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TISZTELT OLVASÓ!
20 esztendővel ezelőtt Tóth Róza, Egyesületünk elnöke mutatta be újságunkat az olvasóknak. Akkor így írt: „Ön „A Magyartarka”
első évfolyamának első számát, karácsonyi ajándékként tarja kezében. Ezzel a lappal a magyartarka tenyésztők régi vágya teljesült. …
ez egy „családi” lap. Ez a család természetesen más, mint a többi, a már több évtizedes tenyésztői múlttal rendelkező nagy gazdaságoktól, a szakmai befektetők által menedzselt ún. vállalkozói gazdaságokon át a családi gazdaságokig, illetve a néhány tehenet tartó
őstermelőkig terjed a családi „fotóalbum”. Szeretnénk, ha maga a lap is ilyen színes lenne, mind témáit, mind szerzői körét illetően,
és ki-ki megtalálná benne a számára fontos információkat.”
Az elmúlt 20 esztendőben – küllemét tekintve – lapunk sokat változott. Tartalmi vonatkozásában azonban megmaradt olyannak,
amilyennek azt húsz évvel ezelőtt elképzeltük! Írunk benne a magyartarka fajtával kapcsolatos hazai és nemzetközi eseményekről,
bemutatkoznak sikeres tenyészeteink, tenyésztőink, bemutatjuk az aktuális tenyészértékbecslés után a tenyészbikákat, szólunk a tenyésztési aktualitásokról, beszámolunk szakmai rendezvényeinkről, a kiállításokról. A beérkező vélemények, kérések alapján állítjuk
össze, alakítjuk, bővítjük immár húsz éve. Remélem, így lesz ez az elkövetkezendő időben is.
„Legyen az Önök fóruma is ez a lap! Írjuk, gondozzuk együtt olvasóink és benne a tenyésztők örömére, szakmai gazdagodására!”
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Kovács-Mesterházy Zoltán
tenyésztésvezető, MTE

TENYÉSZTÉSI AKTUALITÁSOK
Minden évben két alkalommal futtatják a
magyartarka fajta tenyészértékbecslését,
feldolgozva az új termelési és küllemi
adatokat. Mi, tenyésztéssel foglalkozó
szakemberek, mindig nagy érdeklődéssel
várjuk ezeket az eredményeket, milyen
mozgások tapasztalhatók a tenyészbikák,
a különböző paraméterek esetében, milyen új, fiatal tenyészbikák értékelődtek.
Nagyon érdekes táblázatokat bogarászunk ilyenkor, mérete miatt ezt közzétenni e lap hasábjain nem lehetett, azonban az
élbolyt mindenféleképpen érdemes megmutatni. Ezekben a táblázatokban nem
csupán a forgalmazható bikák szerepelnek,
hanem kvázi örökrangsor, amiben minden
értékelődött magyartarka bika szerepel.
Az alábbi táblázatokban (1-6. táblázat) a különböző tenyészérték-indexek
és tenyészértékek alapján az öt legjobb
értékkel rendelkező tenyészbikát tüntetjük fel, segítve a tenyésztői munkát, hogy
adott tulajdonság javítása esetén melyik
tenyészbika szaporítóanyagához „nyúljunk”. Természetesen minél több tulajdonságot szeretnénk javítani, annál nehezebb bikát találni, s lassabban is érjük el a
kívánt javító hatásokat.

ÚJ TENYÉSZBIKA-GENERÁCIÓ KÖSZÖNTÖTT BE
A 2020-as tavaszi tenyészértékbecslés
eredményeként 5 fiatal magyartarka tenyészbika kaphat szerepet a köztenyésztésben (27899 Jáki Neutron Füge, 28588
Bonyhádi Oszét Zauber, 28591 Dunaharaszti Orleán Wille, 28590 Rádóci Óperencia Gerjen, 32926 Vasvári Salamon
Krisztofer).
A négy fiatal kettőshasznú tenyészbika
egyaránt 2014-es születésű, s 2016-ban
indultak ivadékvizsgálatban (Neutron és
Oszét tavasszal, Orleán és Óperencia ős�szel).
Neutron a Vas megyei Jákon (Ráczné
Gyalogh Stefánia tenyészetében) látta
meg a napvilágot, s 20064 Teveli Füge
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Kplsz

Név

Születési év

TTI

27058

BÖSZÖRMÉNYI MATULA WILLE

2013

138

27057

DUNAHARASZTI MILES REUMUT

2013

137

27596

BONYHÁDI NET WILLE

2014

135

25701

BONYHÁDI LOMBARD MERTIN

2012

135

24572

TEVELI KOPÓ IMPOSIUM

2011

132

1. táblázat | TTI (Tej Tenyészérték Index)

Kplsz

Név

TÉ tőgy

18031

BONYHÁDI CIMBORA RUMBA-ET

123

27057

DUNAHARASZTI MILES REUMUT

121

22658

VÉRTESFARM IRGÓ WEINOLD

120

25000

RÁDÓCI KAMIKÁZE DŰLŐ

119

18428

GENCSAPÁTI CINKE REX

119

2. táblázat | Tőgy tenyészérték

Dionis apaságú, amely elsősorban a tej
beltartalmának növelésében jeleskedett.
A Füge-ivadékok nagyon szép küllemmel
rendelkeztek, s igen jó eredményekkel
szerepeltek a kiállítások show-bírálatain. Anyai nagyapja az osztrák Hochkogl,
amely igazi kettőshasznú bika, jó hústermeléssel és funkcionális tulajdonságokkal. Anyja nem tejtermelési csúcstartó,
azonban nagyon jó beltartalom mellett
(4,81% zsírtartalom, 3,41% fehérjetartalom) konszolidált termelést folytatott.
Az első ellése utáni küllemi bírálaton átlag
fölötti tőgypontszámokat kapott.
Neutron minősítésekor rámára és lábra
egyaránt 8-8 pontot, míg izmoltságra 7
pontot kapott, s az STV alatti testtömeg
gyarapodása 1600 g/nap volt. Neutrontól egy jó-közepes tejtermelést és a
beltartalom növelését várjuk.
A jónevű bonyhádi tenyészetből (Pannónia Állattenyésztő Kft.) került ki Oszét,
aki kiváló, korrekt lábszerkezetet és nagy
rámát tudhat magáénak, s ezt szerencsére
örökíti is utódaiba. Apja a német szárma-
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zású Zauber, aki konszolidált tejtermelést
és magas beltartalmat örökítő tenyészbika, emellett még jó fitnesz tulajdonságokkal is jellemezhető. Anyai nagyapja
az a 17337 Kocséri Aréna Lotarry, aki
a modernkori magyartarka-tenyésztés
meghatározó bikája volt. Hasznosanyagörökítésben még jelenleg is az öt legjobb
magyartarka bika egyike. Anyja a szokásos bonyhádi bikanevelő tehenek egyike,
10 000 kg feletti laktációs termelés, magas
beltartalom mellett (4,27% zsír-; 3,61%
fehérje-tartalom), plusz igen jó küllemi
tulajdonságokkal (átlag feletti ráma- és
tőgypontszámok, valamint igen jó lábszerkezet). Oszéttól a tejtermelés növelése
mellett a beltartalom javítását is várjuk,
s azt, hogy jó lábszerkezetet és tőgyeket
örökítsen.
Híres vonalból és híres tenyészetből
származik a jó csengésű névvel rendelkező Óperencia. A Húshasznú Bt.
egyházasrádóci tenyészetében született, Teveli Gerjen Vallomás fiaként.
Gerjen igazi jó kettőshasznú bika volt,

TENYÉSZTÉSI AKTUALITÁSOK

számos kiváló ivadékuk került tenyésztésbe, akik nagy tejtermeléssel és kiváló
fitnesszel rendelkeznek. Anyja 6 ellés után
fejezte be pályafutását, melynek csúcsa a
3. laktáció volt 9.498 kg termeléssel
(4,02% zsír-, 3,23% fehérjetartalom).
Anyai nagyapja a német származású
Rurex. Az ősök eredményeit látva bizton
várhatjuk Orleántól, hogy kiváló tejtermelést örökítő bika legyen.
Húsos tenyészbikaként most egyedüliként a 32926 Vasvári Salamon Krisztofer
lép be a forgalmazható tenyészbikák körébe. Salamon 2017-ben született Alsóújlakon, a vasvári székhelyű Csörnöc-menti
Mezőgazdasági Szövetkezet magyartarka
tenyészetében. Apja a 24229 Derecskei
Krisztofer Heraldik, aki hosszú éveken
át kedvelt tenyészbikája volt a magyartarka tenyésztőknek, nagy rámája, jó
izmoltsága, jó lábszerkezete meg is teremtette erre az alapot, s jó ivadékokkal
hálálta meg a tenyésztőknek a bizalmat.
Anyja 6 ellése után 6 választott borja volt,
Borjúnevelő Indexe 117, NET-je 130.
Salamon a minősítése során 8-8 pontot
kapott rámára, izmoltságra és lábszerkezetre egyaránt. Az STV alatti testtömeggyarapodása napi 2 117 g volt. Salamontól
nagy rámájú, jól izmolt utódokat várunk,
melyek tehénként majd nagy testkapacitással (nagy bendő → sok takarmány →
sok tej → nagy választott borjú), hízóbikaként pedig kiváló testtömeg-gyarapodással fognak rendelkezni.

