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TARTALOMJEGYZÉK

Az idei aszályos esztendő sok fejfájást okozott nekünk, állattartóknak. Ha magunk termeltük meg a takarmányainkat, akkor az 
alacsony termés miatt magas lett az önköltség, ha pedig meg kellett vásárolnunk, soha nem látott, óriási árakat kellett adnunk 
a terményekért. A növénytermesztőket részben kompenzálja a magasabb ár, és az aszály miatti kárenyhítésre is számíthatnak.  
Az állati termékek árai viszont nem, vagy csak nehezen emelkednek. A tejár talán most éri el a tavalyi szintet, az elmúlt év kima-
gasló vágómarhaára pedig már a múlté. A többször emlegetett, útlevél-hamisításokkal, valótlan ikerellésekkel történt visszaélések 
kedvezőtlenül befolyásolták a török piac keresletét és árait. Megint rajtunk, állattartókon csattan az ostor egyes kereskedők és egyéb 
spekulánsok mohósága miatt. Reméljük, a hatóságok feltárják, kik azok a személyek, akik közreműködtek a visszaélésekben, és 
nem marad büntetlenül senki. Jelenlegi kormányzatunk - nagyon helyesen - próbálja az állattartókat jobb helyzetbe hozni. Remél-
jük, hogy ez a törekvés kiterjed az aszály miatti károk enyhítésére is, hiszen a legnagyobb károsultak mi vagyunk! Az állattartók 
többsége nem tud termeltetési szerződést kötni, így kénytelen saját maga finanszírozni a termelését. Nem működik a forgóeszköz 
hitelezés sem. A bankok nem fogadják el fedezetként az állatokat. Tehát van bőven tennivaló, hogy valóban emelkedjen az állat-
létszám és az állattenyésztés részesedése a mezőgazdaság termeléséből. Köztudott, hogy 2015-től kivezetik a tejkvótát. A jelenlegi 
prognózisok azt jelzik, hogy a tej ára nem fog emelkedni. Valószínűsíthető, hogy csak a hatékonyan termelő üzemek és a több lábon 
állók fognak talpon maradni. Bízom abban, hogy a magyartarkát tartók az elkövetkezendő évek nyertesei lesznek. 
Meggyőződésem, hogy nincs tartós fellendülés virágzó állattenyésztés, ezen belül virágzó magyartarka-tenyésztés nélkül. Remél-
jük, hogy a 2013 szeptemberében megrendezendő Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon ünnepelhetjük tenyész-
tői sikereinket, és kedvezőbb időjárási és piaci helyzetnek örülhetünk!

	 Rácz	Károly
 MTE elnök

TIszTELT oLvAsó!
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50 évEs Az EurópAI szövETség
Dr.	Füller	Imre	
ügyvezető igazgató, MTE

2012. szeptember 18. és 25. között került 
megrendezésre a Szimentáli Világszövet-
ség 19. Kongresszusa és a Hegyi Tarka Te-
nyésztők Európai Szövetségének elnök-
ségi ülése a németországi Landshutban. 
Az elmúlt években a Világszövetség és 
az Európai Szövetség egyre szorosabbra 
fűzte kapcsolatát, és ugyanazon időpont-
ban és helyszínen rendezte meg elnökségi 
ülését és kongresszusát.
A Szimentáli Világszövetség 19. Kong-
resszusának nyitó előadásán – 2012. 
szeptember 21-én - dr. Hugo Valenti, 
mindkét szervezet elnökségi tagja, egyko-
ri elnöke emlékezett meg az 50. születés-
napról, hiszen 50 évvel ezelőtt itt, Német-
országban, Münchenben alapították meg 
az Európai Szövetséget.
A gondolat, hogy Európa tarkatenyészté-
sét össze kellene fogni, dr. Jean Pointaire 
(Franciaország) és prof. dr. Ludwig 
Dürrwächter (Németország) beszélgeté-
se során vetődött fel. Elhatározták, hogy 
1961. március 11-re összehívnak egy ta-
nácskozást Párizsban, hogy másoknak is 
elmondják gondolataikat, javaslatukat. 
A tanácskozáson Franciaország, Német-
ország, Svájc, Ausztria, Olaszország és 
Jugoszlávia vettek részt. Meghívást kap-
tak a keleti országok is – Románia, Ma-
gyarország, Bulgária, Lengyelország és 
Csehszlovákia -, de nem mentek el a ta-
nácskozásra. (A távolmaradásuknak nem 
szakmai, hanem politikai okai voltak!)
A hat ország közel 7 millió tarkát tenyész-
tett ebben az időben, és az első megbeszé-
lésről távol maradt keleti országok további 
egymilliót. Megegyeztek, hogy előkészítik 
a Hegyi Tarka Tenyésztők Európai Szö-
vetségének megalakítását. Definiálják és 
egységesítik a típust, a tenyésztési irányt 
és a szelekciós módszereket. Elkészítik a 
szövetség alapszabályát. A feladat elvég-
zésére egy munkacsoportot hoztak létre.  
A munkát, a kitűzött feladatot 1962 tava-
szára végeztek el, így ez év májusára ösz-
szehívták az alakuló kongresszust.

1962. május 22-én Németországban, 
Münchenben a hat ország megalapította 
a Hegyi Tarka Tenyésztők Európai Szö-
vetségét. Az alapító elnök dr. Pointaire, 
a szövetség két titkára pedig dr. Karl 
Sieblitz és Farcois Spindler lett.
Az Alapszabály 2. §-a kimondja, hogy a 
Szövetség egy laza együttműködés a tag-
országok hegyi tarka fajtákat tenyésztő 
szervezetei között azzal a céllal, hogy a 
fajta jobbá tételéért dolgozzon, és reklá-
mozza azt Európában és a világon.

A 3. § megfogalmazza, hogy a 
tagországok rendszeresen cse-
réljenek információt a fajtával 
és a fajtához kapcsolódó tevé-
kenységükkel kapcsolatban, fő-
ként tenyésztési kérdésekben.  
A tagországok dolgozzanak ösz-
sze minden olyan európai szer-
vezettel, amely érintett a hegyi 
tarka tenyésztésben. Vonják be a 
munkába a helyi egyetemeket, ta-
láljanak partnert a tudósok között, 
és legyenek közös publikációk a 
fajtát érintően. A tenyészállat-, 
sperma- és embriócsere a geneti-
kai sokszínűséget valósítsa meg.
Az alapszabályt 1962-ben fo-
gadta el az Alapító Kongresszus, 
majd 1970-ben, 1983-ban és 
1993-ban módosították.

A 6 alapító ország közül először 
Jugoszlávia vált ki 2001-ben, 
amikor az ország több részre sza-
kadt.

