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A fajta szerepe a hazai mezőgazdaságban

A fajta kialakulása és elterjedése a XIX. sz. második felére tehető.

Meghatározó szerepe volt a mezőgazdaság és az élelmiszeripar 
modernizálásában (istállózott tartás, tejipari háttér kialakulása).

- Óvári Tejgazdasági Kutatóintézet (1904)
- „tenyésztő egyletek” megalakulása – „törzskönyvelés”
- bikavásárok, tenyészbikák „köztenyésztésbe adása”
- teljesítményvizsgálat megkezdése (1910) – Újhelyi Imre
- a tehenek és a bikák küllemi bírálata (1926) – Wellmann Oszkár

A magyartarka tenyésztése fektette le a modernkori törzskönyvezés
és teljesítményvizsgálat alapjait!!!



FAJTAFENNTARTÁS ÉS TÖRZSKÖNYVEZÉS

1989. Megalakul a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete

1992. A magyartarka fajtafenntartói jogokat az egyesület
gyakorolja. Elfogadásra kerülnek a szabályzatok.

1994. Megkezdődik a küllemi bírálat.

1996. Az OMT Rt. Szombathelyi Állomásán elkezdődik a KSTV.



FAJTAFENNTARTÁS ÉS TÖRZSKÖNYVEZÉS

2000. Egyesületi iroda nyílik Bonyhádon.

2003. A tenyészbika-jelölteket az egyesület vásárolja meg a 
tenyésztőktől.

2004. A magyartarka fajta „nemzeti kincs”.

2005. Az egyesület megvásárolja a magyartarka szaporítóanyagot, és 
a jelenlegi KSTV állomást Jákon.



TENYÉSZTÉSI KONCEPCIÓNK LÉNYEGE

A fajta genetikai képességének fejlesztése (tej, hús, fitnesz, küllem), 
versenyképességének megőrzése, a tenyésztők anyagi boldogulásának, 
megélhetésének a biztosítása. A magyartarka fenntartása az utókor 
számára is.

A magyartarka fajtának akkor is meg kell tudni állni a saját lábán,
ha állami szándék hiányában nem jut forrás a védett és veszélyeztetett
háziállatfajtáink megőrzésére! (jelenleg ez nem áll fenn, de a közép- és
hosszú távú jövőt senki nem ismeri…)

A fenti elvárás a fajta esetében a tenyészcélok (termelés, küllem)
világos megfogalmazásán és ezek maradéktalan szakmai végrehajtásán
keresztül valósulhat meg!



tehén létszám: 26.399 (1295 tag)

kettőshasznosítású: 14.102 tehén  54%
termelésellenőrzött (A és B módszer): 6349
(79 tenyészet)

húshasznosítású: 12.297 tehén  46% 
termelésellenőrzött: 3727 (26 tenyészet)

MIÉRT IS VESZÉLYEZTETETT FAJTA A
MAGYARTARKA???



„KÉZBEN TARTOTT TENYÉSZTÉS”

Az egyesület szakemberei végzik a célpárosításokat,

A tenyészbika-jelölteket az MTE megvásárolja a tenyésztőktől,

A tenyészbikák és a termelt szaporítóanyag az egyesületen keresztül 
a magyartarka tenyésztő-társadalom tulajdonát 
képezi.

Spermatermelés, várományos és minősített 
bikák megőrzése.

Szaporítóanyag értékesítés a Génbank Kft. 
forgalmazói hálózatán keresztül.



A kettőshasznú magyartarka állományok 
országos laktációs eredménye, 2011.

tej kg zsír kg zsír % fehérje 
kg

fehérje 
%

átlag laktáció 
2,7 5949 236 3,96 205,3 3,45

a legjobb 
tenyészet 
eredménye

7554 290,8 3,85 255,2 3,38

Forrás: MgSzH, 2011.



MAGYARTARKA = KETTŐS HASZON

TEJ + HÚS + FITNESZ

TEJTERMELÉS: - magas beltartalom (fehérje + zsír)
- kimagasló biológiai érték

HÚSTERMELÉS: - kiváló vágóérték
- korszerű húsminőség (márványozottság)
- porhanyósság
- kimagasló gasztronómiai érték

FITNESZ: - biológiai stabilitás
- hosszú hasznos élettartam



KONCENTRÁLT TEJTERMELÉS – KIVÁLÓ 
MINŐSÉGŰ TEJTERMÉKEK



-Márkázott magyartarka húsprogram –
„TENYÉSZTŐTŐL AZ ASZTALIG”

Magyartarka = garantált minőség itthonról

Célok: - a hazai minőségi marhahús fogyasztás élénkítése,

- a kiváló minőségű magyartarka marhahús széleskörű
belföldi megismertetése.

