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Kovács-Mesterházy Zoltán
tenyésztésvezető, MTE

TENYÉSZTÉSI AKTUALITÁSOK
ÚJ TENYÉSZBIKA-GENERÁCIÓ
November: nekünk, magyartarka-te
nyésztőknek fontos hónap, hisz ekkor
kapjuk meg az őszi tenyészértékbecslés
eredményeit, és újra fiatal tenyészbikákat indíthatunk a köztenyésztésbe.
Az újonnan értékelődött 3 fiatal tenyészbika egykoron együtt indult őszi
ivadékvizsgálatban 2015-ben.
Legjobb eredményt a 27057 Dunaharaszti Miles Reumut érte el, aki a magyartarka bikák Top100-as listáján az
előkelő harmadik helyet foglalja el, 135ös TTI-vel. Apja a német tenyésztésű
Reumut, amely igazi kettőshasznú bika,
jó hústermeléssel és funkcionális tulajdonságokkal.
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Miles anyja a 3. laktációban 8 788 kg
tejet termelt 4,05% zsír- és 3,54% fehérjetartalom mellett, legnagyobb napi tejtermelése 34 kg volt.
Milest a dunaharaszti Ficsor Árpád tenyésztette, küllemi tulajdonságai közül a
nagy rámára (122) és a kiváló tőgyalakulásra (122) hívnám fel a figyelmet, e mellé
magas tejtermelés is párosul (+1210 kg).
A rangsorban szintén előkelő helyet
foglal el a 27596 Bonyhádi Net Wille,
akinek apai féltestvére az a 27058 Böszörményi Matula Wille, aki 139-es
TTI-vel vezeti a Top100-as listát. Net a
bonyhádi Pannónia-Állattenyésztő Kft.
tenyészetéből került ki.
A német tenyésztésű Wille ivadékai nagy
tejtermeléssel és kiváló fitnesszel rendel-

keznek. Net anyja legjobb laktációs termelését az 5. laktációban teljesítette, 11 345
kg tejtermeléssel, 4,55 %-os zsír- és 3,54
%-os fehérjetartalom mellett. A 6 laktáció
alatt 63 178 kg tejet termelt, s legnagyobb
napi termelése 42 kg volt, emellett nagyon
jó tőgyalakulás (110) jellemezte.
Net anyai nagyapja az a Kocséri Dűlő
Romel, aki még mindig a rangsor 7. helyén áll (TTI: 130).
A fiatal generáció sorát a 27900 Jáki
Nautilus Reumut zárja, aki apai féltestvére a már jellemzett Milesnek. Anyja
legnagyobb laktációs tejtermelését a 3.laktációban teljesítette, amikor 305 nap alatt
6 823 kg tejet, 284,5 kg tejzsírt (4,17%)
és 235,2 kg tejfehérjét (3,49%) termelt,
maximális napi tejtermelése 32,3 kg volt.
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Hasznosítási irány értékelési paraméter

Kettőshasznú

Egyedszám

Húshasznosítás
17

Összesen
19

36

Beállításkori életnap (nap)

308

247

276

Beállításkori ttkg (kg)

402

350

374

Beállításkori ttgy/nap (g/nap)

1 299

1 428

1 367

Záráskori átlagos ttkg (kg)

588

569

578

STV alatti ttgy/nap (g/nap)

1 553

1 825

1 697

Záráskori életnapra vetített ttgy/nap

1 371

1 554

1 467

Ráma pontszám (átlag)

7,1

7,5

7,3

Izmoltság pontszám (átlag)

6,5

7,8

7,2

Láb pontszám (átlag)

7,1

7,3

7,2
forrás: MTE adatbázis, 2019.

1. táblázat | Központi Sajátteljesítmény Vizsgálat (KSTV) – Ják, 2019.

Anyai nagyapja a 18636 Jáki Dani Kamps,
igazi kettőshasznú bika jó tej- és hústermeléssel.
Nautilus a jáki Rácz család tenyészetéből került ki.
ŐSZI IVADÉKVIZSGÁLAT
Ősszel három tenyészbikát (31792 Bonyhádi Sámson Evergreen, 32504 Bénifarm
Sándor Illárium és 32938 Máriakálnoki
Sámán Isai) indítottuk a kettős (fejt) tenyészetekben.
Sámson apja a német tenyésztésű Evergreen, melynek ivadékai átlag feletti tejtermelést produkálnak,
tej-tenyészértéke: 157! Sámson anyja
7 zárt laktációt teljesített, a 4. laktációban
10294 kg tejet termelt (305 napra korrigált laktáció) 4,65%-os zsír- és 3,58%-os
fehérjetartalom mellett. Emellett az anyuka nagy rámával, jó lábakkal és tőggyel
(117) rendelkezik, s mi nem várunk kevesebbet Sámsontól, mint, hogy ezeket a
kedvező tulajdonságokat örökítse majd
ivadékaiba.
A KSTV alatti testtömeg-gyarapodása
1950 g/nap volt, a minősítéskor a rámára
és a lábszerkezetre 8-8, míg izmoltságra
7 pontot kapott. Sámson a bonyhádi
Pannónia-Állattenyésztő Kft. tenyészetéből került ki.
Sándor Béni Sándor szentkirályi kettős
tenyészetéből kikerült tenyészbika. Apja
(22660 Ilárium Weinold) nagy rámát, jó
tőgyalakulást és korrekt lábszerkezetet örökít. Anyja 5 zárt laktációt teljesített, átlagon
felüli rámával, jó tőggyel és lábszerkezettel
rendelkezett. Anyja tej-tenyészértéke 136.
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Húshasznú bikák
Év

egyed

Minősítés

Testtömeggyarapodás (g/nap)

n

R

I

L

STV alatti

Életnapi

2014

43

7,4

7,4

7,2

1 696

1 438

2015

46

7,2

7,1

7,2

1 540

1 401

2016

43

7,7

7,6

7,6

1 816

1 488

2017

57

7,5

7,9

7,7

1 952

1 530

2018

54

7,5

7,4

7,5

1 873

1 557

2019

42

7,6

7,5

7,3

1 710

1 510

Kettőshasznú bikák
Év

egyed

Minősítés

Testtömeggyarapodás (g/nap)

n

R

I

L

STV alatti

Életnapi

2014

17

7,1

6,8

7,0

1 568

1 451

2015

19

7,3

6,9

7,5

1 632

1 423

2016

10

7,7

6,9

7,7

1 657

1 430

2017

18

7,2

7,2

7,3

1 602

1 427

2018

22

7,4

7,0

7,2

1 535

1 411

2019

16

6,6

6,2

7,3

1 645

1 360

R: ráma pontszám I: izmoltság pontszám L: láb pontszám
forrás: MTE adatbázis, 2019.
3. táblázat

Hasznosítási
irány

Tenyészetek
száma

Kettőshasznú

Párosított
tehenek száma

Átlag párosított
tehén/tenyészet

Párosított bikák
száma

13

210

16,2

10

Húshasznosítású

8

161

20,1

13

Összesen

21

371

17,7

26
forrás: MTE adatbázis, 2019.

4. táblázat

Sándort tavasszal húshasznostású ivadékvizsgálatban is indítottuk.
A KSTV alatti testtömeggyarapodása
2108 g/nap volt, a minősítéskor az
izmoltságra és a lábszerkezetre 8-8, míg
rámára 7 pontot kapott.
Őseinek termelési és küllemi adatai, valamint Sándor megjelenése alapján bízunk
benne, hogy meg fogja testesíteni a jó
kettőshasznú bika fogalmát (konszolidált
termelés, jó beltartalom, kiváló izmoltság).
Sámán apja a méltán közkedvelt
Vértesfarm Isai Mandela. Anyja jelenleg
a 4. laktációját teljesíti. A második laktációjában 305 nap alatt 7 652 kg tejet
termelt 4,62% zsír- és 3,61% fehérjetartalom mellett. A jó lábakon álló, kiváló
tőgyalakulással (109) rendelkező anya
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fiától azt várjuk, hogy ezen kedvező tulajdonságokat örökítse utódaiba.
A KSTV alatti testtömeg-gyarapodása
1758 g/nap volt, a minősítéskor a rámára
és a lábszerkezetre 8-8, míg izmoltságra
7 pontot kapott. Sámán a máriakálnoki
Rongits család tenyészetéből került ki.