A Szövetséghez 1963-ban csat-
lakozott Bulgária (1988-ban ki-
lépett), 1964-ben Magyarország, 
1967-ben Csehszlovákia (1993-
ban kilépett, kettészakadt), 1972-
ben Anglia (Egyesült Királyság) 
és Írország, 1974-ben Románia, 
1977-ben Dánia, 1979-ben Svéd-

ország, 1981-ben Spanyolország (1997-
ben kilépett), 1993-ban Csehország, 
Szlovénia, 1995-ben Szlovákia, 1997-ben 
Lengyelország, 1999-ben Horvátország, 
2001-ben Szerbia, 2003-ban Norvégia 
(2010-ben kilépett). A szövetség 2012-
ben 17 tagot számlál.
Kapcsolatban állunk Bulgáriával, Norvé-
giával, Hollandiával, Spanyolországgal, 
Albániával, Ukrajnával, Oroszországgal, 
Törökországgal, Macedóniával és Bosz-
nia-Hercegovinával.

Az elmúlt ötven év alatt 
29 kongresszus volt:

 1.) 1962. május  München D
 2.) 1963. május  Belgrad Y
 3.) 1964. június  Lausanne CH
 4.) 1965. április  Budapest H
 5.) 1966. június  Padua I
 6.) 1967. május  Dijon F
 7.) 1968. május  Bécs A
 8.) 1969 október  Szófia BG
 9.) 1970. június  Prága CSSR
 10.) 1972. október  München D
 11.) 1974. szeptember  Zágráb Y
 12.) 1977. szeptember  Dublin IRL
 13.) 1979. április  Bern CH
 14.) 1981. május  Budapest H
 15.) 1983. június  Besancan F
 16.) 1985. augusztus  Bécs A
 17.) 1987. május  Zaragoza E
 18.) 1989. június  Prága CSSR
 19.) 1991. május  Grado I
 20.) 1993. május  Besancan F
 21.) 1995. március  Bussolengo I
 22.) 1997. május  Ulm D
 23.) 1999. április  Bern CH
 24.) 2001. október  Brassó RO
 25.) 2003. szeptember  Belgrád SRB
 26.) 2005. szeptember  Baden b.W. A
 27.) 2007. október  Zágráb HR
 28.) 2009. szeptember  Siófok H
 29.) 2011. május  Udine I
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Az elmúlt ötven év alatt Olaszország 
négy alkalommal, Ausztria, Svájc, Né-
metország, Franciaország és Magyaror-
szág három alkalommal, Csehszlovákia 
és Jugoszlávia két alkalommal, Bulgária, 
Spanyolország, Horvátország, Írország, 
Románia és Szerbia pedig egy-egy alka-
lommal rendezett kongresszust.

Az Alapszabály 9.§-a az elnökségről szól. 
Kimondja, hogy egy ország egy elnöksé-
gi taggal képviselteti magát az elnökség-
ben. A tagország tesz javaslatot elnökségi 
tagra, melyet négyévente a kongresszus 
fogad el. Négyévente választ elnököt, két 
elnökhelyettest és két titkárt.
2012-ben Landshutban az 51. elnökségi 
ülés volt. Az elnökség a mai napig több 
munkacsoportot is működtet, köztük a 
legrégebbi a Küllem munkacsoport, me-
lyet 1987-ben Zaragozában alapított a 
Kongresszus. A dr. Alfons Gottschalk 
által elkészített küllemi bírálati szabály-
zatot fogadta el, mely alapjaiban azóta is 
működik, és a tagországok e leírás alapján 
végzik a küllemi bírálataikat. A Szövet-
ség 2009-ben Siófokon alapította meg a 
húshasznosítású állománnyal foglalkozó 
munkacsoportot, melynek első vezetője 
dr. Polgár J. Péter, a szövetség titkára lett.

Hány éven keresztül adtak elnököt, el-
nökhelyettest és második elnökhelyettest 
a tagországok?
Elnök: Ausztria 12, Svájc 9, Németország 
9, Franciaország 7, Csehország 5, Íror-
szág 4, Jugoszlávia 4.
Első elnökhelyettes: Magyarország 19, 
Németország 11, Csehország 4, Jugoszlá-
via 7, Olaszország 5
Második elnökhelyettes: Ausztria 10, 
Csehszlovákia 9, Svájc 7, Franciaország 
7, Németország 6, Olaszország 4, Szlové-
nia 4, Magyarország 3

A SZöVETSÉG TITKáRAI:

Titkár:  
Karl Sieblitz – D 1961-1981 
Ernst Jenni – CH 1981-1987 
Joseph Crettenand – CH 1987-1999 
Georg Röhrmoser – D 1999-napjainkig 

Második titkár:
Francois Spindler – F 1961-1981
Ludek Sereda – CSSR 1981-1993
Josef Stefler – H 1993-2007
Peter Polgar – H 2007- napjainkig

Az elmúlt ötven év alatt számos mun-
ka- és baráti kapcsolat jött létre az or-

szágok, a Szövetségben dolgozók között, 
mely a hegyi tarka fajtacsoportba sorolt 
fajták jobbátételét szolgálta. Új, közös 
projektek születtek a tudományos mun-
ka területén is. A közös küllemi bírálat, 
tenyészértékbecslés is a fajta fejlődését 
szolgálta.

Néhány adat Európa legnépesebb kettős-
hasznosítású fajta családjáról:
A létszáma 9 millió (10%-át tenyésztik 
húshasznosítású irányba). Az átlagos ter-
melés 7200 kg tej 550 kg beltartalommal. 
A legmagasabb tejtermelő egyedek 
15.000 kg felett termelnek 1360 kg zsír és 
fehérje tartalommal. A legmagasabb élet-
teljesítmény 150.000 kg feletti 11200kg 
beltartalommal. A két ellés közti idő 380 
nap, a fejési sebesség 2 kg/perc.

Hús szempontjából a 2010-ben, átlago-
san 19 hónapos korban minősítő vágáson 
levágott 226642 hízó bika 405 kg átlag 
súllyal 704 g/nap nettó súlygyarapodást, 
57,8% vágási százalékok tudott U és R 
minőségben.

Ezek az adatok magukért beszélnek. Nem 
egy ország, hanem a Hegyi Tarka Te-
nyésztők Európai Szövetsége tagországa-
inak átlagadatai.

Végül pedig úgy gondolom, nem marad 
más, mint további jó munkát kívánni az 
50 éves Szövetség minden tagjának, min-
den tenyésztőjének!