ÚJRA SZUPER ELIT TÖRZSKÖNYVES
TEHENET AVATTUNK
kiegyensúlyozott tejtermeléssel, jó hústermeléssel, jó izmoltsággal és igen jelentős rámával. Ezen kedvező tulajdonságai
miatt a tenyésztők szívesen használták a
szaporítóanyagát mind a kettőshasznú,
mind a húshasznú állományokban. Jó
kettőshasznú volta miatt kisgazdaságokban is elterjedten használták. Azon kevés
tenyészbikák egyike, akinek van tenyészbika ivadéka mindkét hasznosítási változatban (27754 Vasvári Nótafa Gerjen).
Anyja a mai napig termelő egyed, s a 8.
laktációját teljesíti. Ebben a laktációban
termelte a legtöbb napi tejet, 46,1 kg-ot!
A legmagasabb laktációs termelését a 3.

laktációban érte el, 10 170 kg-ot (3,96%
zsír-, 3,61% fehérje-tartalommal). Anyai
nagyapja 16454 Kocséri Zefír Lenge, aki
éveken keresztül vezette a tenyészbikák
TTI rangsorát, s 128 ponttal még mindig
a 8. ezen a listán. Óperenciától a magas
tejtermelés és a jó tőgyszerkezet örökítését várjuk.
A dunaharaszti Ficsor Árpád sajtkészítő
tenyésztőtársunk tenyészetéből került ki a
28591 Orleán Wille, aki a német tenyésztésű Wille harmadik magyar tenyészbika
ivadéka (Matula-Net-Oreán). Wille (és
ivadékai) nagy hatást gyakoroltak az egész
európai hegyitarka tenyésztésre, hisz

A Hajdúböszörményi „Béke” Mezőgazdasági Kft. tenyészetében ismét elérte egy
tehén a 100 000 kg feletti tejtermelést. Az
ezzel járó elismerést Egyesületünk szakemberei 2020. június 18-án adták át Hajdúböszörményen, a bikanevelő szemle
lezárásaként.
Fakó 2008. február 22-én született, és
szép, hosszú életpályát tudhat magáénak, s még termelő egyedről beszélünk
(írunk). 2010 februárjában ellett először,
s legutóbb 2019. december 7-én. 10 év,
kilenc borjú, a legutóbbi befejésig 104
910 kg tejet termelt (átlagosan 3,6% zsírés 3,4% fehérjetartalom mellett)! Leg-
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magasabb laktációs tejtermelését (305
napra korrigált) a 7. laktációban érte el,
14 040 kg-mal. A napi maximális termelése szintén a 7. laktációhoz köthető, ami
61,4 kg/nap!
Elég beszédes, hogy 4 tenyészbika
ivadéka van, s ebből kettő mesterségesre alkalmas minősítést kapott (28589
Ozora, 30153 Panda). Tenyészértékei
alapján szinte minden küllemi tulajdonságban javító hatással rendelkezik (tőgy:
107; testalakulás: 110; ráma: 104), a Tej
Tenyészérték Index-e 125.
Apja a bonyhádi tenyésztésű 19890
Eredményes Dionis, aki szintén javító hatású tőgyre, lábszerkezetre, rámára, s 116os TTI-vel rendelkezik.
Többek között Fakó a jó példa arra,
hogy a magyartarka tehenek is jól bírják
és jól is termelnek az intenzív tartástechnológiai körülmények között.

SAJÁTTELJESÍTMÉNY-VIZSGÁLATOK
Az idei évben is folyamatosak az üzemi és
a központi sajátteljesítmény-vizsgálatok,
ahol a céltudatos párosításból származó,
előszelekción átesett egyedek vizsgálata, majd minősítése folyik. A 7.táblázat
szemlélteti a 2020 első félévében STV-t
teljesítő, minősült tenyészbikák számszerű adatait.

Kplsz

Név

TÉ ráma

22659

KOCSÉRI IRAT IMPORT

125

14733

BONYHÁDI RETTENETES RENGER

125

27055

BONYHÁDI MARQUIS WUINDKRAFT

125

23269

KOCSÉRI JÁNOS HUGÓ

121

27057

DUNAHARASZTI MILES REUMUT

121

3. táblázat | Ráma tenyészérték

Kplsz

Név

TÉ tej

25701

BONYHÁDI LOMBARD MERTIN

1384

27058

BÖSZÖRMÉNYI MATULA WILLE

1352

27057

DUNAHARASZTI MILES REUMUT

1297

27596

BONYHÁDI NET WILLE

1237

25000

RÁDÓCI KAMIKÁZE DŰLŐ

1084

4. táblázat | Tejmennyiség tenyészérték

Kplsz

Név

HÚS TÉ

Hasznosítás

27055

BONYHÁDI MARQUIS WINDKRAFT

126

kettős

25517

ŐRSÉGI LOTARI STEINADLER

120

hús

25321

JÁKI LACKÓ PÖTTYÖS

119

hús

27058

BÖSZÖRMÉNYI MATULA WILLE

115

kettős

25702

JÁKI LUPERCUS ÉRMES

114

kettős

5. táblázat | Hús Tenyészérték Index

Kplsz

Név

FTI

14989

TEVELI SEPI STRAHLIST

111

16454

KOCSÉRI ZEFÍR LENGE

111

14429

TEVELI REGŐS HALLER

110

12425

JAJ HORROR

108

13478

NESZTOR AUROCHET

108

6. táblázat | Fitnesz tenyészérték

Hasznosítási irány TB minősítés KSTV ÜSTV
Kettős hasznú

Húshasznú

Összesen

Összesen

mesterséges

4

--

4

természetes

9

6

15

mesterséges

2

--

2

természetes

8

37

45

23

43

66

7. táblázat | STV-t zárt, minősített fiatal tenyészbikák 2020 első félévében (egyed)
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Simon Károly
ügyvezető igazgató

BEMUTATKOZUNK:
SIMON KERTÉSZET KFT.
Simon Károly vagyok. 2010-ben okleveles agrármérnökként végeztem Gödöllőn,
a Szent István Egyetem Mezőgazdaság
és Környezettudományi Karán. Jelenleg
munka mellett a Mosonmagyaróvári Széchényi István Egyetem Mezőgazdaság és
Élelmiszertudományi Karának növényvédelmi szakmérnök képzésén veszek részt.
Az egyetem elvégzését követően 2010-ben
saját gazdaságunkban kezdtem dolgozni.
Tevékenységeinket több Kft.-ben végezzük, amelyek családi tulajdonban vannak. Területileg Fejér megyében három
településen összesen négy telephellyel
rendelkezünk. Hantoson található a cégek
központi irodája, ahol öt kolléganő segíti a napi tevékenységünket. A cégeinknél
összesen 50 fő dolgozik.
A Simon Kft. központi géptelephelye
Hantoson, a szárító üzem Sárbogárdon
található. Itt 13000 t termény tárolására
és szárítására van lehetőségünk. A jellemzően 0,5-120 ha (átlagosan 30 ha) táblaméretű termőterületeink nagyon tagoltak, szétszórtak, 11 település határában
fekszenek. Átlagos aranykoronaértékük
25. A vetésszerkezetünk gerincét az
őszi kalászosok adják (1030 ha), ebből
200 hektáron vetőmag-előállítás folyik.
A vetésforgó továbbiakban kiegészül: őszi
káposztarepce (460 ha), napraforgó (300
ha), cukorrépa (200 ha), vetőmag borsó
(450 ha), takarmánykukorica (560 ha)
növényekkel. A szántóterületek több mint
fele családi tulajdonban, másik fele pedig
bérleményben van. Ezen felül 400 ha területen nyújtunk kisebb-nagyobb szolgáltatást (permetezés, vetés, aratás).
A Simon Kertészet Kft. Nagyvenyim
településen található. 2012-ben kezdtük
a telephely kialakítását, valamint a sárgadinnye termelését, összesen 4000 m²
területen. Jelenleg 2,5 ha blokk rendszerű fóliaház, 40 ha legelő, valamint 120 ha
szántóterület adja a gazdaság alapját. Kertészeti kultúrák: jégsaláta, kápia típusú
és fűszerpaprika, valamint kézzel szedett
csemegekukorica.