A küllemi minősítések és a testtömeggyarapodások értékei alapján a két hasznosítási típusban az alábbi bikák vezetik
csoportjukat, de igazi értékükről majd az
ivadékaik vallanak.
A tenyészbika-előállító tenyészetek
évről évre indítanak Üzemi Saját Teljesítmény Vizsgálatot (ÜSTV), melynek eredményeként sok jó természetes fedeztetésre engedélyezett tenyészbikával látják el
a köztenyésztést.
BIKANEVELŐ TEHÉN SZEMLÉK,
PÁROSÍTÁSOK
2019-ben az előző évekhez hasonlóan szerveztük meg a bikanevelő tehén
szemléket, párosításokat. Ilyenkor a
bikanevelő tenyészetek legjobb teheneit bíráljuk el küllemük, termelésük
és tenyészértékük alapján. Célunk az,
hogy a legjobb tenyészetek legjobb
egyedeit párosítsuk annak érdekében,
hogy minél jobb tenyészbikát tudjunk
előállítani. Kettőshasznú állomány esetében csak a 127 TTI feletti egyedeket
párosítottuk, nagy hangsúlyt fektetve a
tőgyek és a lábak javítására. Húshasznosítású állományok esetében a nagy
borjúválasztási testtömeg és a kimagasló szaporodásbiológiai mutatók mellett
párosítottunk. A 4. táblázat a bikanevelő szemlék összesített adatait tartalmazza.
Az év vége felé közeledve mindannyi
unknak érdemes számot vetnünk a mögöttünk hagyott esztendőt illetően, min
kell változtatni, s melyek azok a dolgok,
amiket tovább kell erősítenünk.
Minden kedves magyartarka tenyésztőnek, olvasónknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog, eredményekben gazdag új esztendőt kívánok!

KÖZPONTI SAJÁTTELJESÍTMÉNY
VIZSGÁLAT (KSTV) – JÁK, 2019.
Egyesületünk évente 3 KSTV-t végez,
Jákon a magyartarka központi telepen,
indításonként átlagosan 12-14 egyeddel.
A minősítések alapján 13 tenyészbika kapott mesterséges minősítést, ebből
7 egyed kettőshasznú és 6 egyed húshasznosítású bika volt.
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Dr. Füller Imre

ügyvezető igazgató, MTE

OMÉK – EGY KICSIT MÁSKÉNT, MINT EDDIG!
Ismét eltelt két esztendő, így hát a kiállítások közé besorakozott az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás,
az OMÉK is. Egy kicsit másként, mint
eddig, hiszen fajtánként néhány igazán
jó küllemű és termelésű egyed bemutatására volt lehetőségünk. A Magyartarka
Tenyésztők Egyesülete a magyartarkát
egy fajtának tekinti, melyet két irányban
tenyészt, hús- és kettőshasznosításban.
Lehetőséget kaptunk mindkét típus bemutatására.
Az állatok beszállítására szeptember
25-én került sor. A hódmezővásárhelyi
kiállításon első díjat nyert tehén borjával az OMÉK-on is bemutatkozott,
melyet tenyésztője, Derecske Petőfi Mezőgazdasági Kft. hozott el a kiállításra.
Egy kettőshasznosítású tehén érkezett
a Húshasznú Bt. tenyészetéből Egyházasrádócról, egy fiatal, központi saját
teljesítmény vizsgálatot – KSTV - zárt
tenyészbikát hoztunk Jákról, a Magyartarka majorból. Az őshonos udvarban
Rácz Dániel tenyészetéből, szintén Jákról egy vasi és egy bonyhádi tájfajta is
bemutatkozott!
A Magyar Szarvasmarhatenyésztők
Szövetsége közös kiadványt készített az
OMÉK-ra, mely kiadványban minden
tagszervezet, egyesület szerepelt. A kiállítási standokat is közösen üzemeltettük,
volt egy standja a tejelő fajtáknak és egy a
húshasznosítású fajtáknak. A közös üzemeltetés jól vizsgázott.
Tenyésztőink megszokták már, ha
OMÉK, akkor a legszebb, legjobb egyedek versenyeznek egymással, hiszen az
itt elért eredménynek nagy volt a rangja.
2019. évben a regionális kiállításokon
történt meg a szakmai szintű összevetés, rangsorolás. Az OMÉK-on a városi
fogyasztóknak, a gyerekeknek – akik
nagy számban voltak jelen a kiállításon
– és a fiataloknak mutattuk be a fajtát és
termékeit. Nekik mutattuk be szakmánk
szépségeit, a magyartarka fajta kettős- és
húshasznosítású változatát.
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A kiállítás minden napján felvezetésre
kerültek kiváló egyedeink. A bemutatókat
nagyon sokan tekintették meg, nem fértek
el a lelátókon. A nagyméretű kivetítőnek
köszönhetően a felvezetéseket távolabbról is végigkövethették az érdeklődők.
Egyik délután a standunkra érkezett
vendégektől hallottuk, hogy a többi pavilonban alig vannak már látogatók, az
állattenyésztést bemutató „B” pavilon pedig dugig van.
Bírálatok, verseny ugyan nem volt a
kiállításon, mégis úgy gondoltuk, hogy
akik felkészítették, elhozták és felvezették állataikat a bemutatókon, azoknak meg kell köszönnünk munkájukat.
A kiállítás egyik napjára szerveztük az
állattenyésztők köszöntését. Ezen a napon Farkas Sándor miniszterhelyettes
és Zászlós Tibor, a MÁSZ elnöke megemlékezett egy-egy rövid beszédben az
állattenyésztésről, az állattenyésztőkről,
majd átadták a Magyar Állattenyésztők
Szövetsége különdíjait, melyeket a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség,
a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete és

a Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület vehetett át. A megemlékezés után a bemutatók következtek, egyesületünk a magyartarka fajtabemutató
végén köszönte meg a Derecske Petőfi
Kft., a Húshasznú Bt. és Rácz Dániel
munkáját egy-egy különdíj átadásával.
A különdíjat Békési Imre (Derecske),
Szocsics Vilmos (Egyházasrádóc) és
Rácz Dániel (Ják) nevében Rácz Károly
vette át.
Vasárnap este összegeztük az OMÉK
4 napját. Úgy gondoljuk, elértük a kitűzött célunkat. Megmutattuk magunkat a
már többségben lévő városi embereknek.
Fontos szempont volt, hogy az agrárium,
a mezőgazdaság közelebb kerüljön a városi emberekhez, élő kapcsolat alakuljon
ki, megmutassuk, hogy a szakmánkat,
állatainkat nap, mint nap érő támadások
nem valósak. Úgy gondoljuk, ez sikerült!
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Vágó Barnabás küllemi bíráló, MTE

EURÓPAI KÜLLEM MUNKACSOPORT TALÁLKOZÓ
Szlovákia – 2019. október 8-9.
Az idei évben soron következő Küllemi Munkacsoport Találkozó Szlovákiában, a Nyitra kerületi Lévai
járásban található, közel 2100 lelkes községben, Garamkovácsiban (Kozárovce)
került megrendezésre. Magyarországról
dr. Húth Balázs és jómagam vettünk részt.
A találkozó a Hotel Ranč u Bobiho lovas panziójában volt október 8-án. Egy
gyors ebédet követően közösen indultunk a Polnohospodarske farmra, ahol
250 szimmentáli tehén termel. Itt 6 tehenet bíráltak az országok, amelyek közül
3 első, 3 pedig második laktációját teljesítette éppen. Miután megtörténtek a
bírálatok, a Fleckscore rendszerben elküldtük azokat elemzésre egy központi
e-mail címre. Visszaérkezésünk után a
lovasfarmon meghallgathattuk a jelen
lévő országok képviselőitől ez elmúlt egy
év eredményeit és tapasztalatait. Elsősorban a Fleckscore küllemi bírálati rendszerrel kapcsolatosan kellett beszámolni.
A beszámolók után egy új küllemi tulajdonság bevezetése volt a téma. A körömszög mint leendő új lábtulajdonság szükségességéről egyeztettünk. A beszélgetés
végén abban maradtunk, hogy további
vizsgálódást folytatunk, hogy eldöntsük,
mennyire lehet szükséges ez az új tulajdonság. Ezután egy érdekes téma került
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felvetésre: az állatok fejés közbeni viselkedéséről beszélgettünk. Vannak állatok,
amelyek teljesen nyugodtan viselkednek,
mások nagyon izgatottak fejés közben.
4 csoportot állítottunk fel a nagyon idegestől a nagyon nyugodtig, ez alapján
soroltuk be az állatokat. Az eredmény azt
mutatta, hogy a tehenek kb. 10%-a tartozik a nagyon ideges csoportba, kb. 5 % a
nagyon nyugodtba, a fennmaradó 2 csoportba (kevésbe nyugodt és kevésbe ideges) pedig 85%. A skálán a 4-7-ig terjedő
pontozási rendszerben a nagyon nyugodt
kapta a 4-es kódot, a nagyon ideges pedig
a 7-est. Érdekes megállapítás, hogy nem
a 4 es a kívánatos osztály, ahol az állat
szinte melankolikus állapotba kerül a fejés alatt, mert ez sem az állatok mozgatására, sem a tejleadásra nincs jó hatással.
A kívánatos az 5-ös (kevésbé nyugodt):
az állat a környezete hatásait figyeli és
reagál rá, de az ismerős hangok és szagok megnyugtatják, valamint farmer jelenléte is jó hatással van rá. Felvetődött
a kérdés, hogy egyáltalán érdekli-e a farmert ez az információ. Tudja-e valamire
használni azt, ha ilyen információ áll a
rendelkezésére az állományáról. Ezek a
kérdések további beszélgetéseket hoznak
majd, ami eldöntheti a téma létjogosultságát.