1962-től 2012-ig a következő tisztségviselők vezették a szövetséget:

év  elnök  1. elnökhelyettes 2. elnökhelyettes
1962 – 1965 Pointaire, F Dürrwächter, D Wenger, CH
1965 – 1968 Wenger, CH Belic, YU Németh, H
1968 – 1972 Belic, YU Németh, H Föger, A
1972 – 1977 Senckenberg, D Grinzato, I Smaus, CSSR
1977 – 1981 Föger, A Puksìc, YU Reeb, F
1981 – 1985 Föger, A Németh, H  Valentin, I
1985 – 1989 Valentin, I Németh, H Naglmeier, D
1989 – 1993 Reeb, F Naglmeier, D Machek, CSSR
1993 – 1997 Häckel, D Tóth, H Germann, CH
1997 – 2003 Germann, CH Tóth, H Pichler, A
2003 – 2005 Pichler, A  Hreben, CZ Stürzer, D
2005 – 2007 Pichler, A  Stürzer, D Spur, SLO
2007 – 2009 Kucera, CZ Stürzer, D Spur, SLO
2009 – napjainkig Kucera, CZ Füller, H Vacelet, F
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Mondhatnánk, hogy: „Világ hegyitarka 
tenyésztői, találkozzatok!”, ha nem asz-
szociálnánk negatív emlékekre. Mond-
hatnánk, hisz 19. alkalommal rendezték 
meg a Hegyi Tarka Tenyésztők Világszö-
vetsége Kongresszusát, ezúttal Bajoror-
szágban. Magyarországot a Magyartarka 
Tenyésztők Egyesülete képviseli a Szö-
vetségben, s népes delegációt küldött a 
szeptember 19. és 25. között megren-
dezett eseményre. A küldöttség tagjai  
Dr. Füller Imre ügyvezető igazgató, a 
Világszövetség elnökségi tagja, dr. Pol-
gár Péter, a tenyésztői bizottság elnöke, 
az Európai Szövetség titkára, Vágó Bar-
nabás küllemi bíráló, Schweitzer József, 
Zimmerman István, Ficsór árpád, Ber-
talan Barna, Kovács-Mesterházy Zoltán 
elnökségi tagok és Szocsics Vilmos ellen-
őrző bizottsági tag.
A kongresszus központi városában, 
Landshutban volt a résztvevők szállása, 
itt zajlottak a központi rendezvények. 
Innen ingáztunk az egyéb programhely-
színekre.

1. NAP, 2012. SZEPTEMBER 19. 
(SZERDA)

Megérkezésünk napján a landshuti vá-
rosháza impozáns tanácstermében üdvö-
zölhették egymást a kongresszus tagjai 
(a tanácsterem falára a híres landshuti 
esküvő van festve). Az egymást követő 
köszöntők után állófogadással nyitották 
meg a rendezvényt. A kongresszus precíz 
szervezését és német alaposságát előre 
sejtette a kapott programfüzet, melyet 
lapozgatva megállapíthattuk, hogy nem 
igen lesz láblógató időszak, persze nem is 
azért utaztunk több száz kilométert.

2. NAP, 2012. SZEPTEMBER 20. 
(CSüTöRTöK)

A kongresszus szakmai nyitórendez-
vénye a neustadti teljesítményvizsgáló 
állomáson megrendezett tenyészbika-

bemutató volt. A bemutatóra 57 külön-
böző korú és minőségű tenyészállatot 
vezettek fel és mutattak be. A bemutatott 
bikák között volt 19 egyed, amelyeknek 
a tenyészértékét genomszelekcióval ha-
tározták meg. Németország és Ausztria 
igen komoly összegeket fordít a genom-
szelekcióra az utóbbi években. A gaz-
daság 270 ha területen működik, ebből 
190 ha szántó és 80 ha gyep. A neustadti 
állomáson 220 bika áll, azonban további 
120 egyed Schwandorfban és újabb 120 
egyed Marosvásárhelyen (!) állomásozik.

Az állomásról Insingenbe utaztunk, ahol 
egy családi gazdaságot tekintettünk meg. 
A gazdaságot apa és fia viszi, s 118 ha 
területen gazdálkodnak, aminek nagy ré-
szét (94 ha) bérlik. A 118 ha-ból 93 ha 
szántó és 25 ha gyep. A gazdaságban 80 
tehenet és 120 növendék állatot tartanak. 
A tehenek takarmányozásának alapja a 
kukoricaszilázs és a fűszenázs, ebbe ke-
verik bele a tápot (TMR) 26 kg, illetve 32 
kg tejre kalkulálva.
A tehenek laktációs termelése 80 tehén 
átlagában 9.317 kg, 4,13 zsír% és 3,49 
fehérje% mellett. A gazdaságban 21 év 
alatt 25%-kal növekedett a laktációs tej-
termelés, miközben a tej beltartalma mi-
nimális mértékben romlott, s a két ellés 
közti időtartam 385 nap körül alakul.  
A tehenek átlag életkora 5,2 év, s az átla-
gos életteljesítményük 24.500 kg.

A farmlátogatás után kultúrprogram kö-
vetkezett, egy hosszabb városnéző séta 
erejéig gyönyörködhettünk Rothenburg 
csodálatos, középkori hangulatú belvá-
rosában. Impozáns volt a belvárost kör-
bevevő, eredeti állapotára helyreállított 
(a II. világháború alatt megrongálódott) 
középkori városfal s a régi korokat idéző 
lakó- és közösségi épületek, utcák.
Az estebédet a bajor királyi család egyko-
ri nyári rezidenciáján, frank est keretében 
költöttük el.

3. NAP, 2012. SZEPTEMBER 21.  
(PÉNTEK)

Pénteken kettévált csapatunk, hisz a He-
gyi Tarka Tenyésztők Világszövetsége és 
a Hegyi Tarka Tenyésztők Európai Szö-
vetségének elnöksége ülésezett, melynek 
tagja dr. Füller Imre elnökségi tag az Eu-
rópai Szövetség alelnöke és dr. Polgár Pé-
ter, az Európai Szövetség titkára is.
Megmaradt kis csapatunk Ober wahr-
bergbe utazott farmlátogatásra. Szintén 
családi gazdaságot tekintettünk meg, bár 
itt a területek döntő része (80%) a család 
tulajdonában van. A gazdaság 60 ha terü-
letet művel, melyből 26,5 ha szántóterü-
let, 2,5 ha gyep és 31 ha erdő.
A gazdaság 65 tehenet, 60 növendék 
üszőt, 8 tenyészbika-jelöltet és 25 bor-
jút tart. A termelő állomány és növendék 
üszők egy új építésű, középső etetőutas, 
pihenőboxos istállóban voltak elhelyez-
ve. Hígtrágyás rendszer volt ebben a gaz-
daságban is, a hígtrágyát a saját szántóte-
rületein helyezi el a gazda.
Érdekesség volt számomra, hogy a fe-
jőház is az istállóban volt, szinte azonos 
légtérben.
A gazdaságban tartott tehenek takar-
mányadagja (35 kg tejre takarmányozva):
18 kg kukoricaszilázs, 16 kg fűszenázs, 
0,8 kg szalma, 4 kg védett fehérje, 2 kg 
árpa, 1,5 kg kukorica, 1,5 kg melasz, 0,2 
kg premix.
A tehenek átlagos laktációs tejtermelé-
se 2011-ben 10.245 kg volt (3,98 zsír%, 
3,45 fehérje%), 1994-ben még 6.202 kg 
volt a laktációs termelés (65%-os növe-
kedés!).

