a korai
stádiumban, ami megkönnyíti a kezelést, és nem okoz termeléskiesést

Magyartarka Szakmai Nap – A jövőért!
meghívó
Szeretettel meghívunk minden magyartarka tenyésztőt, a család apraját-nagyját a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete alapításának 30. évfordulóján
rendezendő Szakmai Napra, melyet Dunaharasztin rendezünk meg 2019. június
20-án, 10 órától. Regisztráció 9.30-tól.
Cím: Tarka Major, 2330 Dunaharaszti, Déli Iparterület 0187/203. hrsz.
Mechwart András utca folytatása,
www.parasztsajt.hu
Jelentkezés: 2019. június 14., péntek,
12 óráig telefonon: +36 74 451 022 vagy
e-mailben: info@magyartarka.hu, illetve
a Magyartarka Tenyésztők Egyesületénél: 7150 Bonyhád, Zrínyi u. 3.
A Szakmai Nap témája:
Van reménye és jövője annak, aki tisztességes munkával, alternatív utakon magyartarkával tejet termel, sőt, a következő
generációnak is kedvet csinálhat ehhez!
A Szakmai Nap programja:
Előadók:
• Ficsor Árpád házigazda
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• Dr. Nagy István agrárminiszter
• Dr. Füller Imre ügyvezető igazgató
– A Magyartarka Fajtáért emlékérem átadása
– Bemutatkoznak kiemelt pártoló tagjaink és pártoló tagjaink
– Ebéd, kulináris program:
1. Sándor Tamás séf és sajtmester (Bükki Sajt Manufaktúra): sajtos fogások
2. Raklett sajt sütés
3. Steak érlelt magyartarka húsból
Ebéd után 4 csoportban, fél órás váltásban
gyakorlati szemináriumok következnek:
1. Lely Robot fejés és takarmányozás
szabad tehénforgalommal. A Dairy-Ép
Kft. szakemberei és Enyedi Zoltán, a Tarka Major fejőrobotfelelőse beszélnek a
robottechnológiáról a telephelyen 2019ben beüzemelt fejőrobotok és takarmányadagoló robotok működése közben.
2. Sajtkészítés és -érlelés hagyományos
módon, korszerű technológiával magyartarka tehéntejből. Hegedűs Imre sajtmester 400 literes rézüstben, hagyományos
technológiával Comte típusú sajtot készít,
és erről beszélget az érdeklődőkkel.

3. A szénatakarmányozás és legeltetés
előnyei és bio növénytermesztés a gyakorlatban
– Ficsor Árpád magyartarka tenyésztő és
bio növénytermesztő szemináriuma.
4. A magyartarka-tenyésztés jelene – a
jövő bikáinak ivadékvizsgálata
Kovács-Mesterházy Zoltán tenyésztésvezető, Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
Házigazda: Ficsor Árpád magyartarka
tenyésztő, bio növénytermesztő, sajtkészítő.
„A jövőbe vetett optimizmusom elsősorban az Isten szeretetében és kegyelmében
gyökerezik. Másodsorban a tej feldolgozásának a lehetőségében: a hozzáadott
érték mellérendelése után a késztermék
értékesítése révén függetleníthetjük magunkat a tejárak hektikus alakulásától.
Mindez sok kreativitást, tanulást és munkát igényel, de cserébe sikerélményekkel
gazdagodhatunk.”
Szeretettel várunk mindenkit!
MAGYARTARKA TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE
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Kovács-Mesterházy Zoltán
tenyésztésvezető, MTE