A második napot a tanácsteremben
egy jövő évi rendezvényre való meghívással kezdték a szervezők. A 2020-as
Szimmentáli Világkongresszus és Kiállítás szeptember 1-6. között lesz Ausztria
szervezésében. Két helyszínen zajlanak
majd programok, Bécsben és Freistadtban.
A rendezvény megnyitója az impozáns
Schönbrunni kastélyban lesz. Megrendezésre kerül a Fleckscore Világkupa szeptember 5-én Freistadtban, a Nemzetközi
Fleckvieh kiállítás keretében.
Ezek után újra a farm felé vettük az
irányt, ahol az előző napi 6 tehén várt
ránk. Minden állaton újra, de most már
közösen elvégeztük a bírálatot az előző
napi eredmények ismeretében. A szervezők igyekeztek korrigálni a hibás pontozásokat.
Végezetül egy közös csoportkép elkészítése után mindenki elfogyaszthatta az
ebédjét, és indultunk hazafelé. Tartalmas
2 nap volt ez, és a jövő évi ausztriai világkongresszus közelsége és hívogató
programja miatt jövőre talán újra találkozhatunk.
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Vágó Barnabás küllemi bíráló, MTE

10 ÉVES A GENOSTAR JUBILEUMI SZAKMAI NAP ÉS BIKABEMUTATÓ

GLEISDORF-TRABOCH

Nem először érkeztünk Ausztriába tenyészbika-bemutatóra. Viszont először
nyílt lehetőségünk részt venni egy színvonalasan megkomponált jubileumi
szakmai programsorozaton. Október 2425-én szervezték meg a Genostar 10 éves
fennállásának ünnepét két helyszínen.
24-én délutánra érkeztünk a mesterséges
állomásra, Gleisdorfba. Egy gyors bajor
kolbász elfogyasztása után már sötétben
kezdődött a bika-show. Több fajtát is bemutattak, de az uralkodó fajta - magától
értetődően - a szimmentáli volt. Sorra jöttek a szebbnél szebb bikák, és természetesen mind rendelkezett már genomikai
tenyészértékkel is. Az öregebb bikáknál
már ivadékalapú tenyészérték-információ
is elérhető. Láthattuk élőben azokat a bikákat, amiket itt, Magyarországon az elmúlt
években mi is használtunk, elsősorban tenyészbika-előállításra. Láttuk a Wattking,
Herztakt, Mcdrive és a W1 tenyészbikákat is. Kiváló kondícióban és kifogástalan
körülmények között zajlott a bemutató.
Dr. Húth Balázs kollégámmal kíváncsian figyeltük a fiatalabb generációkat is,
hiszen ezekből is kívánunk majd vásárolni. A GS Jedermann, GS Mydarling,
GS Wertvoll kifejezetten megnyerő eredményekkel és fenotípussal rendelkezett.
A GS Jedermann 2018-as születésű, jelenleg a legjobb tenyészértékkel rendelkező tenyészbika Ausztriában. (GZW
142).
Gyorsan elszállt a közel 3 óra, és a sok
szép bika után a szállás felé vettük az
irányt. Másnap délelőtt 10 órakor kezdődött Trabochban, egy impozáns arénában a show. A kiállítási katalógus szerint
közel 150 tehenet és üszőt tekinthettünk
meg. Sorban jöttek a korcsoportok és
a szebbnél szebb tenyészállatok. Lát-
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tunk Waban, Wattking, Reumut, Wille
és Waldbrand lányokat. Mind gyönyörű
tőggyel és impozáns lábszerkezettel rendelkezett. Jó volt látni, hogy felvezetőik
mennyire koncentráltak a feladatukra, hiszen az állatokban rejlő lehetőségeket az
ő segítségükkel kell a bírónak bemutatni.
A show alatt mindenki tudta a feladatát,
és maximálisan összpontosított, hogy a
lehető legtöbbet nyújtsa. A szimmentáli
mellett természetesen képviseltette magát
a brown swiss és a holstein-fríz fajta is. A
létszámokból látszott, mekkora túlsúlyban van a fleckvieh fajta az összes szarvasmarhafajta között. A 150 egyedből
120 volt tarka, a többit a braunvieh és a
holstein fajta tette ki.
A show moderátora Reinhard Pfleger,
a Genostar ügyvezető igazgatója volt.
A köszöntőket dr. Friedrich Führer és Peter Stückler igazgató urak mondták. Igazán felemelő volt, hogy minden jelenlévő
országot név szerint üdvözöltek, valamint
vették a fáradtságot, és a jelen lévő ország
képviselőit is név szerint említették.
Az eredményhirdetés és a díjazások
után egy izgalmas árverés kellős közepé-

be csöppentünk. Alig pár hónapos állatokat mutattak be a ringben, amikre a közönség körei közül jöttek a licitek. A több
ezer eurós vételi ajánlatok után nem volt
ritka, hogy egy-egy értékesebb tenyészállatért hosszú perceken keresztül ment a
licitálás, aminek eredményeképpen a licit
több tízezer eurós vételárral fejeződött
be. Szinte biztosra vehető, hogy ezeken
a nőivarú állatokon nem lesz fejőkehely,
mert a genetikájának sokszorosítására vásárolták, nem pedig tejtermelésre.
A genomikai tenyészérték birtokában
nagy lehetőségeket látnak abban, hogy
petesejtjeit kiváló apaállatokkal párosítva
sok-sok magas genetikai értékkel rendelkező tenyészállatot nyerjenek. Nem először volt szerencsém ilyen árverésen részt
venni, de a hangulata és az állatok magas
értéke mindig elgondolkodtat, merre halad állattenyésztésünk. Milyen értékekkel
dolgozunk, és mit tudunk ezekből az értékekből kamatoztatni.
Készítettünk fotókat, hogy igyekezzünk a cikk olvasóinak átadni valamit abból a hangulatból, ami az arénában jelen
volt. Köszönjük a meghívást!
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Harcz Zoltán ügyvezető igazgató, Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

IX. TEJÁGAZATI KONFERENCIA
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 2019. november 14-én Gárdonyban tartotta IX. Nemzetközi Tejágazati
Konferenciáját.
A konferenciát dr. Bognár Lajos, az
Agrárminisztérium helyettes államtitkára, országos főállatorvos nyitotta meg,
aki a tejágazat aktuális élelmiszerláncbiztonsági kérdéseiről, állategészségügyi
aktualitásokról (így például a bőrcsomósodás, a kéknyelv, a gümőkór), a tejágazat általános helyzetéről, a Magyar
Élelmiszerkönyv változásairól (Trappista
sajt, laktózmentes tejtermék), a GMOmentes tejtermelésről, a kiváló minőségű élelmiszer (KMÉ) kezdeményezésről, mikotoxinokról, az antimikrobiális
rezisztenciával kapcsolatos intézkedési
tervről és a NÉBIH és a tejágazat gyakorlati együttműködéséről beszélt nyitó
előadásában.
A helyettes államtitkár kiemelte, nem
igaz, hogy az összes hazai búza és árpa
fuzárium-toxinnal fertőzött, de a 2019es év hektikus időjárása miatt egyes területeken erősebben szennyezett tételek
is előfordulhatnak. Elsősorban a DON
toxin okozta szennyezettségről vannak
adatok, amelyek általában csekély, de
eseteként extrém magas értékeket mutatnak. Elmondta, hogy emiatt nem szabad bizalmatlanságot kelteni a tejet és
tejtermékeket fogyasztók körében. A
tejelő szarvasmarha esetében nem számítanak jelentős problémára, mivel egyrészt a szarvasmarha kevésbé érzékeny
a DON-ra, másrészt pedig ezen állatok
adagjába a kalászos gabonák jellemzően kisebb mennyiségben kerülnek be.
A DON-szennyezés a tejben Magyarországon várhatóan nem jelenik meg,
így élelmiszerbiztonsági gonddal nem is
kell számolni. Dr. Bognár Lajos kitért a
szarvasmarha-állományban alkalmazott
antibiotikumokra is, elmondta, előbbutóbb piaci érték lehet abból, hogy egyegy állományt kezeltek-e ilyen szerrel
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vagy nem. Magyarországon ma nem a
szarvasmarhák a legnagyobb „antibiotikum-fogyasztók”, ám az állományokban
így is indokolt lenne a csökkentése. Nem
korrekt állítás, hogy nem lehet csökkenteni az antibiotikum mennyiségét, fontos
tudni, hogy ha javul a tehénállomány általános állategészségügyi állapota, akkor az
antibiotikum-mennyiség is csökken.
Dr. Horváth Anikó Katalin osztályvezető asszony „A Közös Agrárpolitika
következő ciklusa, különös tekintettel a
tejágazat kilátásaira” címmel adott elő.
A 2019. évi termeléshez kötött támogatások kapcsán elmondta, hogy a tejhasznú tehén támogatás esetében az igényelt
egyedszám meghaladja 212 ezret, a fajlagos támogatás (1 EUR = 334,83 HUF)
108 584 Ft. Ezek az adatok a kérelmezett
adatok alapján készült modellszámítás
során becsült értékek. A MÁK ellenőrzése alapján az összegek még változhatnak.
Az átmeneti nemzeti tejtámogatás 5,43
Ft/kg lesz.
A Közös Agrárpolitika reformja kapcsán a tejágazat vonatkozásában osztályvezető asszony arról tájékoztatott,
hogy az ágazat jelenlegi támogatási jogcímeinek többsége várhatóan 2020 után
is fennmaradhat, illetve meghirdethető
lesz. A KAP teljes költségvetése azonban várhatóan csökkenni fog, így pl. a
termeléshez kötött támogatásokra fordítható összeg is. Az átmeneti nemzeti támogatások jövője egyelőre még bizonytalan, azonban ezt az elemet leszámítva
a nemzeti támogatási jogcímek függetlenek a KAP reformjától. Megmaradnak a
vissza nem térítendő beruházási támogatási lehetőségek. AVP-ben a tejállatjóléti
intézkedés továbbvitelére megvan a politikai szándék, nyilván döntés még nincs
erről. Megmarad a válságalap (intervenció és magántárolás is ebből). Az adminisztratív terhek növekedése várhatóan
nem a termelők szintjén lesz a leginkább
érezhető.