A gazda és a helyi tenyésztésszervezők 9 
szépen előkészített egyedet mutattak be, 
és ismertették termelési eredményeiket. A 
9 tehénből 4 egyednek a termelése 10.000 
kg feletti volt az utolsó zárt laktációjában. 
A gazda 2010-ben az év hegyitarka te-
nyésztője volt Németországban.

HEgyI TArkA TEnyészTők 19. kongrEsszusA
Kovács-Mesterházy	Zoltán
elnökségi tag, MTE
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A farmlátogatás után ismét kultúrprogram 
következett, hajókázás a Dunán a Wel-
tenburgi kolostorig. Erről a kolostorról 
annyit mindenféleképpen érdemes tudni, 
hogy 740 óta bencés szerzetesek élik itt 
békés és roppant hasznos életüket, hisz 
1050 óta serfőzdét is üzemeltetnek, és 
igen finom söröket kínálnak az arra láto-
gatóknak.

A késő délutáni és esti órákban tenyész-
állat-bemutatón vettünk részt, amit egy 
bajor estbe ágyaztak bele. A tenyészál-
lat-bemutatón 3 tenyészbika (Resolut, 
Willenberg, Rureif) már termelő ivadé-
kait tekinthettük meg. A show bírálatokat 
ivadékcsoportonként ejtették meg, egy-
egy bikától 10-10 tehenet vezettek fel.  
A tenyészállatokat a gazdák vagy gyer-
mekeik vezették fel, szemmel láthatóan 
nagy (és jogos) büszkeséggel. Jó volt 
nézni, hogy fiatal, csinos hölgyek vezetik 
fel a család által tartott tehenet, és úgy 
nyúlnak hozzájuk és feléjük, hogy érző-
dik belőle a jószág szeretete. A kiállító 
családok díszhelyen foglalhattak helyet, 
természetesen nemzeti viseletbe öltözve. 
A bikák tenyésztőit tenyésztőszervezeti 
díjjal jutalmazták eredményes munkáju-
kért. Igen látványos volt az ízlésesen ki-
alakított „aréna”, villanyfényben a bemu-
tatótér, s félhomályban a lelátó, miközben 
az egyes ivadékcsoportok bemutatása kö-
zött közönségszórakoztató programokat 
biztosítottak.

4. NAP, 2012. SZEPTEMBER 22. 
(SZOMBAT)

Kivételes nap volt ez a kongresszus életé-
ben, hisz nem utaztunk sehová, azonban 
esett az eső. Tökéletes időzítés és össz-
hang, no és a német szervezőképesség.
A hosszúra nyúlt délelőtt folyamán elnö-
ki és titkári köszöntőket és beszámolókat 
hallhattunk. A küldöttek megválasztották 
az új elnököt a cseh dr. Josef Kucera sze-
mélyében, és új tisztségviselőket is vá-
lasztottak.
A továbbiakban érdekes és értékes elő-
adásokat hallhattunk az alábbi témákról:
• 50 éves az Európai Hegyitarka Szö-

vetség (erről lapunkban is olvashat-
nak)

• Hegyitarka tenyésztése Németországban

• Genomszelekció Németországban és 
Ausztriában

• A robosztus hegyitarka tehén.

Az előadások ismertetése nem lehet ezen 
írás feladata, már a terjedelme miatt sem.

A délutánt szervezett és egyéni városné-
zéssel tölthettük. Jó volt barangolni a tör-
ténelmi utcákon, kicsit magunkba szívni 
a történelmi levegőt, és persze a finom ba-
jor sör sem elhanyagolható. Nem tudom 
megállni, hogy néhány mondat erejéig ne 
írjak vendéglátó városunkról.
Landshutot 1204-ben alapította I. Lud-
wig bajor herceg, 1255-ig a Wittelsbach 
család székhelye volt az itt található 
Trausnitz vára, amely a mai napig a vá-
ros egyik jelképe, a városlakókat máig a 
„Gazdag hercegek” idejére emlékezteti.
A település a völgyben lapul meg, az Isar 
partjánál gótikus alaprajzával, csodálatos 
polgári házaival, valamint a Szent Martin 
templommal, melynek tornya olyan, mint 
egy pásztorbot. Az Isar összeköti Bajor-
ország fővárosait: Landshutot, a történel-
mit és a 70 km-re a folyó mentén fekvő 
Münchent, az újat.

A „kultúrnapot” a bajor agrárminiszter, 
Helmut Brunner által adott fogadás zárta.

5. NAP, 2012. SZEPTEMBER 23.  
(VASáRNAP)

átruccantunk Baden-Würtenbergbe te-
nyészállat-bemutatóra és show bírálatra. 
Közel 70 egyedet vezettek fel, melyeket 
igen dinamikusan és látványosan bírált 
le a szakember. A szépen felkészített ál-
latokat korcsoportonként bírálta, majd 
nagydíjas egyedeket is választott az ösz-
szevetésből. Érdekesség: felvezettek egy 
17 éves tehenet, aki a 14. laktációját „ta-
posta”.
A tenyészállat-bemutatót igen színvona-
lasan készítették elő, kitűnően használ-
ható füzetet kaptunk, amiből könnyen 
nyomon tudtuk követni a bírálat menetét.

A tenyészállat-bemutató és -bírálat után 
ismét egy farmra látogattunk, ezúttal 
Kirchbergbe. A gazdaság 52 ha területet 
művel, ebből 35 ha szántóterület és 17 
ha gyep. 49 tehenet tartanak és az után-

pótláshoz szükséges növendékállatokat. 
Az állatok pihenőtere mélyalmos, míg az 
etetőúton hígtrágyás rendszer működik. 
A fejőház itt is az istállóban van elhelyez-
ve, de kissé elzártabb rendszerben, mint 
az előző gazdaságban. A fejőház 2x7-es 
halszálkás rendszerű. A tehenek átlagos 
laktációs termelése 2011-ben 9.459 kg 
volt (4,06 zsír%, 3,48 fehérje%), majd-
nem 2.000 kg-mal több, mint 10 éve! A 
tehenek átlagos életkora 5 év, az átlagos 
két ellés közti időtartam ilyen magas ter-
melés mellett is csupán 375 nap. Ahogy 
megérkeztünk a gazdaságba, 10 igen szép 
állatot pillantottunk meg, kikötve, várva a 
bemutatót. Miután körbejártuk őket, meg-
állapítottuk, milyen komoly teljesítmény, 
ha 49 tehénből 10 ilyen kiváló kettőshasz-
nút ki lehet válogatni.