Bika kontra inszeminátor

avagy ki vagy mi termékenyítse teheneinket?
A húsmarhatenyésztés eredményessége
alapvetően a szaporulati mutatók „nagyságától” függ, ezért nekünk, tenyésztőknek mindent meg kell tennünk, hogy a
potenciálisan vemhesítendő tehenek közül minél több vemhesüljön úgy, hogy
közben állományunk genetikai képessége
is javul (hisz ez a hosszú távú sikerünk
záloga).
Kezdetben válasszuk szét e két szempontot, vizsgáljuk meg külön-külön, s
majd az összegzésnél ragasszuk össze
őket!
Szaporulati mutatók javítása:
Célunk, hogy minél több tehenünk
vemhesüljön, ezért törekednünk kell arra,
hogy szinte egész éven át „kezünkben
tartsuk” az állományt szaporodásbiológiai szempontból. Itt nem arra gondolok,
hogy egyfolytában vizsgálgatni kell a
teheneket, hanem a folyamatos, okszerű
odafigyelésre.
Célszerű már a termékenyítési időszak
megkezdése előtti 60 napban ivarzó-figyelést végezni. Így kontrollálhatjuk, állományunk normális ciklusban ivarzik-e,
s az esetlegesen nem ivarzókat megvizsgáltathatjuk. Megfelelő esetben 100
egyedből naponta átlagosan 4-5 egyed
ivarzik.
Mesterséges termékenyítés és fedeztetés esetén egyaránt szükséges állományszintű szaporodásbiológiai vizsgálatot
végezni a termékenyítési időszakot megelőző hónapban. Ennek eredményeként
kiszűrhetők a problémás egyedek, kezelésüket még a termékenyítési időszak
kezdete előtt sikerrel elvégezhetjük.
Mesterséges termékenyítés esetén az
állomány „kézben tartható”, mert reális
képünk van az ivarzó és termékenyített
egyedek számáról. Ezért lehetőségünk
van arra, hogy a nem, vagy csendesen
ivarzókat a ciklus végén kiszűrjük. Vizsgáljuk vagy vizsgáltassuk is meg, hogy
mi az oka az ivarzás elmaradásának! Bizonyos százalékban természetesen elő-
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fordulnak olyan egyedek, melyek ivarzását nem vettük észre, egy ilyen szűrés
viszont felhívja a figyelmet arra, hogy
ezen egyedek nagyobb odafigyelést igényelnek. Egy-egy ciklus zárásakor képet
kaphatunk munkáink egy fontos szeletéről, vagyis arról, hogy megfelelően működött-e az ivarzó-figyelés és kiszedés.
Természetes fedeztetés esetén sem
lehet az ivarzás-figyelést mellőzni. Hanyagsággal, oda nem figyeléssel itt lehet
igazán nagyot bukni! Ugyanis az ivarzófigyeléssel még időben ki lehet szűrni az
esetleges problémák (pl.: gyenge libidó
és fertilitás, energiahiányos állapot) miatt
nagy százalékban visszaivarzó teheneket.
Ha a megfigyeléseket folyamatosan végezzük, akkor a következő ciklusban már
célzottan tudjuk figyelni teheneinket.
Egy bikához 30-35 tehenet osszunk be
hárembe vagy szabad pároztatással. Ennél nagyobb tehénlétszámot akkor célszerű alkalmazni, ha a tehéncsoportban az
ellések nagyon elhúzódnak, tehát a bikára
eső „terhelés” nem egyszerre jelentkezik.

Tapasztalt (a szükségesnél többet nem
ugráló), igen jó tenyészkondícióban lévő
bikához több tehenet is be lehet osztani,
de a póttakarmányozásáról gondoskodni
kell. Ha nagy háremet hozunk létre, akkor
azzal a gyakorlati megfigyeléssel is számolnunk kell, hogy több tehén egyidejű
ivarzásakor a tenyészbika csak egy tehénnel „foglalkozik”, a többit hagyja „parlagon heverni”.
Vemhességvizsgálat szükségessége:
Vemhesülési százalék: a potenciálisan
termékenyíthető egyedekből mekkora rész
vemhesült. Ez különböző termékenyítési
rendszerek, tartási, takarmányozási lehetőségek miatt eltérő lehet, de az bátran
kijelenthető, hogy ha ez éveken át 70%
alatt van, akkor valamit igen rosszul csinálunk.
Mesterséges termékenyítés esetén
már a termékenyítési időszak kezdete
utáni 1,5-2 hónappal képet kaphatunk
a termékenyítések eredményességéről.
Amennyiben gyenge a termékenyülési
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eredményünk, vizsgáljuk meg a lehetséges okokat, és azokat kiküszöbölve folytassuk tovább a tevékenységünket. Ilyen
ok lehet egy hosszan tartó száraz, meleg
időszak, amely nem pusztán közvetlenül
az állatra gyakorol negatív hatást, hanem
az állat életterére, a legelőre is.
Milyen fő problémaforrások lehetnek?
Energiahiány esetén mindenképpen szükséges abraketetést alkalmazni, napi 1-2
kg gazdasági abrak igen jó hatással lehet
a nemi működésre.
A nehezen kiszedhető (vad) vagy problémás (csendesen ivarzó) állatok ivarzását
célszerű szinkronizálni. Erre a kezelésre
könnyedén felépíthető a legelőn egy mobil
karám, melynek segítségével egyszerűen
kifoghatók az „akrobatikus” egyedek.
Az elégtelen ivarzókiszedés tisztán
emberi mulasztás, ez nagyobb technikai fegyelemmel, esetleg motivációval,
érdekeltségi rendszer kidolgozásával orvosolható.
A problémát a bika termékenyítő-képességének zavara is okozhatja.
Termékenyítési időszak nyújtása, vagy
pótciklus beiktatása
A termékenyítési időszak megnyújtását
akkor célszerű alkalmazni, ha augusztusig nagyon kevés tehenünk vemhesült
(60-70%). A meghosszabbítás időtartamát az elmaradt állatok számától, kondíciójától, a használt bikák számától kell
függővé tenni. Azzal azonban számolnunk kell, hogy az októberben termékenyített egyedektől származó borjak nagy
része júliusban fog a világra jönni, amikor a legnagyobb a meleg, legtöbb a légy
és a bögöly.
Pótciklus beiktatására akkor kerül sor,
ha az üresen maradt tehenek száma nem
indokolja a főciklus nyújtását, és nem
akarunk júliusi borjakat. A pótciklus időtartama általában 1-1,5 hónap, időszaka
november, december. Ekkor augusztus
végi és szeptemberi borjakat kapunk.
Ekkorra már valószínűleg nem lesz a tehén alatt borjú, s javuló kondíció mellett
könnyebben termékenyül.
A tisztogató bikát azok a tenyészetek
szokták alkalmazni, amelyekben a termékenyítés nagy része mesterséges termékenyítés, de van néhány tenyészbikájuk, s a