A banki finanszírozás (előfinanszírozás, fedezetként történő beszámítás)
szempontjából jó hír, hogy a közvetlen
termelői jövedelemtámogatások szerkezete várhatóan alapvetően nem változik.
A támogatási összegek alappillére 2020
után a fenntarthatósági alap jövedelemtámogatás lesz (felváltva a jelenlegi SAPS
és zöldítés jogcímeit). Erre a mai rendszerhez hasonlóan épülnek majd kötelező
és választható elemek: fiatal gazda, termeléshez kötött, redisztributív és kistermelői támogatás (+ ökorendszerek mint
új elem). A kifizetések szerkezete tehát
nem változik jelentősen, ugyanakkor az
igénybevételi és végrehajtási szabályok
várhatóan bonyolultabbá válnak.
Jean-Baptiste Boucher úr, aki a CopaCogeca kommunikációs igazgatója, előadásában a tejjel és tejtermékkel kapcsolatos fogyasztói előítéletekről beszélt,
arról, hogy milyen kihívásokkal kell a fogyasztókért folytatott harcban a tejágazat
szereplőinek szembenézniük, melyek a fő
fogyasztói aggodalmak és milyen közös
európai válasz-kommunikációval lehet
megoldani a kialakult helyzetet. Elhangzott, hogy az európai lakosság 2%-a csak
tejtermék alternatívákat fogyaszt, ugyanakkor 23%-a soha nem próbálta még az
alternatív növényi termékeket. Franciaországban ez az arány 5%, illetve 28% százalék. A növényi alapú tejutánzatok piaci
aránya jelenleg 4% az EU-ban. A szója
népszerűsége csökken, a többi terméké
emelkedik. A EU fejenként megivott tejmennyisége tovább fog csökkenni, 2030ig egészen 49 kg/fő szintre, azonban a
sajt, a joghurt, a tejszín és tejtartalmú
desszertek népszerűsége, fogyasztásának
emelkedése ellensúlyozza ezt a negatív
tendenciát. A friss tejtermék fogyasztása
a 2018. évi 77 kg/fő értékről csak 74 kgos szintre esik vissza. Az állati eredetű
termékek fogyasztása leginkább állatjóléti és környezetvédelmi okokra vis�szavezethető etikai meggyőződés miatt
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csökken. Egy, a 4 legnagyobb EU-tagállamot érintő felmérés alapján a lakosság
6%-a vegán (elutasítanak minden állati
eredetű ételt) vagy vegetáriánus (nem
fogyasztanak húst, viszont nem mellőzik a tejtermékeket, tojást), miközben a
flexiariánusok (elsősorban növényi alapú,
alkalmanként azonban a minőségi húsfogyasztás is megengedett) aránya magasabb mint 20%. A vásárlók döntéseinek
18%-a meggyőződéseken és etikai alapokon nyugszik. Az európai mezőgazdasági termelők vidéken élnek, idősebbek az
átlagos népességhez viszonyítva (a gazdálkodók egyharmada 65 év feletti), csak
11% a fiatal gazda, 40 év alatti. A gazdálkodás szakmát a férfiak uralják, csak 29%
a gazdálkodó nők aránya. A vegán trendet követők - akikkel kommunikálniuk
kellene a fenti termelőknek - jellemzően
35 év alatti, városban élő nők. Egy termelő megfontoltan és megalapozottan,
gyakran hosszan kommunikál, a vegán
trend ezzel szemben gyors, rövid üzenetekre kíváncsi csakis. Az előadás foglalkozott még részletesen a kommunikációs
stratégiákkal, a taktikával, a közösségi
média szerepével és számos jól működő
európai példa is bemutatásra került.
Lengyelország, talán kijelenthetjük,
egyik legnagyobb versenytársa a hazai
tejpiac szereplőinek. Első kézből kaphattunk információt arról, hogy mi a helyzet
jelenleg a lengyel tejpiacon, mire számíthatunk esetleg a jövőben a lengyel import
vonatkozásában. Dorota Smigielska tejpiaci elemző elmondta, Lengyelországban
2018-ban a tejtermelés megközelítette a
14 millió tonnát, amely 3,5 százalékos növekedés volt az egy évvel korábbihoz képest. A felvásárolt tej mennyisége 2004től (7,7 millió t) folyamatosan emelkedik
(2018: 11,5 millió tonna). Mindezt úgy,
hogy csökken a tejelő szarvasmarha-állomány: míg 2006-ban 2,64 millió állatot
tartottak nyilván, 2019-ben számuk 2,22
millió. A tejhozam az elmúlt 14 év alatt
töretlenül emelkedik. Az elmúlt 15 év
alatt a telepenkénti átlag egyedszám 1,3ról 8,6-ra emelkedett.
Az országban 2014-ben 181 feldolgozó
működött, idén már csak 158. Lengyelország önellátottsága 120 százalékos,
azaz teljes egészében ellátják tejjel, tej-
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Támogatási jogcím
megnevezése

Igényelt egyed /
terület (db/ha)

Anyatehén

249.899

Hízóbika

Fajlagos támogatás
(Ft/egyed vagy ha)
46.795

Rendelkezésre álló
keret (millió Ft)
11.694,0

81.795

18.381

1.503,5

212.313

108.584

23.053,8

Szemes fehérjetakarmány

65.528

68.625

4.496,8

Szálas fehérjetakarmány

186.129

24.160

4.496,8

Tejhasznú tehén

(Forrás: Agrárminisztérium, Budapest)
Termeléshez kötött támogatások értékei, a 2019. évben beadott támogatási kérelmek
függvényében

Támogatási jogcím megnevezése

Tényleges fajlagos
támogatás (Ft/egyed
vagy Ft/kg)

Rendelkezésre álló
keret (millió Ft)

Húsmarha, termeléstől elválasztott

30.000

2.934,9

Anyatehén, termeléshez kötött

21.867

2.558,5

Szarvasmarha extenzifikációs támogatás,
termeléstől elválasztott

30.000

2.323,3

5,43

9.978,2

Tejtámogatás, termeléstől elválasztott

(Forrás: Agrárminisztérium, Budapest)
Átmeneti nemzeti támogatások keretei és fajlagos összegei 2019-ben

termékekkel a hazai fogyasztói piacot, a
megmaradó 20 százaléknyi mennyiséget
főleg az EU-országokba exportálják, de
visznek lengyel termékeket pl. Kínába is.
A következő évek kihívásai közé sorolta
a termeléssel felhagyó gazdák számának
csökkentését, illetve a generációváltás
elősegítését, a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő termelést, az
élénkülő hazai fogyasztás fenntartását,
valamint új exportpiacok felderítését. Bemutatásra került a lengyel közösségi tejmarketing alap is.
Az ebéd előtt fórumbeszélgetéssel
zárult a program, ahol a tejtermelői, tejfeldolgozói és kereskedői oldal is képviseltette magát. A beszélgetés résztvevői:
Istvánfalvi Miklós, a Tej Terméktanács
elnöke, Szautner Péter társelnök úr, aki
a FrieslandCampina Hungária Zrt. vezérigazgatója és Zséli Ilona, a Reál Hungária Élelmiszer Kft. központi beszerzője,
a Terméktanács elnökségi tagja, emellett
Kereskedelmi és Marketing Bizottságunknak is tagja. A beszélgetés negyedik
résztvevője Horváth Anikó osztályvezető
asszony volt. Az izgalmas diskurzus érintette a növényi ital-, növényi tejtermék-