- vidéki munkahelyek biztosítása (nagy kézimunka-igényű,
minőségi termékek)

- Hazai tenyésztőktől
- Hazai feldolgozótól (Lac-Hús Kft.)
- Hazai vásárlóknak



- Márkázott magyartarka húsprogram -

Nehézségek – megoldandó feladatok

- a hazai vásárló idegenkedik a marhahústól, 
döntően rossz minőség (gyakran „nem nyert” cédula),

- hiányos felhasználási (döntően pörkölt és leves) 
és elkészítési ismeretek,

- magas árkategóriájú prémium termékek.



FAJTATISZTA TENYÉSZTÉS???

VAGY

KERESZTEZÉS



Mit kell mérlegelnünk???

Érvek a fajtatiszta tenyésztés mellett:

- kiváló legelőkészség – kimagasló borjúnevelő képesség,

- jó reprodukciós tulajdonságok,

- a növendék bikák nagy végsúlyra hizlalhatók, vágóértékük kiváló,
(vágási %: 60-63; EUROP minőség: 80% „U”)

- egységes homogén állomány – zavartalan tenyészutánpótlás,

- kevesebb ellési komplikáció a nagy méretű borjú miatt, 
(különösen nagy kockázat: charolais keresztezés!)

- kiváló exportpiac (a török piac legkedveltebb fajtája),



Fajta összehasonlító vizsgálat eredményei a 
keszthelyi lápon

- 205 napra korrigált választási súly -

Magyartarka: 207 kg

Blonde d’ Aquitaine: 204 kg

Charolais: 203 kg

Limousin: 178 kg

Forrás: Szabó és mtsai, 2007



értékes húsrészek aránya

Vágott test 
értéke

szöveti összetétel:      hús-csont-faggyú aránya

M. longissimus dorsi
M. psoas major

M. semimembranosus

M. semi-
tendinosus

M. biceps
femoris



A magyartarka növendék bikák hízlalási és 
vágási eredményei

- Hízlalás alatti súlygyarapodás: 1222 g / nap

- Vágási kihozatal: 61 %

- Féltestből kinyerhető színhús: 71 %

- Az I. osztályú húsok aránya: 63 %



MERRE TOVÁBB HÚSHASZNÚ MAGYARTARKA 
TENYÉSZTÉS???



Kiemelt feladataink a húshasznú magyartarka
tenyésztésében

Hústermelő képesség javítása, különös tekintettel
a színhús kitermelésre és az értékes húsrészek
arányára (EUROP-minősítés).



A MAGYARTARKA ÉS AZ EURÓPAI 
HEGYITARKA TENYÉSZBIKÁK HÚSTERMELÉSI 

TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
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Kiemelt feladataink a húshasznú magyartarka
tenyésztésében

A borjúnevelő képesség javítása.

A célpárosításoknál a fejt és nem fejt vonalak 
kombinálása. Alacsonyabb termelésű, de jó küllemet 
és húsformákat mutató 
kettőshasznú tehenek
húshasznú tenyészbikákkal 
történő termékenyítése.

Dráva, Enzim, Gyanta, 
Györe



Kiemelt feladataink a húshasznú magyartarka
tenyésztésében

A genetikai variancia fenntartása.

A bikanevelő tehenek célpárosításához
genetikailag szarvatlan import szimentáli
tenyészbikák felhasználása 
(USA, Kanada, Dánia, Németo., Írország).



FEJLESZTÉSEINK 

- a fajta versenyképességének fokozása érdekében -



FEJLESZTÉSEINK (1.)

- Küllemi bírálat elindítása a húshasznú magyartarka állományokban -



1. Farmagasság
2. Farhossz
3. Farszélesség
4. Törzshossz
5. Törzsmélység
6. Comb izmoltsága
7. Lapocka izmoltsága
8. Farlejtés
9. Hátulsó láb oldalnézet
10. Csűd meredeksége
11. Tőgymélység
12. Bimbóforma

4 fő tulajdonság: TÍPUS, IZMOLTSÁG, LÁBSZERK., TŐGY

A bírált küllemi tulajdonságok



FEJLESZTÉSEINK (2.)
- Húshasznú szarvasmarha nyilvántartó program -

Az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.-vel közös fejlesztés.

Okok: - a korábbi DOS-alapú programot a jelenlegi operációs
rendszerek már nehezen kezelik.

- BLUP-alapú TÉB bevezetése a húshasznú magyartarka esetében.



FEJLESZTÉSEINK (3.)
- BLUP-alapú TÉB a húshasznú magyartarkában -

↓                                     ↓

Szaporasági tulajdonságokra  Borjúnevelési tulajdonságokra



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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