A 2015. évben tevékenységünk húshasznosítású magyartarka szarvasmarha
tartással bővült, ekkor vásároltunk 40 db
üszőt a Nyőgéri Húshasznú Bt.-től.
Jelenleg 88 tehén és annak éves szaporulata, valamint 20 db 2019-ben születte
üsző van két gulyában. Egy 2015-ben elvégzett vérvizsgálat kimutatta, hogy az induló állományunk IBR/IPV ellenanyagra
negatív volt, így az állomány megkapta a
négyes mentes igazolást, amely megteremtette a tenyészbika-előállítás alapjait.
2019–ben az Egyesület szakemberei
kiválasztottak 13 tehet, amelyek az eredményeik alapján megfelelnek bikanevelő
tehén szintnek. A termékenyítési időszak
sikeres volt, az első üzemi sajátteljesítmény vizsgálatok 2020-ban indulnak.
Terveink között szerepel a tehénállomány
folyamatos bővítése (első körben 150 db
tehénig), amely magával hozza a legelőterületeink fejlesztését is. Az állomány takarmányadagját 5-6 hónapig legeltetéssel
(borjúóvodában abrak kiegészítés), az év
másik felében a téli szálláson TMR takarmánnyal biztosítjuk, amely rozsszenázs,
kukoricaszilázs, gyepszéna összetételű. Továbbá etetőrácsba árpaszalmát adagolunk.

Nyalótömbök (vitaminos és mikroelemes) adagolása egész évben folyamatosan történik. A kezdetektől mesterséges
termékenyítéssel vemhésítünk, amely az
évek alatt folyamatosan jó eredményekhez vezetett. A termékenyítéshez tarozó
mutatók az elmúlt négy év átlagában: 1,82 termékenyítési index, valamint a vemhesült tehénlétszámhoz viszonyítva 90%
körüli a borjúszaporulati mutató.
A jövőbeni terveink között szerepel a
tehénlétszám bővítésén túl a tenyészüsző
és -bikaértékesítés bővítése, valamint a hízóbika-előállítás.
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Bokros Lajos
magángazdálkodó

BEMUTATKOZUNK:

BOKROS LAJOS MAGÁNGAZDÁLKODÓ
A szlovák határ közelében, Aggtelek és Rudabánya között három település határában – Kánó, Imola, Felsőtelekes – helyezkednek el azok a területek, ahol gazdálkodunk. Északról az Aggteleki karszt peremén vagyunk, vannak sziklakibúvásos legelőink is. Keletre Boldva völgye, dél-nyugatra a Sajó völgye található. Domborzatilag középdombság, eléggé
tagolt területekkel, jellemzően agyagbemosódásos barna erdőtalajok alkotják. Szántóföldi termelésre nem ideálisak,
erdőgazdálkodásra vagy extenzív legeltetéses állattenyésztésre igen. Az állattartás tekintetében Kánó település a tevékenység központja.

EGY KIS TÖRTÉNELEM
Kánó Árpád-kori eredetű település a történelmi Gömör vármegyében. A honfoglaló
Kacsics-nemzetség Kánai ága alapította,
feltehetően a XII. század második felében.
Első okleveles említése 1272-ből származik, Kalnau néven. Neve szláv eredetű,
értelmezése vitatott: vagy a „sár”, vagy az
„ostormánfa, fagyal” jelentésű ősszláv szóból származik, s a középkorban Kalnau,
Kalnow, Kalna, Kalno alakokban fordult
elő. Eredetileg Gömörben feküdt, ott, ahol
három megye (Abaúj-Torna, Borsod és
Gömör) határa találkozott. Első lakói elsősorban a névadó szlávok, részben magyar
etnikumú királyi szolgálónépek voltak.
1427-ben 21 adózó porta volt a faluban,
később hanyatlásnak indult, majd a törökdúlás következtében elnéptelenedett.
1579-től sokáig Pusztakáló néven szerepel,
földjét a környező falvak használják. Birtokos családok a Ragályiak, a Hevessy, Luby,
Amássy család. 1603-ban a terület akkori
birtokosai, a Lorántffy, Széni és Telekesi
családok vámprivilégiumot kaptak Rudolf
királytól. Kánón keresztül haladt ugyanis
a gömöri vas- és egyéb áruk útja az Alföld
felé, melyek megvámolása jó bevételi forrást jelentett. Bornemissza Gergely 1554.
november 1-jén Budán, török fogságban
írt végrendeletében „kálnói”-nak nevezte
magát, mint ahogy később két fia, György
és János is.
A falu állandó benépesülése csak a Rákóczi- szabadságharc után kezdődött meg
újra. A XIX. század közepén lakói elsősorban erdőgazdálkodásból és állattenyész-
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tésből éltek. A századfordulón népessége növekedett, 73 házban 358-an éltek.
A két világháborút követően a kedvezőtlen politikai, gazdasági és társadalmi
folyamatok megakadályozták későbbi
fejlődését. A hatvanas években a lakosság
száma rohamosan csökkent, napjainkban
lassú fejlődés tapasztalható.

SZEMÉLYES BEMUTATKOZÁS
Bokros Lajos a Tölgy-csemete Kft., a Kánói Magyartarkák Kft. és a Miglic-Agro
Kft. ügyvezető tulajdonosa. Két leány-
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gyermek, Nóra (11 éves) és Lilla (4 éves)
édesapja.
1966. szeptember 27-én születtem,
gyermekkoromat Aggteleken és Kánóban
töltöttem. Középiskolai tanulmányaim
Egerben végeztem a Dobó István Gimnázium és Erdészeti Szakközépiskolában.
Szolnokon 1986-1988 között voltam katona, majd ezt követően 20 évig az Északerdő Zrt.-nél dolgoztam főállású kerületvezető erdészként, amely időszak alatt a
Kánón és környezetében található állami
erdőket kezeltem. 2008-ban megszüntettem a munkaviszonyom az állami erdőgazdaságnál, és ettől fogva csak a magángazdálkodásaimmal foglalkoztam, ami
felöleli az erdőgazdálkodást, a vadásztatást, a gépgyártást, a pálinkafőzést, de
legközelebb az állattenyésztés, a magyartarkák állnak hozzám. Mindezek mellett
Kánó település polgármestere vagyok.

A CÉGEK BEMUTATÁSA
A Tölgy-csemete Kft. a kezdet, melynek
alapítása 1993-ra nyúlik vissza. Fő profilja az erdészeti csemete termelés volt,
és főállású munkaviszonyom mellett működtettem, akkoriban nagyon szerettem
a vele való foglalatosságot. Az idők azonban változtak, jöttek a szűkösebb évek,
nehezen lehetett értékesíteni a csemetét.
Most újra lehetne indítani, mert várhatóan nagy erdőtelepítések következnek.
A csemetetermelés megszüntetését követően kezdtem el foglalkozni az állattartással, és megalapítottam a másik céget, a
Kánói Magyartarkák Kft.-t. A harmadik
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cég, a Miglic-Agro Kft. erdőgazdálkodással foglalkozik 256 ha erdőterületen.
A Tölgy-csemete Kft. és a Kánói Magyartarkák Kft. 423 ha területen gazdálkodik, mely területek a család tulajdonában vannak, nincsenek bérleményeink.
Kalászosokat termesztünk kb. 30 ha
területen. Az elmúlt évben vetettünk 25
ha akklimat fajtájú szudáni füvet, melyet
szársértős kaszával lekaszáltunk, rendterítőztünk, és naivan azt hittem, hogy meg
fog száradni. Sajnos nem száradt meg,
úgyhogy becsomagoltuk. A második kaszálásnál már nem próbáltuk a szárítást,
kicsit szikkasztottuk és becsomagoltuk,
nagyon szeretik az állatok. A földjeink nagy része ősgyep, a terület kb. fele
Natura 2000 védettség alatt áll, egyszer
kaszálunk, utána legeltetünk. Nincs nagy
tapasztalatom a gyepgazdálkodásban,
szálas takarmány termesztésében, nagyjából nyolc éve foglalkozom vele, hisz az
első tenyészetkódom 2012. január 1-jén
kértem. Azt látom, hogy ha a gyepjeinkkel nem foglalkozunk – főleg ezekben
az aszályos években –, akkor a legeltetés
hatására tömörödnek, a hozamok pedig
egyre csökkennek.
Az elmúlt időszakban elkezdtünk gyepjeinkre jobban odafigyelni, és úgy gondolom, a következő években a gazdálkodásunkban arra helyezzük a fő hangsúlyt
– ahol a természetvédelmi szabályok
engedik –, hogy gyepeket telepítünk, és
felülvetjük a területeinket. Ehhez a munkához vásároltunk egy 6,4 m munkaszélességű GÜTTLER hengert, melyen egy
szórva vetőgép is található. Minden évben gyepboronáljuk a területeket, hogy a
lepényeket szétterítsük, ne legyenek buja
foltok, a tápanyag egyenletesebben terüljön el, amelyhez vásároltunk 2 darab
6 méteres gyepboronát.