alternatívák kérdéskörét, a hazai tejipar
fejlesztési, felzárkóztatási igényét, az
átmenetei nemzeti tejtámogatás új KAP
alatti fokozatos kivezetésének lehetőségét, illetve a tejágazat szerződéses viszonyaiban és a szabályozásban szükséges
változtatásokat.
A teljes előadások letölthetők a következő címről: https://tejtermek.hu/cikkek/
konferencia/ix-tejagazati-konferencia
* A kérelmezett adatok alapján készült
modellszámítás során becsült érték.
A MÁK ellenőrzése alapján az összegek
változhatnak.
** A számítások során 334,83 Ft/euro
árfolyammal számoltak.
* A számítások során 334,83 Ft/euro
árfolyammal számoltak.
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A CSALÁDTENYÉSZTÉS JELENTŐSÉGE, LEHETŐSÉGE
MAGYARTARKA FEJT ÁLLOMÁNYOKBAN
A tenyészbika előállítás a genetikai előrehaladás egyik legfontosabb tényezője.
Ha a bikák hatását (apai hatás) populáció szintjén értékeljük, lényegesen nagyobb mértékű tényezőként azonosítjuk,
mint a tehenek hatását (anyai hatás). Ez
a tenyészértékbecslés modern eljárásainak alkalmazásakor, vagy a gyakorlati
szaporítási feladatok értelmezésekor is
így van. Igaz ez minden olyan esetben,
ahol az állományainkban a bika általánosan értelmezett tenyészértéke, az abból
levezethető javító hatás, vagy a genetikai
előrehaladás becslése, tervezése a feladatunk. Ám minden egyednek egy bika és
egy tehén párosításából, 50-50%-os génösszetevőkből származó génállománya
van, vagyis csak erre a kombinációra értelmezhető speciális tenyészérték is létezik. És ebben a viszonylatban a tehén, az
anya ugyanúgy 50%-os hatást gyakorol
az utód teljesítményére, mint az apaállat,
a tenyészbika.
A fajtán belüli hasonlóságra alapozott
szelekció egyik biztos eszköze a rokontenyésztés. A rokonok génállományának
hasonlósága lényegesen nagyobb lehet
a nem rokon egyedekénél. A leszármazottak, utódok generációs távolságával
arányosan csökken a rokonsági foknak
köszönhető hasonlóság, de annak mértéke az adott generáción belül mindig
nagyobb, mint a rokonságban nem lévő
egyedeké. Az apaállatok leszármazási
vonalaira (vérvonal) alapozott szelekciót
régóta használják a tenyésztők. A nőivar
szerepe az utóbbi években erősödött meg,

Paraméter

Tej kg

mióta a modern biotechnológia lehetőségei többszörözték az egy egyedtől származó utódok potenciális számát. Ennek
kiaknázása a családtenyésztésben nyerhet
jelentőséget, ahol az egymással szorosabb rokonságban lévő nőivarú egyedek
utódait kiemelt figyelemmel kísérjük.
Családtenyésztést a fajtatiszta tenyésztés keretei közt végezzük. A módszer alatt
a legkiválóbb úgynevezett családalapító
tehenek után megfelelő párosítást alkalmazva a legjobb utódokat meghagyjuk,
és a családot a későbbi generációkban
szakszerű párosításokat alkalmazva tenyésztjük tovább, így kialakulhat egy
egységes jellegű (mind küllemben, mind
termelésben) számunkra pozitív genetikai
információt homozigóta formában hordozó tehéncsalád. HORN (1995)
A családtenyésztés az alapja a családszelekciónak. Családszelekciónak azt
nevezzük, amikor az egyedeket nem saját
teljesítményük alapján, hanem családjuk
átlag teljesítménye alapján jelöljük ki
a következő generáció szüleinek. Családszelekció során a teljes család kerül
tovább tenyésztésre vagy selejtezésre.
Természetesen itt selejtezés alatt nem a
tényleges állományból történő eltávolításról van szó a szarvasmarha esetében,
hanem például adott család nem vehet
részt a következő bikageneráció előállításában. CZAKÓ (1982)
A magyar tarka esetében a fajta genetikai előrehaladását és tenyészcélját figyelembe véve a szakbizottság minden évben
meghatározza a bikanevelő tehenek tulaj-

Zsír kg

donságonkénti limitértékeit. Ettől egyes
tulajdonságok esetében megengedett az
eltérés, de csak akkor, ha a tenyészcél ezt
feltétlenül megkívánja. Abban az esetben,
ha a tenyészet átlaga meghaladná a limitértéket, a tenyészet átlagát adott tulajdonság esetében 10%-kal meghaladó tehenek
választhatók bikanevelőnek. A hatékony
genetikai előrehaladás érdekében a kiváló
származású üszők és elsőborjas tehenek
is bevonhatók a tenyészbikabika előállításba.
A családok beazonosításához egy modellvizsgálatot végeztünk, aminek alapját
a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének
három meghatározó törzstenyészetében
a 2019 évben tenyészbika előállításra kiválasztott tehenei adták. Arra kerestünk
példát, hogy a tenyészetekben 4 generációra visszamenőleg találunk-e egyedeket, leszármazotti sorokat. A tenyészetek
az egyházasrádóci a teveli és bonyhádi
állományok, akik már hosszú évek óta
élen járnak a kettőshasznú populáció tenyésztésében. A telepek teljesítményét az
1. táblázat jól tükrözi. Nem véletlen, hogy
számos tenyészbikát adtak a köztenyésztésnek. Az egyházasrádóci tenyészetből
17, a teveliből 18 és a bonyhádiból 21
bikanevelő tehenet vontunk be a vizsgálatokba. Ez összességében 56 tehéncsalád 224 egyede, ezek adták az adatbázis
alapját.
Bár a telepek nagyjából azonos feltételek mellett gazdálkodnak, természetesen
egyedi különbségek így is megfigyelhetők. Szignifikáns különbség a telepek

Zsír %

Fehérje kg

Fehérje %

Tevel

8.153

308,2

3,78

280,5

Bonyhád

8.005

317,8

3,97

287,4

3,59

Egyházasrádóc

7.503

303,1

4,04

280,6

3,74

3,44

1. táblázat | A vizsgált tenyészetek termelési paraméterei (2018)

A MAGYARTARKA w 2019. tél

XIX. évfolyam 4. szám

13
között a KTI, testalakulás és a tej kg
tulajdonságok estében volt. KTI tulajdonság esetében a teveli tenyészet egyedei rendelkeztek a legmagasabb átlaggal
(124) és a tej kg esetében is ez a trend
figyelhető meg aminek az átlaga 572 kg.
A testalakulást tekintve a rádóci egyedek
átlaga volt a legmagasabb 103 (1. ábra).
A telephatás vizsgálata után az egyes
generációkat (1-4) vetettem össze az ös�szes tulajdonságot beleértve. Szinte minden tulajdonság javult a négy generáció
alatt (több mint 20 év), ami a jól végrehajtott és átgondolt szelekciós rendszer
alkalmazásának tudható be. A beltartalmi
mutatók és izmoltság tenyészértékeinek
kivételével a többi paraméter esetében
szignifikáns javulás történt a vizsgált populációban. A tejzsírt esetében a 4-2 generációban jelentős csökkenés figyelhető
meg, míg az 1 generáció esetében már
növekedett ezen paraméter. Ez egyrészt
a tej mennyiségének növekedésével hozható összefüggésbe, az utolsó generáció
esetében prognosztizált növekedés valószínűleg a nagyobb szelekciós nyomásnak köszönhető a beltartalmi paraméterek esetében (2. ábra). Vagyis nem csak
a mennyiség, de a beltartalom is fontos.
Sajnos a fehérjeszázalék tenyészértéke
nem növekedett, azonban a csökkenése
kisebb mértékű az első generációban.
Az izmoltság csökkenése szintén a tejmennyiség növekedésének rovására írható, ez különösen a nagy tenyészetek
esetében igaz. Ennek oka, hogy a KTIben 10%-kal nagyobb a tej tenyészérték
súlyozása, mint a hústenyészérték indexé.
A fő árbevételt a tej jelenti még a kettőshasznú állományok esetében is, továbbá a
legtöbb tenyészet borjú korban értékesíti a
hímivarú borjakat. Az egyházasrádóci telep esetében a legmagasabb az izmoltság
tenyészértéke a családokon belül, és a
családátlagok összevetésében is. Az első
10 tehéncsaládból 5 ebben a tenyészetben
található ezt a tulajdonságot tekintve.
A négy generáció tulajdonságait lefuttatva a megfigyelhető, hogy köztük
jelentős javulás figyelhető meg mindhárom tenyészet esetében. A telepek egymáshoz viszonyított helyzete csak két
esetben változott (3. és 4. ábra). Maga
a tendencia pozitív, ahogy az is, hogy
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1. ábra