6. NAP, 2012. SZEPTEMBER 24. 
(HÉTFő)

A szervezők a végére hagyták Münchent, 
azaz a Bajor OMÉK-ot. Több órába telt, 
amíg a kiállítás utcácskáin végigsétál-
tunk. A kiállított állatok egyrészt a nálunk 
is tenyésztett nagy fajták (szándékosan 
nem írtam világfajtát) és természetesen 
a helyi bajor fajták voltak. Münchenben 
természetesen a bajor tarkák voltak több-
ségben az összes állat közül, s ez így is 
van rendjén. Nem meglepő módon renge-
teg gép, sok nagygép, több száz hektárra 
valók, amit én nehezen tudok összeegyez-
tetni az 50-100 ha-os családi gazdaságok-
kal, de ez talán az én hibám.

A kiállítás szomszédságában zajlott az 
Oktoberfest, nagy hiba és csacsiság lett 
volna, ha oda nem látogatunk el. Nyílván 
tudták ezt a szervezők is, és oda szervez-
ték a vacsorát. Hatalmas bajor zenekar 
fújta a dallamot (nálunk húzzák), csinos 
lányok hozták a sört és a vacsorát, stílusos 
zárásaként a 19. Hegyi Tarka Tenyésztők 
Világkongresszusának.
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A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete és 
társszervezői 2012. augusztus 10-11-én 
rendezték meg a XII. Tarka Marhafesz-
tivált, mely egyrészről a magyartarka, a 
Bonyhádot is híressé tevő szarvasmarha 
körül forog, másrészről a rendezvény tar-
kaságát is mutatja.
A XII. Tarka Marhafesztivál megrendezé-
sét 15 kiemelt támogató és 26 támogató 
segítette, akik részben bonyhádi vállalko-
zások, cégek, de vannak a város határain, 
sőt, a megyehatáron túli támogatók is.  
A fesztivál fővédnökségét dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter és Potápi 
árpád János országgyűlési képviselő, 
Bonyhád város polgármestere vállalták el.
Az első napon, augusztus 10-én a kon-
ferenciára érkezőket a Városi Zeneiskola 
népzene tagozatának műsora várta. A fia-
talokból álló zenekar a Völgység jellemző 
népdalit játszotta.
Tizenegy órától indult immár XVI. alka-
lommal a Bonyhádi állategészségügyi és 
állattenyésztési Tanácskozás – országos 
agrárfórum. A levezető elnök, dr. Füller 
Imre ügyvezető igazgató bevezetőjé-
ben szólt az előzményekről, a Hagyo-
mányok Ízek Régiók (HÍR) védjegyet 
elnyert magyartarka húsról, majd fel-
kérte polgármester úr távollétében Tóth 
Ferenc országgyűlési képviselő, kor-
mánymegbízott urat, nyissa meg a XII. 
Tarka Marhafesztivált és a konferenciát. 
Kormánymegbízott úr üdvözölte a jelen 
lévő előadókat, a konferencián megjelen-
teket, majd ünnepélyesen megnyitotta a 
fesztivált és a XVI. Bonyhádi állategész-
ségügyi és állattenyésztési Tanácskozás 
– országos agrárfórumot. Első előadónk 
V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős 
államtitkár úr volt, előadásának címe: „A 
Közös Agrárpolitika (KAP) 2014 után”. 
államtitkár úr a közel egyórás előadásá-
ban tagjaink számára is érthetően beszélt 
a KAP- reformról. Elmondta, a KAP az 
Európai Unió egyik legrégebbi közös 
célkitűzéseket megfogalmazó program-
ja, de most jelentős változások előtt áll.  

A 2014-ben életbe lépő rendelkezések 
még csak formálódnak, a célok viszont 
változatlanok maradnak. Ahogy azt a ha-
zai Nemzeti Vidékstratégia is megfogal-
mazza, a mezőgazdaságnak nemcsak az 
élelmiszerellátás a feladata, hanem a ter-
mészetvédelem, a vidéki élet jobbá tétele 
is. Kiemelt szerepet szánnak a fiatal gaz-
dák támogatásának, ugyanis jelentős el-
öregedés tapasztalható az agrárágazatban 
nemcsak itthon, hanem egész Európában.
államtitkár úr beszélt a még augusztus 
31-ig benyújtható áTK 4 pályázati lehe-
tőségről is.
A 2014-től életbe lépő földtörvény-ter-
vezetről elmondta: az alapkoncepció az 
volt, hogy ne lehessen a spekulánsok 
játékszere a föld, és aki a földből akar 
megélni, az hozzájusson a megélhetésé-
nek forrásához. Természetesen várják a 
véleményeket.

A következő előadó Marticsek József úr 
volt, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
elnökségi tagja, aki maga is tenyésztő, 
és a bivalytenyésztést irányítja Magyar-
országon. Előadásának címe: „A Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat működése és 
szerepe a KAP- reform népszerűsítésé-
ben”. Marticsek úr elmondta, hogy egy 
fiatal szervezetről van szó, amelynek 
jelenleg 8000 tagja van. Csatlakozásra 
buzdította a jelenlévőket. Elmondta, hogy 
fontos az EU-s pályázatok kihasználása, 
így feladatuknak tekintik az információ-
áramlást.

Harmadik előadóként dr. Húth Balázs a 
Magyartarka Tenyésztő Egyesülete te-
nyésztés- és marketing vezetője a „Régi 
fajta új erényekkel – a magyartarka-te-
nyésztés eredményei” címmel szólt az 
Egyesület tenyésztési munkájáról, elért 
sikereiről.