A területeinket szellőztetjük, amely
munkaművelethez gyártottunk egy 3 m
munkaszélességű, 18 cm-es pengékkel
ellátott gyepszellőztető hengert. Ez a gép
négyzetméterenként 18 léket nyit, nem
forgatja, nem szaggatja fel a talajt.

A TENYÉSZTÉSRŐL
A Tölgy-csemete Kft. és a Kánói Magyar
takák Kft. tenyészetei a kezdetektől termelés-ellenőrzés alatt áll, közel száz tehénnel.
Ettől az évtől termelési eredményeink
alapján tenyészbika-előállító tenyészet
lettünk. A célpárosított tehenek terméke
nyítését megkezdtük, várhatóan a jövő
évtől tenyészbikákat is fogunk nevelni.
Évente fogadunk ivadékvizsgálatra kijelölt tenyészbikáktól termékenyítő anyagot, melynek elrakása után 45 nap múlva
alakítjuk ki a háremcsoportokat, és a természetes fedeztetésű bikák kerülnek a csoportokra. A ciklus augusztus végéig tart.
A teheneink 90%-a vemhesül, amin még
úgy gondolom, hogy lehet és kell is javítani.
Az ellések februárban kezdődnek az istállóban és a környékén kialakított területeken. Amikor a borjak megerősödtek,
akkor mennek ki a legelőre. A legelőkön
nem elletünk, tekintettel arra, hogy az
utóbbi években az európai szürke farkas
nagy számban megjelent a területeinken,
ami komoly veszélyt jelenthet a borjakra. Érdekes módon ezek a farkasok nem
úgy viselkednek, mint a Kárpátokban
élő rokonaik, nem tartanak annyira az
embertől, és lakott területek közvetlen
közelébe is bemerészkednek. A borjak
korlátozás nélkül kapják az istállóban és
környékén, illetve később kint a legelőn is
minden itatónál, borjúóvodában a borjúindító granulátumot, később az abrakot.

A bikaborjakat 3,5-4 hónapos korukban
értékesítjük, az üszőket tenyészállatként a
későbbiekben szeretném csak vemhesen
értékesíteni. Igyekszem minél extenzívebb
módon tartani az állatokat, természetesen
minden igényüket kielégítve. Májustól
novemberig legelőn vannak, éjszakára
nem hajtunk be őket, villanypásztorral
körbekerített szakaszokban legeltetünk.
Területeinken több forrás is található,
ahová a domboldalakban kis tavakat alakítottunk ki. Körbe vannak villanypásztorozva, és ezekből a tavakból gravitációsan
úszószelepes vályúkból itatunk.
A tehenek semmilyen kiegészítő abrakot nem kapnak sem nyáron, sem télen.
Téli takarmányunk a széna és a csomagolt savanyított takarmány. A növendék
üszőknek adunk abrakot, általában a
testsúly 0,5-1%-át naponta. Az ÁTK4 pályázatból építettünk egy 1500 m2-es takarmánytárolót és egy középső etetőutas,
zárt, 1500 m2-es istállót. Eddigi tapasztalataim alapján, ha most építkeznénk,
sokkal nyitottabb rendszert alakítanék ki
sok szilárd burkolatú területtel, hiszen az
a jószág, amely kora tavasztól késő őszig
szabadon a legelőn tartózkodik, nem érzi
jól magát egy zárt istállóban. Az elmúlt
évben ezért az istálló körül bekerítettünk
egy 4 ha-os területet, ahol pihenő dombokat alakítunk ki, és fedett körbálaetetőket
helyeztünk el, amit folyamatosan feltöltünk takarmánnyal. Az istállóban, az
etetőúton is folyamatosan ki van osztva a
takarmány, a pihenő terekben kétnaponta
friss szalmával almozunk, hat darab nyíltvizes, fagymentes itatóvályúban van víz.
Az állatok el tudják dönteni, mi a szimpatikusabb, de többet vannak kint.
Végezetül ezúton is szeretném megköszönni családomnak és munkatársaimnak
a segítséget a munkában!
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Török Evelin – Czeglédi Levente

Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Állattenyésztési Tanszék

NÉHÁNY GONDOLAT A KÉRŐDZŐ ÁLLATOK
KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSÁRÓL
Az utóbbi években számos, különböző és sok esetben szélsőséges, illetve ellentmondásos véleményről, álláspontról
értesülhettünk a mezőgazdaság és az
állattenyésztés üvegházhatású gáz kibocsátásával kapcsolatban. Általánosan
ismert, hogy az üvegházhatású gázok a
Napból a földfelszínre érkező sugárzás
egy részét „csapdába ejtik”. A rövidebb
hullámhosszú napsugarakat átengedik, a
földfelszín kisugárzását viszont nagymértékben elnyelik, ezáltal a légkör a felszín
közelében melegszik. Számos üvegházhatású gáz természetesen is megtalálható
az atmoszférában, ugyanakkor az emberi
tevékenység jelentősen hozzáad ehhez,
ezáltal fokozza az üvegházhatást, és hos�szabb távon szerepet játszik a klímaváltozásban.
Az üvegházhatású gázok (GHG) közül
a legfontosabb a szén-dioxid (CO2), amely
főként az állatok, a növények és a mikro-
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organizmusok légzéséből, a fosszilis energiahordozók elégetéséből (kőolaj, földgáz,
kőszén), illetve legnagyobb mértékben a
hőerőművek, a közlekedés és egyéb iparágak működése során keletkeznek. A N2O
(dinitrogén-oxid) főként nitrogéntartalmú élő szervezetek bomlásából, szerves
anyagok elégetéséből, műtrágya-használatból származik, illetve a hőerőművek
működése és a közlekedés is hozzájárul
a képződéséhez. A CH4 (metán) jelentős
része a mezőgazdaságból, azon belül az
állattenyésztésből, illetve a növénytermesztés vonatkozásában a rizstermesztésből származik, emellett jelentős kibocsátó
a hulladékgazdálkodás, az energiaszektor,
illetve a kőolaj- és földgázkitermelés is.
A világon a legnagyobb üvegházhatású
gáz kibocsátó Kína (13 067 691 kilotonna
CO2 egyenérték), ezt követi az Egyesült
Államok (6 444 396 kt), az EU-tagállamok (összesen 4 499 851 kt), India (3 346
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954 kt), Oroszország (2 233 876 kt) és Japán (1 359 533 kt) (I1). Az Európai Unió
tehát a világ 3. legnagyobb kibocsátója, az
Unión belül pedig több mint 900 millió
tonnás évi kibocsátásával Németország
szerepel az első helyen, őket követi Franciaország, Olaszország, Lengyelország és
Spanyolország. Ágazatok szerinti bontás
vonatkozásában megállapítható, hogy a
kibocsátás 78%-áért az energiaszektor a
felelős, amelynek körülbelül harmadát
teszi ki a közlekedés. A mezőgazdaság
10,1%-át adja az uniós kibocsátásnak, az
ipari termelés 8,7%-ot, a hulladékkezelés
pedig 3,7%-ot. Magyarország kibocsátása
mintegy 61 millió tonna (I1).
Az utóbbi években több, szakmailag
nem kellően megalapozott véleményt olvashattunk a mezőgazdaság és azon belül
az állattenyésztés környezetre gyakorolt
hatásaival kapcsolatban. E források szerint
a szarvasmarhatenyésztés súlyos terhet ró
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a környezetünkre, és a húsának, illetve tejének fogyasztásával mi is hozzájárulunk
az üvegházhatás fokozásához. Egyes vélemények szerint a mezőgazdaságból eredő
környezetszennyezés nagyobb mértékű,
mint a járműiparból származó, hiszen az
üvegházhatású gáz kibocsátás 51%-áért
az állattenyésztés okolható. Jelenleg több
nemzetközi és hazai szakmai szervezet
igyekszik ezeket a tévhiteket és féligazságokat eloszlatni és tudományosan megalapozott információkkal szolgálni a közvélemény számára. Ennek a munkának a
keretében kutatók megállapították, hogy
a mezőgazdaság az üvegházhatású gázok
kibocsátásának mindössze a 9,6%-áért tehető felelőssé (I2).
Nemcsak az üvegházhatású gázok kibocsátásáért tartják felelősnek a szarvasmarha-ágazatot, hanem a jelentős vízfelhasználása miatt is. Az egyik ilyen állítás
szerint az állattenyésztés a Föld édesvízkészletének mintegy harmadát használja
fel. Szintén a vízzel kapcsolatos szélsőséges állítás, mely szerint 1 kg marhahús
előállításához 15 000 l víz szükségeltetik.
Ezzel szemben a friss kutatások a szektor
vízfelhasználásával kapcsolatban megállapították, hogy a teljes állattenyésztési
ágazat a Föld édesvíz-készletének csupán
8%-át használja fel. A számítások azt mutatják, hogy 1 kg marhahús előállításához
megközelítőleg 50 l vízre van szükség.
Az egymásnak látszólag ellentmondó
adatok és eredmények a számítások eltérő módszertanából következnek. A
vízfelhasználás vonatkozásában három
alapvető kategóriát különböztetnek meg.
A „kék víz” kategória a felszíni vagy felszín alatti vízforrásokból származó, állattenyésztési és öntözési célú felhasználást