2. ábra

3. ábra

minden tenyészetben javulnak az egyes
tulajdonságra vetített tenyészértékek. A
bonyhádi tenyészet a harmadik volt a tej
kg esetében a negyedik generáció összevetésében, később azonban a második
helyre került, míg a szomatikus sejtszám
nagyjából azonos szinten maradt. 2-4
generációban addig az egyedek szintjén
a teveli állomány esetében nagyobb léptékű csökkenés figyelhető meg, azonban
ez nem szignifikáns. Szintén nem mutatható ki szignifikáns különbség a ráma

tulajdonság esetében sem. Ez a megállapítás nem meglepő, hiszen ezen tulajdonság esetében az egész populációt tekintve
lassú növekedés figyelhető meg. A tej kg
és KTI tulajdonságok esetében a különbség szignifikáns volt, a Tevel, Bonyhád,
Rádóc sorrend állapítható meg mind a
négy generáció esetében. A vizsgált
4 generáció esetében 56 tehéncsaládból
9 adott tenyészbikát a köztenyésztésnek.
Megállapítottuk, hogy a már tenyészbikával rendelkező és a még tenyész
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bikát nem adó családok teljesítményében szignifikáns különbség nincs. Ez a
helyes tenyészkiválasztás stratégiájának tudható be. A vizsgált 224 egyed
105 apától származott. A 4. generációt
42 bika adta, a legtöbb ivadék a 14989
Sepitől származott (4 db). A 3. generációt 35 bika adta, legtöbb ivadék a 16931
Adutól származott (6db), míg a második
generációt 30 bika adta, a legtöbb ivadék
19227 Dűlőtől származott (7db). Az első
generációt, vagyis a jelenleg kiválasztott bikanevelő teheneket 26 bika adta,
s a legtöbb ivadék a 27529 Evergreentől
származott. Evergreen egy 2013-as születésű német származású bika, melynek
2015-ben került behozatalra szaporító
anyaga. Kimagasló tejtermelést örökít
(Tejtenyészértéke: 157), és az adatok
alapján kiválóan kombinálódik a magyar
állományban. Már több tenyészbikát
adott, amik jelenleg ivadék teljesítményvizsgálat alatt állnak. A 19227 lajstrom
számú Dűlő a kocséri tenyészetből
származik, s lányai nagy és koncentrált
tejtermelést produkálnak. 17 utód származott tőle a vizsgálataimba vont egyedek közül, kiváló tejtermelést és tőgyalakulást örökítő állat.
A vizsgált tehéncsaládok főbb tulajdonságait átlagoltuk, majd sorrendbe
szedve jelenítettük meg a tulajdonság
rangsorrendje alapján a legjobb tíz tehén
családot. Érzékelhető a tej kg javító hatás
erőteljes hatása a KTI-ben (2. táblázat).
Sorrend

KTI

4. ábra

Általánosan megfigyelhető, hogy az
elmúlt időszakban a családtenyésztésre
nem helyeztek hangsúlyt, a tenyésztésszervezés a legtöbb esetben az apai vonalak kiválasztásán és kombinációján
alapszik. A módszer előnye az lehet,
hogy nem kell nagy hangsúlyt fektetni
a célpárosítások során az anyai oldal
kiválasztására, hátrány viszont a genetikai előrehaladás kisebb mértéke, mivel ennek az oldalnak a genetikai potenciálját nem tudjuk teljes mértékben
kihasználni. Ez azért alakult így, mivel
a szarvasmarha esetében, különösen a
tejelő fajtáknál, a laktációk számának
csökkenésével az egy egyed nyerhető
utódok száma drasztikusan csökkent,
ráadásul a nőivarú oldal szelekciójára
nem volt lehetőség, mivel a nagyarányú
selejtezések miatt minden egyedre szükség volt. Ezt a problémát részben megTej kg

Küllem

oldotta az ivarspecifikus termékenyítő
anyagok használata, amivel már 90%-os
ivararányt lehet elérni. A családtenyésztés jövőbeni fontosságát azonban nem
az ivarspecifikus termékenyítő adagok
használata, hanem a különböző embrió
programok alkalmazásának széleskörű
terjedése fogja előtérbe helyezni.
A tehenek, a tehéncsaládok teljesítménye értékeléséhez már rendelkezésre
állnak az adatok. A nőivar potenciáljának
kihasználása újabb eszköz lehet a hatékony szelekció alkalmazásában.

Ráma

Izmoltság

1

Gyöngyös1

T

Gyöngyös1

T

Marfa

B

Lolitta3

B

Virág

B

2

Léda2

T

Léda2

T

Virág

B

Cifra

T

Gyöngyös2

R

3

Lolitta1

B

Tulipán3

T

Brause

B

Sári

T

Grafin2

B

4

Zsuzsa2

T

Zsuzsa2

T

Grafin2

B

Jácint1

R

Kávé2

R

5

Maca

B

Maca

B

Göndör1

R

Tulipán1

T

Grafin1

B

6

Vidra

B

Rebe

B

Gyöngyi

B

Maca

B

Lolitta2

B

7

Tulipán3

T

Lolitta1

B

Sári

T

Rebe

B

Hugi

T

8

Rebe

B

Elza

T

Tulipán1

T

Tulipán2

T

Tulipán1

T

9

Piros

T

Jácint2

R

Göndör2

R

Jácint2

R

Szemes

R

10

Elza

T

Vidra

B

Hugi

T

Gyöngyi

B

Csonka

R

T – Tevel, B – Bonyhád, R- Rádóc
2. táblázat | A tulajdonságonkénti tíz legjobb tehéncsalád
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AKI KÉRDEZ: KOVÁCS-MESTERHÁZY ZOLTÁN

AKI VÁLASZOL: BÉKÉSI IMRE

– Kalocsán születtem 1956. július 8-án.
Általános iskolába Állampusztán és Derecskén jártam, majd a Debrecen-Pallagi
Mezőgazdasági Szakközépiskolába kerültem, ahol 1974-ben érettségiztem és középfokú növénytermesztő-állattenyésztő
képesítést kaptam. Később itt szereztem
szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikusi
oklevelet is. Úgy gondolom, hűséges típus vagyok, 1974 óta első és azóta is
egyetlen munkahelyem a „Petőfi” (több
átalakuláson ment keresztül, volt tsz,
mgtsz, most kft.) A családról: egy munkahely, egy házasság, így dukál. Két fiunk
van, akik három unokával örvendeztettek
meg bennünket (egy fiú, két leány).
– Miért ezt a pályát választottad? Egyértelmű volt az indíttatás, vagy kitérővel
értél célba?
– Érettségi után a felvételi eredményvárás, útkeresés, tájékozódás közben üzentek a helyi Petőfi TSz- ből, hogy lenne
egy munkahely számomra, ha érdekel a
dolog. Mivel anyai nagyapám a tsz- szervezés során ide került tagnak, nem volt
kérdés: ha tsz, akkor a „Petőfi” – innen
már egyenes volt az út. Voltam brigádve-

PORTRÉ

zető, ágazatvezető, önelszámoló egység
vezetője, majd immár több mint húsz éve
ügyvezető.
– Mikor kerültél kapcsolatba a magyartarkával?
– Elhelyezkedésem után kerültem közvetlen kapcsolatba a magyartarkával:
előbb a klasszikus kettős hasznú fejt állománnyal, majd párhuzamosan mellette
alakult ki a húshasznú állomány, ami egy
jó mutatókkal rendelkező 400-450 db-os
anyatehén-létszámra fejlődött fel a 80-as
évekre. A hús- és gabonaprogram keretében – az integráció nyújtotta lehetőségeket kihasználva – ezer db-ot meghaladó
vágómarhát értékesítettünk évente. Száz
számra vásároltuk háztájiból és nagyüzemekből a hízó alapanyagot, amit vagy a
saját telepen, vagy integráltjainkhoz kihelyezve hizlaltunk. (A nagyüzemi felár,
nagyüzemi prémium megléte segített.)
– Mit tartasz a legkomolyabb tenyésztői
eredménynek, amit elértél/elértetek?
– Sok szép és értékes díjat, elismerést ért
el tenyészetünk, gazdaságunkból három
fő is megkapta már a „Magyartarka Fajtáért Emlékérmet”, legnagyobb sikernek
mégis azt tartom, hogy az ország minden
szegletébe eljutnak tenyészbikáink, sőt
határainkon túlra is (több száz tenyészbikánk tette és teszi a dolgát a tenyésztők
megelégedésére).
– Az Egyesület oszlopos tagjaként miként emlékszel vissza az elmúlt 30 évre?
– Mi nem vagyunk alapító tagok, de 1994es belépésünk óta teljes erővel részt veszünk
az egyesületi munkában. Úgy gondolom,
helyes döntés volt kérni a felvételünket, azóta töretlen a tenyészet fejlődése, hasznos
információkhoz jutottunk ezáltal. Hamar
bekerültem a szakbizottságba, majd annak
vezetője is voltam, később elnökségi taggá
választottak, azóta is tagja vagyok. Mindig
jellemző volt az egyesületünkre az összetartás, a jó csapatszellem, azt kerestük, mi az,
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ami összetart bennünket, mi a közös pont,
ami előreviszi az ügyeket. Büszke vagyok
arra, hogy tagja lehetek ennek a „nagy magyartarka családnak”.
– Véleményed szerint melyek azok a fontosabb kihívások, melyekkel a magyartarka tenyésztőknek meg kell birkózniuk?
– Elég sok dolgot fel lehetne sorolni:
megfelelő munkaerő hiánya; bizonytalan piaci helyzet; környezetvédelmi
kihívások; táplálkozási „szakemberek”
(„vegák”) hozzáállása; legújabb tudományos tételek alkalmazása; állategészségügyi stabilitás; élelmiszer-biztonság;
ágazati stabilitás (jövedelem-termelő
képesség).
– Miként látod, a magyartarka marha
előtt milyen jövő áll (kettős és húshasznosítás)?
– Sok függ az új KAP-tól, mind a fejt,
mind a nem fejt állomány csak támogatással tud megfelelő jövedelmet termelni
(az EU-ban mindenütt így van, más fajták
esetében is). Mindkét hasznosítási iránynak megvan a maga helye és szerepe,
igaz, az utóbbi időben tapasztalok egy
kirekesztő magatartást, egyesek mintha
parkolópályára akarnák szorítani a fajtát
(felvásárlási ár, tenyészbika-támogatási
összeg stb.)
Ezeket a próbálkozásokat a leghatározottabban vissza kell verni, és a fajta előnyös
tulajdonságait abban a környezetben kell
kamatoztatni, ahol bármelyik világfajtával felveszi a versenyt.
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Bertalan Barna állattenyésztési ágazatvezető