Az előadások után kérdések következtek. 
Sok kérdés érkezett a készülő földtör-
vénnyel kapcsolatban, de az aszállyal, a 

takarmányhiánnyal kapcsolatban is kér-
deztek államtitkár úrtól. A válaszok után 
a levezető elnök felkérte az előadókat, 
hogy kormánymegbízott úr és alpolgár-
mester asszony vezetésével szegjék meg 
a nyársra húzott, omlósra sült ökröket.  
A konferencia résztvevői megkóstolhat-
ták a házi csipetkés marhagulyást és ter-
mészetesen a sült ökröt is. Ebéd közben 
a Bartina zenekar adott műsort, szintén a 
Völgység népzenéjéből válogatva. A kon-
ferencia résztvevői késő délutánig beszél-
gettek egymással ügyes-bajos dolgaikról.
A délutáni szórakoztató műsorokat a 
Tarka-barka játszóházzal kezdtük, amely 
programból szeretném kiemelni a Kaland 
a tejúton című játékot. A gyerekeknek és 
az őket kísérő felnőtteknek is szerettük 
volna bemutatni, hogy mi minden készül 
a magyartarka tejből, hogyan lesz belőle 
túró, kefir, tejföl, sajt... stb. Még a fel-
nőttek is nagy érdeklődéssel figyelték az 
eseményt!
A délutáni műsoron felléptek: Funky 
Fever Band (Tolna), Titti Corsi Dance 
Club (Bonyhád) és Rúzsa Magdi. Az estét 
a Flooder Disco (Bonyhád) zárta.

A második napon reggel 8 órától lehetett 
átvenni a délutáni főzőcske programhoz 
a Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) véd-
jegyet is elnyert magyartarka húst mind-
azoknak, akik beneveztek a főzőversenyre.

A szórakoztató programok 10 órakor kez-
dődtek. Nagy sikere volt az „Elmés játé-
kok játszóháza kicsiknek és nagyoknak” 
programnak, mely 10 órától 18 óráig 
kötötte le nemcsak a gyerekek, hanem az 
őket kísérő szülők figyelmét is. Délután 
14 órakor került sor a X. „Tarka” Nem-
zetközi Fotópályázat díjainak átadására. 
A pályázat kiíróiként olyan fotókat vár-
tunk, amelyek a szarvasmarháról, annak 
élőhelyéről szólnak. A fotópályázatra 
idén 388 alkotás érkezett, melyet egy 
háromtagú zsűri bírált el. A bírálók 98 
fotót találtak alkalmasnak a kiállításra.  

XII. TArkA MArHAFEszTIvÁL 
Dr.	Füller	Imre
iügyvezető igazgató, MTE
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Az I. díjat Frank Szabó Sándor Úton című 
képe, a II. díjat Hőbér Szabolcs A három 
grácia című fotója, a III. díjat Német Mi-
hály állni látszik az idő című alkotása 
nyerte, míg a Magyartarka Tenyésztők 
Egyesülete különdíját Eisenmann József 
Tanyavilág című fotója kapta.
15 órakor Potápi árpád, városunk pol-
gármestere és dr. Füller Imre MTE ügy-
vezető igazgató pisztolylövéssel indítot-
ta a „Főzőcskét”. A szabadtéri színpad 
környékét elfoglaló rengeteg ember és a 
felszálló füst jelezte, elkezdődött a főzés.  

A „főzőcske” alatt neves előadóművé-
szek szórakoztatták a jelenlévőket. A fi-
nom ételeket Faddi Varga János királyi 
főszakács és családja kóstolta meg, és 
döntött a helyezésekről. A helyezettek 
baráti társaságok voltak, az egyik csapat 
(egyesületi tagunk) Aparhantról érkezett. 
Az I., II. és III. helyezett egy-egy serle-
get és a Hungária Takarék jóvoltából egy 
ajándékcsomagot kapott jutalmul.
A szórakoztató műsorok 15 órakor kez-
dődtek. Fellépett a Városi Zeneisko-
la fjúsági úvószenekara, volt Hot Iron  

bemutató (Szekszárdról), műsort adott 
a Szász vári Ifjúsági Egyesület Tánccso-
portja és Dolák-Saly Róbert humorista. 
Volt Zumba-bemutató és műsort adott a 
Szöcske Akrobatikus Rock and Roll Klub 
Bonyhádról. A szórakoztató műsorokat 
a bonyhádi Tarány Tamás zárta. Nagyon 
sok rajongója eljött az előadásra. Egy tűt 
is nehéz lett volna elejteni a szabadtéri 
színpad környékén, annyian voltunk. Ta-
más még az előadása után másfél órával 
is autogramot osztott a jelenlévő rajon-
góknak. A napot a fél kilenckor kezdődő 
nosztalgia buli zárta a RockOutlet zene-
kar közreműködésével, akik szintén hazai 
pályán mutatkoztak be. Az esti bál köz-
ben - egy pihenő erejéig - rövid tűzijáték 
is szórakoztatta a jelenlévőket.
A XII. Tarka Marhafesztivál ismételten 
jól sikerült, ennyien még egyik évben sem 
voltunk, sem a szakmai rendezvényen, 
sem a „főzőcskén” a szabadtéri színpadot 
körülvevő, mintegy 6.000 m²-es terüle-
ten. Akik eljöttek a szakmai napra és a 
rendezvény második napjára, igazán jól 
érezhették magukat.
Végezetül, de nem utolsósorban hálás 
köszönetünk a Vörösmarty Mihály Mű-
velődési Központ összes dolgozójának a 
rendezvényen végzett munkájukért. Nél-
külük nem lenne Tarka Marhafasztivál!



Fotó: Kovács-Mesterházy Zoltán, 

Vágó Barnabás
Hegyitarka Kongresszus

2012. szeptember 19-24.



Fotó: Kovács-Mesterházy Zoltán, 

Vágó Barnabás
Hegyitarka Kongresszus

2012. szeptember 19-24.
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A gabonaszilázs készítése látszólag igen 
egyszerű: vágd le, tömörítsd össze, hagyd 
erjedni, aztán etesd meg az állattal! Kivá-
ló minőségű szilázst készíteni azonban - 
csökkenteni a veszteséget és megfelelően 
konzerválni – ennél sokkal bonyolultabb 
feladat. 
A szárazanyag-tartalom megállapítása 
továbbra is a legjobb megoldás. Ameny-
nyiben a szárazanyag-tartalom túl ma-
gas, a szilázs tömörödése nem igazán jó, 
mert levegővel telnek meg a terek, amely 
szivacsosabbá teszi a szilázst, és ha úgy-
nevezett ˝légzsákok˝ alakulnak ki, az 
veszélyezteti az aerob stabilitást (ahhoz 
szükséges, hogy a szilázs friss maradjon). 
Ha nem fordítunk elegendő időt a szilázs 
tömörítésére, akkor szintén nő a légzsá-
kok kialakulásának veszélye. 
Amikor a szilázs levegővel érintkezik, 
bizonyos élesztőgombák lebonthatják 
a tejsavat. Ez a szilázst kevésbé savassá 
teszi, és romlásnak indulhat. Ez nyilván-
valóbb és gyakrabban előfordul olyan 
gyenge minőségű szilázs esetében, amely 
nem erjedt megfelelően, különösen meleg 
időben történő betakarítás vagy tárolás 
következtében. Az egyik ilyen, romlást 
előidéző organizmus a penészgomba, 
amely a növényt a növekedése során tá-
madja meg. A gabona nagyon érzékeny a 
Fusarium spp. szennyeződésre. Bizonyos 
Fusarium gombák különféle betegségeket 
okozhatnak a növénynél, például csíranö-
vény megbetegedések, szár- és kalászrot-
hadás. A gabonatermésen bekövetkező 
közvetlen hatáson felül a Fusarium gom-
ba néha mikotoxinokat termel (gombák 
által termelt mérgező anyagok), megfer-
tőzve a kalászt és a gyökeret. A Fusarium 
gomba által termelt leggyakoribb 
mikotoxinok: fumonizin, trichothecén 
(főképp deoxynivalenol vagy vomitoxin) 
és zearelenon. Szakmai tapasztalatunk 
alapján azt is látjuk, hogy ezek a nem 
kívánt folyamatok és a toxintermelődés 
sok esetben a jól elkészített szilázsokban, 
szenázsokban is lejátszódnak egy-egy 