A MAGYARTARKA w 2019. tavasz

Mesterséges termékenyítés

Fedeztetés

Előny:
Előny:
Az állomány szaporodásbiológiai szempontból
Kevésbé munkaerő-igényes.
„kézben” van ciklus szinten.
Kisebb a szaporítóanyag okozta hibalehetőség.
Ismert a származás, DNS vizsgálat nélkül.
Nagyobb a genetikai előrelépés lehetősége.
Ismert a várható ellés időpontja.
A selejt (nem vemhesítendő) teheneket nem kell
külön csoportban tartani.
Hátrány:
Több odafigyelést igényel.
Munkaerő-igényesebb.

Hátrány:
Kisebb a genetikai előrelépés lehetősége.
Felületes munkavégzés esetén katasztrofális
vemhesülési eredmény produkálható vele.
Nehezen észlelhető a gyenge fertilitású bika.
Nem ismert az apa, ha szabad pároztatást
alkalmazunk.

Gyakorlati előnyök és hátrányok a két termékenyítési módszer alkalmazása esetén

jobb vemhesülési eredmények érdekében
ősszel gulyánkét 1-1 bikát alkalmaznak.
Genetikai előrehaladás:
Itt mutatkozik meg az, hogy ki az állattartó
és ki az állattenyésztő. Aki pusztán csak
arra figyel, hogy termékenyüljön a tehene, de, hogy milyen apától, az nem érdekli (mint a régi Hofi-viccben: „…nem baj,
hogy nyúl, csak röfögjön…”), nos, ő az
állattartó. A tenyésztőt viszont az is foglalkoztatja, hogy jó tenyészállatokat kapjon,
melyek megfelelnek az ő tenyészcéljának.
Mesterséges termékenyítés esetén nagyobb a rendelkezésre álló tenyészbikák
száma, sokkal jobban tudjuk a saját igényeinkhez és állományunkhoz igazítani.
Hiba lenne azt állítani, hogy nincsenek
jó bikák a természetes fedeztetéshez, de
a tenyészbika-minősítés rendje alapján
a természetes fedezőbikák nagy része a
tenyészbika-állomány „alsóbb rétegét”
jelenti. A legjobb eredményeket felmutató és küllemet magukénak tudható bikákból először ciklusbika lesz, e bikákat
tesztelik az ivadékvizsgálati rendszerben,
s csak ezután kerülnek be „köztenyésztésbe”. A spermavételek után persze ezek a
bikák is kikerülhetnek fedezőbikaként, de
alacsony számuk miatt csak kevés tenyészetben „szolgálhatnak”.
Amennyiben az állományunkhoz és
a tenyészcélunkhoz legjobban illő bikát
akarjuk kiválasztani, akkor bizony mesterséges termékenyítést kell alkalmaznunk.