„ÍGY TAKARMÁNYOZUNK MI…”

TAKARMÁNYOZÁS GYAKORLATA A BONYHÁDI PANNÓNIA ÁLLATTENYÉSZTŐ KFT. TENYÉSZETÉBEN
Az imponáló tejtermelési eredmények
egyik feltétele magasszintű takarmányozás megvalósítása (alapanyagokban és
szaktudásban egyaránt). Úgy gondoljuk,
hogy a tejtermeléssel foglalkozó tagtársainknak bemutatjuk legjobb tenyészeteink
takarmányozási gyakorlatát., lapszámokként új és új gyakorlattal és tudással ismerkedhetünk meg. (Szerk.)
Cégünk 810 db fejt magyartarka tehenet
és ennek a szaporulatát, összesen mintegy
2000-2100 db magyartarkát tart két telepen elosztva. A tehenek és a növendékek
6-8 hónapos korig, illetve a vemhes üszők
az I. számú telepen, míg a nőivarú növendékek vemhességi idejük feléig a Jung
majori üszőtelepen vannak elhelyezve.
Technológiánk teljesen az iparszerű holstein-fríz telepek mintájára lett kialakítva,
ami eleve meghatározza a takarmányozási módszereket.
A termelő istállókban – 2 x 334 férőhelyes – középen elhelyezett etetőasztal és
3 sor matracos pihenőboksz van. Istállónként 4 csoport kialakítására van lehetőség,
de a 3 sor pihenőboksz miatt rövidebb lett
az etetőasztal az optimálisnál, így 47-50
cm jut egy tehénre. Ez az egyik fő oka,
hogy az első borjas teheneket igyekszünk
teljesen külön tartani a többször ellettektől az első laktáció során.
A takarmányozási koncepciónk is a
kornak megfelelő monodiétás, komplett
takarmányadagokra épülő, ún. TMRmódszer lett. Ez azt jelenti, hogy az etetett tömegtakarmányok laborvizsgálatai
alapján egy optimalizáló program segítségével a termelési csoportok igényeinek
megfelelő adagok készülnek. A program
számol az állat súlyával, aktuális termelésével, szaporodásbiológiai státusával,
figyelembe veszi az egyes korosztályok
biológiai igényeit. A receptúra a tömegtakarmányon kívül tartalmazza az összes
egyéb komponenst – táp, szeszipari melléktermék, puffer stb. –, és egy homo-
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gén, jól strukturált, de válogatásra nem
hajlamosító keveréket alkot. Termelési
csoportonként a recept bekerül a takarmánykeverő, -kiosztó kocsi számítógépébe, és a gépkezelő a betáplált adatok alapján mindig pontos és azonos beltartalmú
adagot kever az állatoknak. Napi egy
alkalommal etetünk, ezért nagyon fontos a pontos, szakszerű bekeverés, amit
egy vontatott SILOKING 16 m³-es, 2db
vertikális keverőcsigával ellátott TMR
kocsival oldunk meg. A két telepünk közötti 1 km távolság lehetővé teszi, hogy
ezzel az egy kocsival etessük meg a teljes
állományt. Fontos a rendszeres kontroll,
ami egyrészt a gép műszaki állapotára –
mérlegpontosság, keverőcsigák, kihordó
szalag –, másrészt a technológiai fegyelem betartása – pontos keverés, időzítés,
higiénia, egyenletes kiadagolás. Szúrópróbaszerűen a keverékből vett mintákat
is megvizsgáltatjuk. Egy kiadós eső is
jelentősen befolyásolhatja a számolt adag
szárazanyag tartalmát. Napi rendszerességgel figyeljük a takarmányfelvételt,
és azonnal igazítunk az adagok számán,
ha sok vagy kevés a nap végére a takarmány. Soha nem az összetételt, hanem az
adagok számát igazítjuk az igényekhez.
Nagyon fontos, hogy mindig találjon az
állat takarmányt az etetőasztalon, főleg,
ha nem fér mindenki egyszerre a táplálékhoz, mert a rangsor alján lévő egyedek
éhesek maradhatnak. Lehetőség szerint
minél több alakalommal toljuk vissza a
TMR-t az etetőasztalon, mert ezzel a takarmányfelvételt növeljük, arról nem is
beszélve, hogy ha nem éri el a tehén a
takarmányt, olyan, mintha nem is lenne
előtte. Rendszeresen szemrevételezzük az
istállókban az etetőasztal állapotát, a pihenőbokszok tisztaságát, a pihenő állatok
számát és a kérődzést. Fontos a megfelelő kontroll és a rövid reakcióidő. Minden
olyan esetben, ha termeléscsökkenést
vagy betegségre, takarmányozási hibára
utaló jelet tapasztalunk – pl. hasmenés,

gyenge, kevés kérődzés –, azonnal reagáljunk, és mielőbb derítsük ki, hol csúszott hiba a rendszerbe!
A gazdaságos tejtermelés és egyáltalán
szarvasmarhatartás egyik fő pillére a jó
tömegtakarmány. E nélkül elképzelhetetlen egy jól termelő, egészséges állományt
fenntartani, hiszen az éves tömegtakarmány-bázis minősége jelentősen befolyásolja az árbevételt, illetve a kiadásokat
– energia- és fehérjehordozók, gyógyszer,
premixek, bendőpuffer, élesztő stb.
Cégünk savanyított tömegtakarmánybázisát kukoricaszilázs, lucernaszenázs,
fűszenázs képezi. Szénát fűből és lucernából is készítünk, de lehetőség szerin
inkább a fűre koncentrálunk, mivel a lucernaszéna készítése ilyen volumenben,
jó minőségben szinte kivitelezhetetlen.
Az egyik legfontosabb kritériumnak az
optimális betakarítási időt tartom, mert
a lignintartalom az emészthetőséget jelentősen befolyásolja. Fontos a korszerű
betakarító és rendkezelő gépsor, valamint
a hatékony, gyors betárolás. Mi zömmel
betonozott falközi depókban tapossuk az
erjesztett takarmányokat, és mindig használunk hozzá baktériumos tartósítót. Törekszünk a silóterek gyors és légmentes
letakarására, amit két réteg fóliával érünk
el. Ha ez jól sikerül, szinte nincs veszteség a siló tetején. Az utóbbi években
mind a széna-, mind a szalmakazlakat takaróponyvával védjük.
A mai termelési szintek mellett a tömegtakarmányok nem fedezik az állatok
szükségleteit, így kiegészítésre van szükség, amit a tápokkal biztosítunk. A tápot
magunk keverjük saját tápkeverőnkben,
részben saját termelésű, részben vásárolt
alapanyagokból. Fehérje, energiahordozók – szója, repce, kukorica és búza –,
illetve komplett premix megfelelő arányú
keveréke. Jelenleg a laktáció elején és a
nagytejű csoportban etetünk egy EasyLin
nevű lenmagos készítményt, igen kedvező tapasztalatokkal.
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A tápok mellett szeszipari melléktermékeket is vásárolunk: sörtörkölyt vagy
kukoricatörkölyt. A jó beltartalom mellett
kiváló íze és jó étrendi hatása van.
Egy éve változtattunk az előkészítő
csoport takarmányozásán, átálltunk az
anionos előkészítésre, és így minimálisra csökkent az ellés körüli anyagforgalmi
megbetegedések – ellési bénulás, ketózis
– száma. Ez a módszer most kezd hazánkban elterjedni, és egyedül az alapanyagok borsos ára lassítja a folyamatot. Az
eredményesség alapfeltétele a rendszeres
kontroll – vizelet pH-mérés –; nem megfelelő eredmények esetén azonnal módosítunk a recepten. Az előkészítőben folyamatosan kapnak béta-karotin kiegészítést
a tehenek, ezzel sokkal jobb kolosztrumminőséget értünk el.