jelöli. A „szürke víz” a már felhasznált,
de egyéb célokra, például öntözésre még
hasznosítható vízkészleteket, míg a „zöld
víz” a csapadékvizet jelenti. Amennyiben
az állattenyésztés vízfelhasználását vizsgáljuk, tudnunk kell, hogy az ágazatban
felhasznált víz több mint 90%-a az ún.
zöld, vagy más néven csapadékvíz, amely
a talajban raktározódik, ahonnan a növények elpárologtatják, ezáltal visszakerül a
vízkörforgásba. A zöld víz, mivel ennek a
természetes körforgásnak az eleme, nincs
összefüggésben az állattenyésztés vízfelhasználásával. A valós vízhiány a kék víz
hozzáférhetőségén alapszik. A kutatók
ezt a felosztást követve megállapították,
hogy ha a zöld víz mennyiségét a számítás során figyelmen kívül hagyjuk, 1 kg
marhahús előállításához 550-700 liter víz
szükséges. Ennek jelentős része azonban
a szürke víz kategóriába sorolható, vagyis
az egységnyi termék előállítása mindös�sze 50 liter „valódi”, kék vizet távolít el a
vízkörforgásból (Doreau és mtsai, 2012).
A tudatos tenyésztésnek és technológiai fejlődésnek köszönhetően azonos
mennyiségű marhahús és tej előállításához napjainkban kevesebb tenyészállatra,
földterületre, takarmányra és vízre van
szükség, az állatok kevesebb trágyát termelnek, továbbá az egységnyi termékre
jutó üvegházhatású gáz kibocsátás is jelentősen mérséklődött a 30-40 évvel ezelőtti értékekhez képest. Capper és mtsai
(2009) a tejtermelés környezeti hatásait
vizsgálták 1944 és 2007 között, 1 milliárd liter tej előállítására vonatkozóan.
Ugyanazon mennyiségű tej előállítása
2007-ben az 1944-ben szükséges állatállomány 21%-át, a takarmánymennyiség 23%-át, a vízigény 35%-át követelte.

A trágyatermelés 24 %-ára, a karbon lábnyom (állat+CH4+N2O egyenérték kg
CO2 x 109) pedig 37%-ára csökkent. Azzal
kapcsolatban is készültek tanulmányok,
hogy a tejtermelés ivóvíz-szükséglete és
a takarmánynövény-termesztés vízszükséglete hogyan alakul a tejtermelés színvonalától (4000, 8000, 12000 l/laktáció)
függően, 1 liter tejre számítva. Az eredmények azt mutatták, hogy a 4000-ről
8000 literre növekvő laktációs tejtermelés
esetén az ivóvíz-szükséglet 23,9%-kal, a
takarmánytermesztés vízszükséglete 29,9
%-kal csökkent. Mindezek alapján a 4000
l-es tehenenkénti tejtermelés megháromszorozódása 34,8%-os ivóvíz és 36,5%-os
takarmánytermesztési vízigény-csökkenéssel jár együtt (Horn, 2008).
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of dairy production. J. Anim. Sci. 87.
2160-2167.
DOREAU, M. – CORSON, M. S. – WIEDEMANN, S. G. (2012): Water use
by livestock: A global perspective for a
regional issue?. Animal Frontiers. 2. 2.
9-16.
HORN P. (2008): Új helyzetben a világ
élelmiszerellátása. Magyar Tudomány.
1108.
I 1 : http s : / / w w w. e u rop ar l .
europa.eu/news/en/headlines/
society/20180301STO98928/greenhousegas-emissions-by-country-and-sectorinfographic
I2: https://meatthefacts.eu/home/morethan-meats-the-eye/environment/
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Rácz Károly és Rácz Dániel

ROBOTFEJŐGÉPEK
Már mintegy öt éve az Egyesület által
szervezett szakmai rendezvényeken és
másutt is sokat foglalkoztunk a fejőrobotok kérdéskörével. Néhány tagunk ‒ többnyire munkaerőhiány miatt ‒ bele is vágott a megvalósításba. Úgy gondoljuk, mi,
magyartarka tenyésztők egy nagy család
vagyunk, ezért kötelességünk is egymást
segíteni, főleg azzal, hogy átadjuk a megszerzett információkat és tapasztalatokat.
A 2019. évi részközgyűléseken minden
résztvevő elmondta gondolatait, bemutatta gazdaságát, és beszélt arról is, hogyan látja a jövőt. Sajnos, sokan mondták
azt szomorúan, hogy a gyerekeket nem
vonzzák az állatok, szívesebben ülnek
traktorba, a növénytermesztés nagyobb
jövedelmet ígér, és nincs állandó kötöttség. Lehet, hogy a munkaerőhiány valamelyest enyhül a kialakult válsághelyzet
miatt, de azt gondoljuk, ez nem változtat
azon a tényen, hogy a modernizáció, a
robotizáció megállíthatatlan az állattartásban is. A fiatalokat biztosan jobban
vonzza egy mobiltelefonos applikáció,
mint az, hogy órákon át a fejőaknában
robotoljanak. Mivel a magyartarka elterjedtebb a családi méretű gazdaságokban,
ezért a 60-70 tehenet kiszolgáló robotnak
szerintünk nagyobb jövője lesz a mi tagjaink között. Jelentősen meg tudja kön�nyíteni a munkát, de ugyanakkor igényli a
gazdaszemléletet, a folyamatos ráfigyelést.
A fenti indokok alapján a mi családunk is
úgy döntött, hogy ebben az irányban indulunk el, bízva abban, hogy támogatás is
lesz rá.
Az eredményes robotos tejtermelésnek
több fontos feltétele van. Egyik a robothoz
jól alkalmazkodó állat, másik az ideális istállókörnyezet és takarmányozás kiválasztása, valamint a jó gépválasztás. Fontos,
hogy a robot beüzemelésekor elegendő
üsző-utánpótlás álljon készen a kiselejtezendő tehenek pótlására. A rossz tőgyű,
agresszív, konok tehenek nem tudnak alkalmazkodni a robotfejéshez. Őket ki kell
selejtezni. Ezért célszerű a jól alkalmazko-
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Ficsor Árpád, dunaharaszti tenyésztő ismerteti a fejőrobot működését Dr. Nagy István agrárminiszternek

dó, nyugodt, szabályos tőgyű tehenekre,
valamint a legfrissebb genetikát képviselő
üszőkre szexált spermát használni. Üszőborjú születésénél lényegesen kisebb a nehéz ellés aránya is.
Robotvásárlás előtt a legfontosabb kérdések, amelyek foglalkoztatnak minket:

MUNKAIDŐ
»» Mennyi munkaórát spórolhatunk
meg?
»» Munkakörülmények változása?
»» Mennyire lesz rugalmas a munkaidőbeosztásunk?
»» A robot megfelelő működtetéséhez
mennyi alkalmazottra van szükség, és
milyen képzettségű szakembert igényel?

4 órás munkaidejű embert követel, melyet a gazda vagy családja is el tud látni.
Legfontosabb feladatnak az újonnan ellett
üszők betanítását, a föcstejek itatását, borjak ellátását tartjuk. A jól betanult tehenekkel sok feladat nincs. Továbbá fontos
a számítógépen az adatok naprakész vezetése (ellés, inszeminálás, apasztás, gyógyszeres kezelés). A munkaidő-beosztásunk
bizonyos keretek között sokkal rugalmasabb, mint egy fejőházban.

ROBOT ELHELYEZÉSE, TARTÁSTECHNOLÓGIA

Láttunk robotot mélyalmon és pihenő
boxon egyaránt. A forgalmazók a pihenő boxosat preferálják, de úgy gondoljuk, mindkét típust lehet jól és rosszul
működtetni. Legfontosabb a megfelelő
alom-higiénia, hogy a tehenek tiszták legyenek. Egy tiszta állatot bármelyik robot
Több robotot és gazdaságot is megnéz- meg tud fejni. A robot elhelyezése szemtünk az elmúlt évben Magyarországon és pontjából fontos kérdés, hogy irányított
külföldön egyaránt. Arra a megállapításra vagy szabadforgalmú istállót szeretnénk
jutottunk, hogy egy jól elhelyezett robot kialakítani. Az irányított drágább lesz, de
egy 60-80 fejt tehenes gazdaságban egy több tehenet le tud fejni, nem lesz olyan
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ROBOTFEJŐGÉPEK

egyed, amelyiknek nincs fejési jogosultsága és a robotot foglalja. Az istálló mérete
alapján lehetőségünk van válogatókapuk
segítségével különböző szelekciós terek
kialakítására, mely szintén a mindennapi munkánkat könnyíti. A legfontosabb,
hogy a tehén szívesen menjen a robotba,
és a robot az egész pihenőtérről jól látható
helyen legyen. A magyartarka tehenet a
gyomra fogja mozgatni, ezért a takarmányozásra nagy hangsúlyt kell fektetni.