Azokban a kisebb gazdaságokban (3060 tehén), amelyekben megoldható a
háremek kialakítása, és a gazda lelkiismeretesen figyeli (és feljegyzi) az ivarzókat, logikus a jó minőségű tenyészbikák
használata. Azonban a nagyobb létszámú
tenyészetekben, ahol hosszú távon is eredményes munkát szeretnének végezni, nem
képzelhető el a tenyésztés mesterséges termékenyítés nélkül. A ciklus végén vagy a
pótciklusban természetesen itt is indokolt
lehet a „tisztogató” bika használata, de a
szaporulat döntő részének (ami a tenyészállat utánpótlást is jelenti majd) a mesterséges fedeztetésből kell származnia.
Jómagam a gyakorlatban mindkét alternatívát „műveltem”, s kijelenthetem, hogy
bár a mesterséges termékenyítés első ránézésre bonyolultabb, nehezebben szervezhető, azonban a nagyobb odafigyelésnek
köszönhetően hatékonyabb és hasznosabb
is. Arról nem is beszélve, hogy igazán
jó, egységes állományt csak mesterséges termékenyítés alkalmazásával tudunk
kialakítani. Egy utolsó gyakorlati megállapítás: a mesterséges termékenyítést
alkalmazó tenyészetek vemhesülési, szaporulati mutatói minden évben jobbak, mint
a kizárólag bikákat használó tenyészeteké.
A Csörnöc menti Mezőgazdasági Szövetkezet (Vasvár) állományában a vemhesülési százalék évről évre 90% felett van, s
kizárólag mesterséges termékenyítést alkalmaznak.
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XVII. Tarka Fotópályázat
Beérkezési határidő: 2019. július 14.

Pályázati feltételek
A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, lakóhelytől és életkortól
függetlenül bárki részt vehet.
A pályázat témája: a szarvasmarha és annak tenyésztése. Tehát nem kizárólag a magyartarkák örökíthetők meg, hanem a
szarvasmarhák valamennyi fajtája, bármilyen környezetben és
bármilyen módon.
A pályázatra csak olyan felvételeket nevezzenek a szerzők, amelyek a korábbi Tarka Fotópályázatokon még nem szerepeltek!
Egy pályázó maximum 10 db fekete-fehér vagy színes, digitális vagy digitalizált képet küldhet be e-mailben. A beküldött alkotások 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 képeket a szervezők nagyíttatják le. A képek WeTransfer fotóküldő
rendszerrel vagy GoogleDrive-on keresztül is küldhetők. A fotók
beérkezéséről visszajelzést küldünk.
A pályaművek fájl-neve a következő adatokat tartalmazza ékezetes betűkkel írva: a pályázó családi neve, keresztneve, a kép
sorszáma, a kép címe. Pl.: Molnár_József_01_Tarkamarha
A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteniük. A nevezési lapon szereplő információk egyezzenek a fájlnévben olvasható
felirattal. A nevezési lap a kiírás végén szerepel, illetve letölthető a http://muvhazbonyhad.ewk.hu oldalról. A nevezési lapot
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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 különdíját, 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 fedezésére 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 kapcsolatos publikációkban szerzői jogdíj fizetése nélkül jelennek meg
– a szerző nevének feltüntetésével. A Magyartarka Tenyésztők
Egyesülete a kiválasztott képek közlési jogát esetleg megvásárolja szakmai lapjában való felhasználásra, a szerzőkkel való
egyeztetés után. A díjnyertes fotók a kiállítás megnyitását követően megtekinthetők lesznek a http://muvhazbonyhad.ewk.hu
internetes oldalon, ahonnan előzetesen a nevezési lap is letölthető. A szervezők a beérkezett fotókat CD-n archiválják.
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További információ: Kirchné Máté Réka, Tel.: 06-30/9861967, email: tarkafesztival@gmail.com

A kiállítás megtekinthető: Bonyhádon, a művelődési központban (Széchenyi tér 2.) augusztus 9-30-ig.

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: 2019. július 14.
Zsűrizés: 2019. július 16-19. között
Értesítés a zsűri döntéséről: 2019. július 21-ig
A kiállítás megnyitása és díjkiosztó: 2019. augusztus 10-én

"
Nevezési lap

a XVII. Tarka Fotópályázaton való részvételhez
A pályázat feltételeit ismerem. Hozzájárulok ahhoz, hogy a kiállításra elfogadott alkotásaimat a rendezvény népszerűsítése érdekében – 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: 2019. …………………………………….

"
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