Az itatásos borjak a tejpótló itatása
mellett már igen korán megismerkednek a szilárd takarmánnyal, ami egy jó
minőségű borjú starter táp. Választásig
kizárólag ezt a szilárd takarmányt kapják, szénát nem etetünk az egyedi borjúketrecekben. Érdekes, hogy nálunk a
vödörből itatás a magyartarka esetében
nem működik, ezért itt minden borjú cumis edényből szopik. A választástól 5-7
hónapos korukig koncentráltabb, több
tápot tartalmazó TMR-t adunk, később
igyekszünk az abrak arányát csökkenteni
a tömegtakarmány javára. Ennek egyrészt
gazdaságossági oka van, másrészt ez a
feltétele a nagy kapacitású, jól működő
bendő kialakulásának.
Az általunk képviselt intenzív termelési módszer komoly igénybevételt jelent

az állatoknak, így a jó eredmények eléréséhez nélkülözhetetlenek a különböző
kiegészítők: ásványi anyagok, vitaminok,
aminosavak stb.
Ebben az elmúlt években a SANO, a
VITAFORT, illetve a MIKROTRADE
Kft. volt a partnerünk. Jelenleg a
VITAFORT Zrt. a NOAK-kal és a
MIKROTRADE Kft. segíti a munkánkat
nemcsak termékekkel, hanem laborvizsgálatokkal, receptúrák készítésével és
szaktanácsadással is kiegészítve a szolgáltatást.
Takarmányozási szempontból a jövő
legfontosabb feladata a minőségi tömegtakarmány előállítása. Ebben vannak még
tartalékok, és ha ezt a potenciált ki tudjuk
aknázni, sokkal eredményesebb lehet a
gazdálkodásunk!

Inszeminátor (szarvasmarha) – hatósági jellegű képzés
Felnőttképzési engedélyszám: E-000928/2014

Rövid leírás:
A szarvasmarha inszeminátor megfigyeli az ivarzó állatokat, a legoptimálisabb időpontban elvégzi a termékenyítésüket,
vemhességi vizsgálatokat végez, figyelemmel kíséri az involúciót, ellátja az egyszerűbb meddőségi kezeléseket. Alkalmazza a
különböző biotechnológiai eljárásokat, hormonális kezeléseket az állatorvos javaslatára és felügyelete mellett lát el. Feljegyzéseket készít, azokat elemzi, értékeli.
A képzés a NÉBIH munkatársaival együttműködésben kerül megtartásra.
Jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai végzettség
Képzési idő:
200 óra, a konzultációk blokkosítva kerülnek megtartásra (csütörtök, péntek és szombat).
- elmélet 80 óra (3x3 nap)
- gyakorlat 120 óra (6x2 nap)
Költségek: tanfolyam díja: 250.000 Ft, mely tartalmazza a vizsgadíjat is.
A gyakorlati képzés megkezdéséhez az alábbi eszközök és dokumentumok szükségesek:
- gumicsizma, kötény, egészségügyi kiskönyv
Szállást a Kaposvári Egyetem Kollégiumában tudunk biztosítani a résztvevőknek (ez az egyetem területén található)
3.500.- Ft/fő/éjszaka + 400 Ft IPA árért. Szállás az Egyetem területén található.
Jelentkezés módja: jelentkezni postai vagy elektronikus úton lehet.
Jelentkezési cím: Kaposvári Egyetem Pedagógusképző és Felnőttképzési Központ 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.,
felnottkepzes@ke.hu • További információ leonhardt.beatrix@ke.hu e-mail címen kérhető!
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MAGYARTARKA TENYÉSZBIKÁK
SZAPORÍTÓANYAGÁNAK ÁRJEGYZÉKE
Ár Ft+ Áfa
2000

89

2000

21168 DERECSKEI GYÖRE SZÍNVONALAS

106

109

2000

99

117

21719 NYŐGÉRI HEGYHÁT ENZIM
21941 BONYHÁDI HÜVELYK EGO

86

375

30

0,27

19

0,11

99

112

94

94

119

22397 VASVÁRI IBRÁNY POLDAU

106
114

KTI

103

110

FTI

NET

105

21167 DERECSKEI GYANTA SZEPI

TTI

20259 DERECSKEI FRÉDI ALFA P

Izm.

HTI

Testal.

Ráma

Tőgy

feh%

Feh. Kg

Zsír %

Zsír kg

Tej kg

Megb%

NÉV

KLSZ

érvényes: 2020. január 1-tõl

2000
101

133

88

2500
2000

22658 VÉRTESFARM IRGÓ WEINOLD

88

845

26 -0,14

31

0,03

117

118

93

124

126

98

97

132

2000

22659 KOCSÉRI IRAT IMPORT

89

837

36

0,04

28

-0,02

105

129

91

99

126

99

110 100

133

2500

22977 BONYHÁDI IBHÁR IMPORT

88

772

34

0,05

25

-0,03

110

115

92

95

124

107

117

99

134

2500

22979 VÉRTESFARM ISAI MANDELA

85

811

18 -0,25

30

0,03

100

107

89

100

124

108

106

97

134

3000

23253 VASVÁRI JAKAB ALDOR

104

89

23254 KOCSÉRI JÓKORA GARTH

111

111

23556 TEVELI JÁRÁS IMPOSIUM

82

927

38

0,01

29

-0,05

109

107

98

94

127

83

23557 RÁDÓCI JÁZMIN MAGUA

87

640

23 -0,05

19

-0,06

109

106

90

95

119

103

99

102

88

24230 VASVÁRI KURUC ACÉL

2000
2500

109 103

130

2500

97

131

2500
2000

24231 RÁDÓCI KUFÁR CSIPET

85

449

16 -0,04

14

-0,03

100

107

108

105

115

93

101

128

2000

24579 BONYHÁDI KUPEC ARÉNA

86

410

30

19

0,08

104

99

85

95

119

90

100 106

130

2000

0,24

24679 DERECSKEI KARAKTER EMPEROR
25000 RÁDÓCI KAMIKÁZE DŰLŐ

83 1089

40 -0,07

37

-0,02

121

25002 BONYHÁDI KATARZIS COSTA *

80

483

15 -0,08

14

-0,05

118

118

25004 JÁKI KERÉKKÖTŐ BRANCO *

81

209

14

12

0,09

113

109

0,10

106

87

109

105

101

101 102

137

2000
2500

108

132

91

111

115

84

102 101

126

2000

102

103

113

100

100

129

2000

25321 JÁKI LACKÓ PÖTTYÖS

120

96

2500

25517 ŐRSÉGI LOTARI STEINADLER

121

99

2500

100

2000

25687 VASVÁRI LATOR GYÖRE
25700 BÉNIFARM LŐVÉR MERTIN

81

0,12

26

0,03

104

90

84

97

124

101

25701 BONYHÁDI LOMBARD MERTIN

77 1480

694

35

47 -0,19

45

-0,10

97

96

75

92

138

103

107

136

2500

97

138

25702 JÁKI LUPERCUS ÉRMES

78

892

36

0,00

31

0,00

113

100

92

90

128

114

3000

96

137

26149 TEVELI MÁTYÁS EREDMÉNYES

70

383

15 -0,01

15

0,03

114

99

85

102

115

106

2500

95

137

26151 BONYHÁDI MIKLÓS EREDMÉNYES

77

376

28

0,23

17

0,07

112

106

96

111

118

106

2000

100

132

2000

27055 BONYHÁDI MARQUIS WINDKRAFT

75

650

40

0,24

28

0,09

108

128

101

102

126

126

100

141

27057 DUNAHARASZTI MILES REUMUT

74 1210

45 -0,06

42

0,00

122

122

97

104

2500

135

94

106

138

27058 BÖSZÖRMÉNYI MATULA WILLE

74 1324

56

0,04

45

-0,02

95

103

102

3000

104

139

116

97

142

27316 BONYHÁDI NÉRÓ FARMER

75

27 -0,06

27

0,01

103

93

97

3000

87

118

109

96 104

137

2500

26532 DERECSKEI MARCEL GORMO

111

757

27533 DERECSKEI NÁNDI ETŰD
27596 BONYHÁDI NET WILLE

60

1139

41 -0,08

41

0,02

96

107

89

106

134

94
108

27755 VASVÁRI NADAP TYSON
28141 JÁSZKARAJENŐI ORDA ATOS

98
104

2500

103

27754 VASVÁRI NÓTAFA GERJEN
27900 JÁKI NAUTILUS REUMUT

98

2000

96 102

136

99

2000

105
68

787

34

0,04

30

0,04

103

116

96

101

126

100
110

3000
2500

94 104

137

3000

118

2500

29141 VASVÁRI PADISAH ROCK

119

2500

29867 VASVÁRI PRÉMIUM DICEMAN

110

2000

29868 ŐRSÉGI PROFI GYENES

119

2500

* üszőkre nem ajánlott
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