TAKARMÁNYOZÁS
Nagyon fontos kérdés, hogy a robotban
mennyi abrakot szeretnénk etetni. Van
gazdaság, ahol a teljes abrakadagot a gép
osztja ki, és az etetőasztalon csak tömegtakarmányt etetünk. Ebben az esetben sok
pénzt és időt spórolunk, ha elhagyhatjuk
egy TMR kocsi üzemeltetését. Hátránya
ennek a technológiának, hogy egy robot
kevesebb tehenet tud megfejni, így a beruházás költsége kevesebb tehénre oszlik.

Másik megoldás, ha a robotban csak
kiegészítő abrakot etetünk, a többi takarmányt etető kocsival adjuk, így nem
TMR-t, hanem PMR-t etetünk. Ajánlott
egy jó takarmányos céggel felvenni a kapcsolatot, akiknek van már robotos istállóban etetési tapasztalatuk.

MILYEN ROBOTOT VÁLASSZUNK?
Ma Magyarországon több színű robot van
a piacon (piros, kék, zöld). Szerintünk a
látottak alapján a tehenet mindegyik meg
tudja fejni, csupán műszaki apróságokban
térnek el egymástól. Egyik szempontból
az egyik, másikból a másik tűnik jobbnak.
Sokkal fontosabb, hogy a cégek mögött
milyen szervizháttér van, ha baj van, honnét és milyen gyorsan érkezik a megfelelő
képzettségű segítség. Ne feledjük, hogy a
robot az év minden napján, a nap 24 órájában dolgozik, nincs más, ami helyettesíti!
Számunkra egy másik fontos kérdés, hogy
az abrakadagoló csak granulált vagy dercés

takarmányt is ki tud osztani, mert van, aki
saját maga darálja és keveri az abrakot.

MEGTÉRÜLÉS
Nem elhanyagolandó kérdés a beruházás
kapcsán, hogy a robot mennyibe kerül,
és megtérül-e. Úgy látjuk, hogy a gép ára
kb. annyiba kerül, mint egy jól felszerelt
2-300 LE-s traktor, mellyel szinte minden
gazdaság rendelkezik kényelme érdekében. Szerintünk egy robottal egy ember
munkáját megspórolhatjuk a fejőházi fejéshez viszonyítva, melynek éves költsége
legalább 5 000 000 Ft járulékaival együtt.
Így a robot támogatás nélkül 10 év alatt,
támogatással 5-6 év alatt megtérülhet.
Élettartama legalább 15 év a forgalmazók
szerint. A fenntartási költsége hasonló,
mint egy fejőházé.
A fent leírt dolgokat családunkkal ös�szegeztük, és úgy döntöttünk, hogy nincs
más út a szarvasmarha-tartásban is, mint
a lehető legfejlettebb gépesítés a növénytermesztéshez hasonlóan.
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Dr.Harangi Sándor
ágazatvezető

TAKARMÁNYOZÁSI GYAKORLAT A
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BÉKE MG.-I KFT.
TENYÉSZETÉBEN
Vállalatunk mindösszesen 2 000 tehenet
és annak mintegy 2 200-2 300 egyedből
álló szaporulatát tartja. A dorogi úti tejelő
szarvasmarhatelep és a zeleméri növendéküsző telepkomplexum két egységet
képez. Cégünk bikahizlalással nem foglalkozik, a szaporulatból kizárólag a nőivarú
egyedek felnevelésére kerül sor. A tehénállomány megoszlását tekintve elmondható, hogy 1 880 holstein-fríz és 120 kettőshasznú magyartarka fajtájú egyedből
tevődik össze. 2019. évi 305 napos standard laktációs termelési eredményünk a
holstein-fríz állománynál 11 058 kg volt
3,45% zsír- és 3,21% fehérjetartalom mellett. A magyartarka állományunk pedig 8
627 kg tejet termelt 3,73% zsír- és 3,40%
fehérjetartalom mellett. A holstein-fríz
egyedeknél 407, míg a magyartarka esetében 380 nap volt a két ellés közti idő.
A perzisztencia pedig sorrendben 77,4,
illetve 74,7%-ot ért el.
A tehenészeti telepünkön 2 darab
egyenként 528, 2 darab 308 férőhelyes
pihenőboxos istálló, valamint 3 darab 192
férőhelyes növekvő mélyalmos istálló található. A termelő tehenek az elmúlt évtized során épült nagy légterű, etetőasztalos,
szigetelt födémmel ellátott pihenőboxos
istállókban, illetve az apasztás előtt álló
csoport az egyik mélyalmos istállóban
kerülnek elhelyezésre. A szárazonállás és
az előkészítés időszakát a tehenek a földes
kifutóval ellátott kettő darab mélyalmos
istállóban töltik. A pihenőboxos istállókban a boxokat a biogázüzemünkből
származó fermentált, szeparált trágyával
töltjük meg. A telepen az állatok fejése
egy Westfalia (GEA) AutoRotor Magnum
AR90 típusú 80 állásos karusszel fejőházban történik.
A kettőshasznú magyartarka tehenek
minden laktációs stádiumban együtt vannak a hasonló holstein-fríz tehenekkel,
tartásmódjuk semmiben sem tér el azokétól. A termelő állatok csoportosítása
laktációs stádium szerint történik, ezzel
is minimalizálva az állatok mozgatását a
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csoportok között. Az elletőből termelésbe kiadott tehenek két fogadó csoportba
kerülnek, elkülönítve az elsőborjas teheneket a többször ellett társaiktól. A fogadó csoportok mellett még összesen hat
termelő csoporttal rendelkezünk. Lehetőségünk van az első laktációs teheneket
a többször ellett tehenektől egészen 200
tejelő napig külön tartani.
Takarmányozási rendszerünk monodi
étás, TMR (Total Mixed Ration) típusú.
A telepen öt receptúrával dolgozunk:
előkészítő, fogadó, nagy- és közepes tejű,
valamint szárazonálló receptek. Valamennyi takarmánykomponenst labora
tóriumi vizsgálatnak vetünk alá. A vizsgálati eredmények ismeretében egy
optimalizáló program segítségével külsős
takarmányozási szakember állítja össze a
szükséges receptúrákat. Cégünk nagy területen termeszt silókukoricát, őszi rozsot,
festuloliumot, lucernát, ezért az ezekből
készített erjesztett takarmányok (szilázs,
szenázs) adják a tömegtakarmányaink
gerincét. Szenázs- és szilázskészítés során
nagy hangsúlyt fektetünk a betakarításkori
optimális fenofázisra és a beszállított takarmány hamutartalmára. Az erjesztett takarmányainkat lehetőleg falközi silódepókba
tároljuk be. A depók fedése kétrétegű fóliával történik. Kisebb tételek esetén csomagolt szenázsbálát is készítünk, melynél különösen odafigyelünk a bálák tömörségére
és a mihamarabbi becsomagolásukra is.
Valamennyi erjesztett takarmányt baktériumos tartósítószerrel kezelünk, illetve az
idei évben már szervetlen sókészítményt is
kipróbáltunk.
A tartósított takarmányok mellett réti
szénát, lucernaszénát és árpaszalmát is
etetünk, melyek mindegyike aprított
formában kerül felhasználásra a TMR
előállítása során. A szénafélék közül elsősorban rétiszénát vásárolunk. A szénákat
nagyrészt a kettő darab, egyenként 1 100
m2 alapterületű fedett szénatároló színben
tároljuk. A szabadtéri széna- és szalmakazlakat bálatakaró ponyvával fedjük.