év során. A másodlagos erjedési folya-
matok igen felgyorsulhatnak a tavaszi 
felmelegedés után, amikor a silótér eléri 
a stabil 10-15 °C-ot, ezt támasztják alá 
a komplett, 45 db mikotoxinra kiterjedő 
vizsgálataink is. Az is tény ma már, hogy 
a szarvasmarha-tenyésztők számára a to-
xinszennyezettség igazi kockázatát nem 
a gabona okozza, hanem az erjesztett ta-
karmányok, valamint a melléktermékek 
(DDGS, szesz-, sör- és cukorgyári mel-
léktermékek).
Amikor a tejelő teheneket fusarium toxi-
nokkal szennyezett szilázzsal etetik, im-
munrendszerük legyengül, és sokkal érzé-
kenyebbé válnak a fertőző betegségekre. 
Ezenkívül mikotoxikózis is kialakulhat, 
amely negatív hatással van a takarmány-
felvételre, a bendőflóra egyensúlyára, a 
tejhozamra és a termékenységre.
A mikotoxinokkal fertőzött tehenek 
többféle problémával küz-
denek, amely a termelé-
kenység csökkenéséhez 
vezethet a telepeken:
• emésztési rendel-

lenességek: gyenge 
emész tés, felgyorsult 
bélmozgás, elég-
telen bendőflóra, 
szék let problémák, 
szubklinikai acidózis, 
oltógyomor-helyzet-
változtatás; 

• szaporodási gon-
dok: csendes ivarzás, 
ciszták, korai vetélés, 
elégtelen hormonszint; 

• egyéb, nem specifikus 
problémák.

Magas minőségű szi-
lázs előállításához tehát 
elenged hetetlen a jó me-
nedzsment, a megfelelő 
ter mesztési, betakarítási és 
tárolási mód. Sajnos, sok 
esetben a menedzser hiába 
tesz meg mindent a szi-

lázs jó minőségért, ha - legjobb 
szándéka mellett - eldönti lehetőségeit 
az időjárás, mint az idei évben is. Ilyen 
esetekre, illetve preventív célokra is ja-
vasoljuk az MTX+ toxinkötőnket, amely 
jelenleg a leghatékonyabban képes fel-
venni a harcot a takarmányban előforduló 
mikotoxinokkal.
 Kifejezetten a szarvasmarha-tenyész-
tők részére fejlesztettük ki a termék 
mikrogranulált formáját, az MMiS-t. A 
kizárólag természetes összetevőket tar-
talmazó termékünk a legszélesebb kör-
ben képes megkötni a ma ismert összes 
mikotoxint. Hatékony működésének kö-
vetkeztében a termelők akár a saját sze-
mükkel is nyomon követhetik állataik 
tisztulási folyamatát, illetve a termelés 
változását az MTX+ használatát követő 
első 3 hónapban. További információ: 06-
30-248-98-71, www.impavidus-sro.com.

A szILÁzskészíTés TITkA
nagyító alatt a mikotoxinok

Maria	Ángeles	Rodríguez
Olmix Product manager MTX+, MMi.S

azonnal 



13

XII. évfolyam 3. szám A MAGYARTARKA w 2012. ősz

génbAnk szAkMAI nAp
Vágó	Barnabás 

küllemi bíráló, MTE

A Génbank-Semex Magyarország Kft. idén 
is megrendezte már hagyományossá vált 
szakmai napját. Október 4-én egy hűvösnek 
induló, de szép, késő nyári napsütésbe hajló 
napon találkoztak az érdeklődők Mezőhegye-
sen. A szakmai nap célja - a korábbi évekhez 
hasonlóan – bemutatni a tenyésztőknek a te-
nyészbikákat, bepillantást nyújtani a tenyész-
tői munkába, beszélni közös dolgainkról, 
gondjainkról. Közel 300 vendég tisztelte meg 
a rendezvényt, akik megjelenésükkel hozzá-
járultak annak sikeréhez. A nap programja a 
korábbi évekhez hasonlóan zajlott. Első prog-
rampontként az utódbemutató zajlott. Kilenc 
holstein-fríz tehén mellett egy magyartarka is 
kiállításra került. A magyartarka tehén Vértes 
Gábor köröstarcsai tehenészetéből szárma-
zott. Apaságát tekintve 20675 Kocséri Fejlő-
dő Rene utód volt. Első laktációs tehénként 
reprezentálta a kettőshasznú vonaltól elvárt 
tulajdonságokat.
A bemutatott tehén: 32810 0089 5, született 
2009. 10. 09-én.
2012. március 13-án ellett, jelenleg első lak-
tációját teljesíti.
„Fejlődő” Pest megyéből, a híres kocséri te-
nyészetből került ki.
Előzetes tenyészértékkel rendelkező, fiatal 
kettőshasznú bika. TTI: 124, de a megbíz-
hatóság csak 46 %, ezért nem forgalmazható 
még.
Előzetes eredményei a májusi TÉB alapján: 
+0,14 % tejzsír % TÉ, Ráma: 120, tőgy: 107 
hús TÉ (HTI): 112.
Apja, az osztrák import Rene konszolidált tej-
termelést, valamint kimagasló hústermelést és 
vágóértéket örökít (HTI: 113).
Valamennyi fő küllemi tulajdonságban (ráma, 
izmoltság, tőgy, láb) kimagasló javító hatást 
produkál.
Anyai nagyapja: Teveli Takaros Hexstern, 
klasszikus kettőshasznosítású bika (közepes 
szintű tejtermelés és jó hústermelés).
Nagy ráma, jó beltartalom és korrekt tőgyala-
kulás jellemzi Takaros lányait.
Az ősök és az előzetes Tenyészértékek alap-
ján Fejlődő egy igazi kettőshasznosítású bika 
lehet, hasonló tulajdonságokkal, mint ame-
lyekkel a jelenleg forgalmazott bikák közül 
Bonyhádi Eörs Mandl rendelkezik.
A tenyészbikák bemutatása a magyartarka bi-
kákkal kezdődött. Három, a fiatal generációt 
képviselő egyedet láthattunk. Először a 24231 
lajstromszámú Rádóci Kufár Csipet jelent 