A Magyartarka • XX. évfolyam 2. szám (nyár)

Az egyes receptúrákban kétféle tejelő,
valamint szárazonálló és előkészítő tápokat használunk, melyekből az előkészítő
táp kivételével valamennyit a saját keverőüzemünkben állítjuk össze. Emellett
használunk vásárolt energia- és fehérjehordozó koncentrátumot, melaszból készült kiegészítőt, sör- vagy kukoricatörkölyt, többkomponensű bendőpuffert,
élesztőkészítményt és védett cukorforrást.
Telepünkön két PEECON típusú vontatott, mérleggel ellátott függőleges csigás
keverő-kiosztó kocsi látja el a napi takarmányozási feladatokat. A nagyobb kocsi
32, a kisebb 20 m3 térfogatú. Az aktuális
receptnek megfelelő takarmányt az előbbiben 3, míg az utóbbiban 2 függőleges
csiga, illetve az arra szerelt kések aprítják, keverik össze a kívánt homogenitás
elérése érdekében. Ezeknél a típusú eszközöknél az egymás melletti csigák ellentétes forgásirányúak és szállítási irányuk
is eltérő. Élettani szempontból fontos a
kiosztott TMR szárazanyag-tartalmának
optimalizálása, ezért a kitűzött 50-52%
szárazanyag szint elérése érdekében vizet
is adagolunk a kiosztó kocsiba.
Napi egyszeri takarmányozást folytatunk, a nyári időszakban ezért a TMR
utóerjedésének megakadályozása érdekében propionsavat is használunk. A napi
takarmány-, illetve szárazanyag-felvételt
folyamatosan ellenőrizzük, és szükség
esetén kizárólag az adagokon módosítunk, a recepten természetesen nem.
Az etetőasztallal rendelkező istállókban
a maximális táplálóanyag-felvétel elérése
érdekében napi 8-10 alkalommal toljuk
vissza a takarmányt a tehenek elé. Minden
reggel kitoljuk az előző napról megmaradt
maradékot, amelyet vissza is mérünk, így
egészen pontos információt kapunk a
napi fogyásról. Az egyes csoportok napi
szárazanyag-felvételének és a fejőrendszerből nyert aktuális tejtermelésének
együttes ismeretében egzakt képet kaphatunk az állatokról.

TAKARMÁNYOZÁSI GYAKORLAT A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BÉKE MG.-I KFT. TENYÉSZETÉBEN

Az etetés csoportonként, a fejés sorrendjében történik. Amíg az adott csoport a fejőházon tartózkodik, addig a
jászolmaradék kitolása megtörténik az
etetőasztalról. A bemért maradékot az
apasztás előtti, 20 liter átlagtermelés alatti csoport kapja meg. Ezt követően – a
tehenek fejésről való visszatéréséig – kivetésre kerül a friss TMR. A teheneket
ilyen módon sikerül „lábon” tartanunk
a fejést követően, ami tőgyegészségügyi
szempontból sarkalatos pontnak számít.
A nyári időszakban a receptekben igyekszünk csökkenteni a silókukorica-szilázs
arányát, ezzel ellentétben viszont növeljük a jól emészthető rosttartalommal bíró
fű- és rozsszenázs arányát. Ezzel próbáljuk a nyári hőstresszes időszakban is elfogadható szinten tartani az állatok szárazanyag-felvételét.
Úgy gondoljuk, hogy a takarmányozás az egyik legfontosabb, vagy talán a
legfontosabb alapköve a sikeres tejelő
szarvasmarhatartásnak. Ennek érdekében rendkívüli módon oda kell figyelni
nemcsak a tömegtakarmány-termesztés, -betakarítás, be- és kitárolás során,
hanem a receptúrák összeállítása, a
készletek optimális kezelése, valamint
a jászolmenedzsment során egyaránt.
A szarvasmarhaágazat valamennyi dolgozójának célja, hogy egészséges tehenekkel minél nagyobb profitot tudjon
realizálni vállalatunk.
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PORTRÉ
AKI KÉRDEZ: KOVÁCS-MESTERHÁZY ZOLTÁN
AKI VÁLASZOL: SZABÓNÉ BOGDÁN JUDIT
– 1956. március 17-én, Tapolcán születtem. Az általános iskolát szülőfalumban,
Lesencetomajon végeztem, majd Tapolcán, a Batsányi János Gimnáziumban
érettségiztem. A mezőgazdasággal már
gyerekkoromban kapcsolatba kerültem,
a családi háztáji gazdaságban mindig jutott feladat számomra, így érettségi után
a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen
folytattam tanulmányaimat. 1979-ben
szereztem agrárkémikusi diplomát, majd
Lovászpatonán, az Újélet Termelőszövetkezetben kezdtem dolgozni növényvédő
mérnökként.
1988-ban kisebb pályamódosítás következett az életemben, a közgazdasági pálya
felé fordultam, üzemgazdászként dolgoztam tovább, majd újra iskolapadba ültem,
és 1991-ben Keszthelyen vállalatgazdasági szakmérnöki diplomát szereztem.
1993-tól főkönyvelő-helyettesként dol
goztam a Vaszari Hunyadi Szövetkezetben, majd 1997-ben a Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Szövetkezet főkönyvelője lettem.
A szövetkezet átalakulását követően 2001ben megválasztottak a Nagyvázsonyi Mezőgazdasági Kft. ügyvezetőjének.
Tavalyi nyugdíjba vonulásom után a cég
irányítását átadtam a fiataloknak, részmunkaidőben még főkönyvelőként dolgozom.
Férjem is agrármérnök, 1977-ben kötöttünk házasságot. 3 gyerekünk született,
két fiú és egy kislány. Szerencsére unokákkal is megajándékoztak már bennünket,
2 kislány és 1 fiú unokánk van, hamarosan
megszületik a negyedik kisfiú is.
– Miért ezt a pályát választottad, egyértelmű volt az indíttatás, vagy kitérővel
értél célba?
– Mivel falun nőttem fel, az életemet
soha nem tudtam volna elképzelni máshol, mint vidéken. Már gyerekkoromban
nagyon élveztem elvégezni a rám bízott
feladatokat, soha nem is fordult meg a fejemben, hogy más ágazatban dolgozzam.
A közgazdasági pálya felé fordulásom is
inkább családi okok miatt történt, mivel
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a három gyerek felnevelését nehezen tudtam összeegyeztetni a növényvédős munkakörömmel.
– Mikor kerültél kapcsolatba a magyartarkával?
– Már első munkahelyemen is magyartarka fajta tenyésztése folyt, igaz, ott még
csak „távolról” figyeltem, hogy a 80-as
évektől hogyan próbálják fenntartani a
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fajta tenyésztését. Sajnos akkor a keresztezésével próbálkoztak, ami nem vezetett
eredményre, így felszámolták az ágazatot.
Miután Nagyvázsonyba kerültem 1997ben, itt kerültem igazán kapcsolatba a
magyartarka fajtával. Itt is számos vita
részese voltam, amely a fajta megtartásáról szólt, de végül is kitartottunk mellette.
A 80-as években két telepen, kötött tartásban voltak a tehenek, majd az egyik tele-

PORTRÉ: SZABÓNÉ BOGDÁN JUDIT

pet megszüntettük, jelenleg 600 db körüli
vegyes ivarú szarvasmarhánk van kötetlen tartásban, kisebb hányada húshasznosítású, nagyobb része kettőshasznosítású
magyartarka.
Gazdaságunk kedvezőtlen adottságú
térségben gazdálkodik, így soha nem volt
a támogatások ellenére sem annyi forrásunk, hogy „nagyon” korszerű telepet
építsünk fel. Az extenzívebb körülményeket a magyartarka fajta jobban bírja.
Emellett jelentős legelőterülettel is rendelkezünk, az üsző- és tehénállományt
jelenleg is legeltetjük.
– Mit tartasz a legkomolyabb tenyésztői
eredménynek, amit elértél/elértetek?
– Ügyvezetői tevékenységem legnagyobb
sikerének azt tartom, hogy a cégünk termelési struktúráját a folyton változó körülmények között, kisebb módosításokkal
sikerült fenntartani. Eredményes gazdálkodásunk ugyan csak szerényebb fejlesztéseket tett lehetővé az összes ágazatban,
de sikerült megtalálnunk a ráfordítások
és bevételek közötti olyan egyensúlyt, ami
eredményességünket biztosította. Még
ma is több mint 50 dolgozónak adunk
munkát egy iparosodott térségben, így át
tudtam adni cégeink irányítását ezekkel
az alapokkal a fiataloknak.
A magyartarka fajtával az évek során
számos kiállításon részt vettünk, sok díjat
nyertünk, ami igazán állattenyésztő kollégáim érdeme, hiszen én csak a kereteket
biztosítottam ehhez, a szakmai munkát ők
végezték el.

Nagy örömmel tölt el, hogy hosszú
évekig ellenőrző bizottsági elnökként segíthettem az Egyesület munkáját, aminek
köszönhetően a „Magyartarka Fajtáért
Emlékérmet” is megkaptam.
– Az Egyesület oszlopos tagjaként miként
emlékszel vissza az elmúlt 30 évre?
– Mi 1998-tól vagyunk tagjai a Magyartarka
Tenyésztők Egyesületének. Szakmai segítségüknek köszönhetjük, hogy ma is a magyartarka fajta tenyésztésével foglalkozunk.
Az Egyesületben végzett szakmai munka
nagy segítséget jelent a tenyésztőknek, a tenyésztési célok kijelölése megfelelő választ
adott eddig az éppen aktuális kihívásokra.
Örülök, hogy részt vehettem 2005-től ebben a munkában. Fontos kiemelni, hogy
Egyesületünkben mindig összetartás, csapatszellem uralkodott. Ahogy kollégáim is
megfogalmazták már, jó volt ebben a „nagy
családban” dolgozni. Mivel már nyugdíjas
vagyok, a mandátumom lejártával átadom
helyemet a fiataloknak.
– Véleményed szerint melyek azok a fontosabb kihívások, melyekkel a magyartarka-tenyésztőknek meg kell birkózniuk?
– Változó világunkban nagyon sok probléma merül fel folyamatosan. Úgy gondolom, hogy az Egyesületünk segítségével,
közös gondolkodással megtaláljuk a megfelelő válaszokat ezekre a problémákra.
Sajnos olyan hirtelen változások is előfordulnak, mint a COVID-19 hatására kialakult helyzet, ami azért rávilágít egy nagyon
fontos dologra, hogy a „profit hajszolása”

milyen világjárványt idézhet elő, a világgazdaságban milyen óriási károkat okozhat!
Eddig a munkaerőhelyzet jelentette a
legnagyobb gondot, most átmenetileg
enyhült ez a nyomás, de az árak, a kereslet
csökkenéséből adódó károk mérséklése
lett a fő feladat. A sok más mellett a környezetvédelmi kihívásokra is meg kell találnunk a megfelelő válaszokat.
– Miként látod, a magyartarka marha
előtt milyen jövő áll (kettős és húshasznosítás)?
– Úgy gondolom, hogy a magyartarkának
továbbra is helye lesz a hazai tenyésztésben. Különösen kettős hasznosítása miatt.
Nagyon sok függ a támogatások jövőbeni alakulásától. Sajnos, a mezőgazdaság
eredményességét csak támogatások segítségével lehet fenntartani.
A munkaerő-probléma, úgy gondolom, csak átmenetileg enyhült, továbbra
is gondolkodni kell az automatizációs lehetőségekről, de nekem személy szerint az
a véleményem, hogy továbbra is szükség
van az állatokat ismerő, hozzáértő dolgozókra, hogy megfelelően működni tudjon
állattenyésztésünk.
Nekem mint elköszönő egyesületi bizottsági tagnak is sok problémával kellett
szembenéznem életem során, de a jelenlegi felgyorsult, folyton változó világban
talán még nehezebb lesz a megfelelő válaszokat megtalálni.
Ehhez utódaimnak a szakma szeretete
mellett kívánok kitartást, türelmet!

RANGOS ELISMERÉS
A Föld Napja alkalmából Dr. Nagy István agrárminiszter Pro Natura Emlékplakettet adományozott KovácsMesterházy Zoltán tenyésztésvezető kollégánk részére,
az Őrségi Nemzeti Park gyepterületeinek szakszerű kezeléséért, a muraközi ló megmentése érdekében végzett
fáradhatatlan munkájáért, oktatói és publicisztikai tevékenységéért.
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MAGYARTARKA TENYÉSZBIKÁK
SZAPORÍTÓANYAGÁNAK ÁRJEGYZÉKE

0,27

18

0,11

99

111

94

96

117

22658 VÉRTESFARM IRGÓ WEINOLD

89

813

24

-0,15 30

0,03

120

114

95

125

124

22659 KOCSÉRI IRAT IMPORT

90

868

37

0,03

29

-0,02 105

125

91

101

22977 BONYHÁDI IBHÁR IMPORT

90

671

30

0,05

22

-0,02 109

116

93

96

22979 VÉRTESFARM ISAI MANDELA

86

782

19

-0,21 29

0,03

102

92

96

99

132 2500

78

94

130 2000

99

109

99

133 2500

110

123

99

134 2500

108

107

101 135 3000

105

90

114

92

91

126
121
123

23253 VASVÁRI JAKAB ALDOR
23254 KOCSÉRI JÓKORA GARTH

Ár Ft+ Áfa

131

106

22397 VASVÁRI IBRÁNY POLDAU

96

KTI

29

FTI

343

HTI

TTI

Testal.

Izm.

Ráma

Tőgy

feh%

Feh. Kg

Zsír %

Zsír kg

Tej kg

86

NET

21941 BONYHÁDI HÜVELYK EGO

Megb%

NÉV

KLSZ

ÉRVÉNYES: 2020. JÚLIUS 1-TŐL

2000

2000

111

114

2500

23556 TEVELI JÁRÁS IMPOSIUM

83

922

38

0,01

29

-0,05 108

105

98

98

126

84

111

103 130 2500

23557 RÁDÓCI JÁZMIN MAGUA

87

629

23

-0,04 19

-0,05 109

105

92

94

119

100

99

97

102

85

24230 VASVÁRI KURUC ACÉL

130 2500
2000

24231 RÁDÓCI KUFÁR CSIPET

85

487

18

-0,03 15

-0,03 99

106

106

108

115

94

83

99

24579 BONYHÁDI KUPEC ARÉNA

86

421

32

0,27

20

0,10

102

101

86

96

119

90

99

105 130 2000

109

105

2000

25000 RÁDÓCI KAMIKÁZE DŰLŐ

84

1084 41

-0,05 38

0,00

119

105

88

108

131

101

102

100 136 2500

25002 BONYHÁDI KATARZIS COSTA *

81

420

-0,09 12

-0,05 118

115

92

113

113

100 124 2000

24679 DERECSKEI KARAKTER EMPEROR
12

128 2000

83

102

25321 JÁKI LACKÓ PÖTTYÖS

119

94

2500

25517 ŐRSÉGI LOTARI STEINADLER

120

94

2500

25687 VASVÁRI LATOR GYÖRE

100

25700 BÉNIFARM LŐVÉR MERTIN

83

583

30

0,11

22

25701 BONYHÁDI LOMBARD MERTIN

79

1384 42

-0,21 43

25702 JÁKI LUPERCUS ÉRMES

80

845

34

0,00

29

26149 TEVELI MÁTYÁS EREDMÉNYES

72

467

19

0,00

26151 BONYHÁDI MIKLÓS EREDMÉNYES

79

441

30

0,22

27055 BONYHÁDI MARQUIS WINDKRAFT

80

575

35

0,20

27057 DUNAHARASZTI MILES REUMUT

78

27058 BÖSZÖRMÉNYI MATULA WILLE

77

27316 BONYHÁDI NÉRÓ FARMER

78

0,03

103

86

97

120

101

-0,08 97

97

77

93

135

104

109

97

137 3000

-0,01 112

100

93

90

125

114

98

96

136 2500

19

0,05

113

100

88

105

117

105

98

93

129 2000

20

0,08

112

106

96

113

119

104

98

131 2000

26

0,10

108

125

101

103

123

126

99

139 2500

1297 50

-0,04 45

0,00

121

121

98

107

137

94

105 138 3000

1352 55

0,00

-0,02 95

104

103

105

138

115

95

798

-0,07 29

0,02

95

96

87

124

110

26532 DERECSKEI MARCEL GORMO

111

28

46

102

27533 DERECSKEI NÁNDI ETŰD
27596 BONYHÁDI NET WILLE

2000

93

105 134 2500

104

97

2500

103 137 2500

104
69

1237 48

-0,03 42

-0,02 91

109

93

102

135

27754 VASVÁRI NÓTAFA GERJEN

94

95

107

101

27755 VASVÁRI NADAP TYSON

2000
102 136 3000
2000

108

27899 JÁKI NEUTRON FÜGE

68

393

24

0,15

17

0,06

97

103

98

81

116

97

27900 JÁKI NAUTILUS REUMUT

72

734

32

0,04

27

0,02

103

116

95

104

124

100

94

110

117

28141 JÁSZKARAJENŐI ORDA ATOS
28588 BONYHÁDI OSZÉT ZAUBER

68

500

41

0,37

28590 RÁDÓCI ÓPERENCIA GERJEN

68

781

16

28591 DUNAHARASZTI ORLEÁN WILLE

64

1068 28

23

0,10

140 3000

2500
91

126 2000

100 133 3000
2500

101

106

96

109

122

98

94

129 2500

-0,26 21

-0,10 113

108

95

88

119

110

2500

-0,24 33

-0,07 95

115

90

109

127

103

3000

29141 VASVÁRI PADISAH ROCK

116

2500

29867 VASVÁRI PRÉMIUM DICEMAN

105

2000

29868 ŐRSÉGI PROFI GYENES

118

2500

32926 VASVÁRI SALAMON KRISZTOFER

121

2500

* üszőkre nem ajánlott
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Életképek a Simon Kertészet Kft. gazdálkodásából

27899 Jáki NEUTRON Füge

28588 Bonyhádi OSZÉT Zauber

28590 Rádóczi ÓPERENCIA Gerjen

32926 Vasvári SALAMON Krisztofer
28591 Dunaharaszti ORLEAN Wille