meg a bemutatótéren. A bika 2011. 05. 08-án 
született a Húshasznú Bt. Táplánszentkereszt 
egyházasrádóci kettőshasznú magyartarka te-
lepén.
Tenyészértékkel még nem rendelkező fiatal 
bika, aki a KSTV-t 2012. 03. 22-én zárta. 
KSTV alatti súlygyarapodása 1725 g/nap.
Bírálati pontjai: ráma: 8, izmoltság: 7, láb: 8.
Nagy ráma, korrekt lábszerkezet és jó szerve-
zeti szilárdság jellemzi.
Apja, a 18427 Bonyhádi Csipet Kamps az 
egyik legjobb jelenleg forgalmazott magyar-
tarka tenyészbika. Ivadékait kiváló tej- és 
hústermelés jellemzi (KTI: 141, TTI: 140, 
HTI: 108). Csipet genetikájában – a biológiai 
törvényszerűségekre rácáfolva - egyszerre öt-
vöződik a magas szintű tejtermelés és a kima-
gasló hústermelés.
Anyai nagyapja 16931 Rádóci Adu Samurai, 
amely tenyészbika szaporítóanyaga hosszú 
időn keresztül megtalálható volt a közte-
nyésztésben. Ivadékai jó tejtermelés mellett, 
korrekt küllemmel és jó húsformákkal rendel-
keznek.
Időrendben következett egy vasvári tenyészté-
sű bika, 24229 Konrád.
A Vasvári Konrád Hubertus 2011. 02. 22-én 
született.
Tenyészértékkel még nem rendelkező fiatal 
bika, aki a KSTV-t 2012. 03.22-én zárta.
KSTV alatti súlygyarapodása 1867 g volt.
A bírálaton rámára 9, izmoltságra 8, lábszer-
kezetre 8 pontot kapott.
Apja 21718 Vasvári Hubertus Rocket, kiváló 
izmoltságot és korrekt küllemet örökítő bika. 
Ivadékainak választási eredményei alapján 
számított SV %-a 103.
Hubertus a magyar és a kanadai genetika 
kombinációjának a szülötte. A párosításnál 
célunk az ún. „röghatás” kihasználása volt, 
nevezetesen, hogy a hazai környezethez al-
kalmazkodott nőivar genetikáját távoli ország 
szimentáli tenyészbikájának a kiváló tulaj-
donságaival kombináljuk.
Apai nagyapja a kanadai Iroc Rocket, aki a 
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete és a 
Génbank-Semex Mo. Kft. együttműködésé-
nek köszönhetően került hazánkba. 
Anyai nagyapja Kocséri Passzív Girgl, amely 
hosszú időn keresztül meghatározó húshasz-
nú tenyészbika volt, nagy hatást gyakorolt a 
jelenlegi populáció genetikai összetételére. 
Utódai szintén jó súlygyarapodással és hús-
formákkal büszkélkedhettek.

A magyartarka sort a 22979 Vértesfarm Isai 
Mandela zárta. Tenyészértékkel még nem ren-
delkező, fiatal kettőshasznú bika.
Az egyed Békés megyéből, Vértes Gábor 
köröstarcsai tenyészetéből került ki.
2009. 11. 13-án született, a Központi Sajáttel-
jesítmény Vizsgálatot 2 kg feletti napi súly-
gyarapodással zárta.
Apja, az osztrák import Mandela jó tejterme-
lést, magas beltartalmat, valamint kimagasló 
hústermelést és vágóértéket örökít.
Valamennyi fő küllemi tulajdonságban (ráma, 
izmoltság, tőgy, láb) kimagasló javító hatást 
produkál.
A bika anyja az 5. laktációban 7386 kg tejet 
termelt 3,95% zsír- és 3,20% fehérje tartalom 
mellett. Jó küllem tenyészértékkel büszkél-
kedő bika, amelyet lányai is hoztak. Ezen túl 
magas tejtermelőképesség jellemzi
Randy a szintén német Renner mellett a mo-
dernkori magyartarka-tenyésztés egyik leg-
meghatározóbb import tenyészbikája. Legis-
mertebb fia Beton Randy, amely itt a Génbank 
napon is több alkalommal bemutatásra került.
Az ősök alapján Isai egy igazi kettőshaszno-
sítású bika lehet kimagasló, koncentrált tej-, 
kiváló hústermeléssel a jó fitnesz tulajdonsá-
gokkal.
A Holstein-fríz fajtából 23 gyönyörű tenyész-
bikát láthattunk, amelyekről Veres Zoltántól, 
a Génbank-Semex Magyarország Kft. ügyve-
zetőjétől hallhattunk információkat.
A bikabemutatót követően a szakmai nap a vá-
rosi Művelődési Központban folytatódott.
Veres Zoltán ügyvezető bevezető mondatai 
után a Laktivátor ivarzásmegfigyelő rendszer 
gyakorlati tapasztalatairól hallottunk beszá-
molót Kovács Gyulától, aki a Bosmarkt Kft. 
cégvezetője. Ezt követően a prevencióról hall-
hattunk érdekes és megszívlelendő tanácsokat. 
Aki mindezt megosztotta az érdeklődőkkel, 
nem más volt, mint dr. Muravölgyi László ál-
latorvos úr. A nap záró szakmai előadását Luk-
ács László, a Tej Terméktanács és Szakmaközi 
Szervezet ügyvezető igazgatója tartotta. Érde-
kes dolgokat hallottunk a tej alapár előrejelző 
rendszer működési elvéről és a 2015. évi tej-
kvóta kivezetés várható hatásairól.
Az előadásokat követően kérdésekre, hozzá-
szólásokra került sor.
A szakmai nap zárásaként a szervezők ebéd-
re invitáltak bennünket, ahol a frissen hallott 
információk megvitatására is sor kerülhetett a 
hallgatóság körében.
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ELIsMErésEk ÁTAdÁsA A vM-bEn
Dr.	Füller	Imre
iügyvezető igazgató, MTE

2012. augusztus 20-án a Vidékfejlesztési 
Minisztérium dísztermében dr. Fazekas 
Sándor miniszter kitüntetéseket adott át. 
Tóth Róza az Életfa Emlékérem ezüst fo-
kozata díjban részesült.
Tóth Róza Mezőtúron született egyszerű 
család gyermekeként. Négyen voltak test-
vérek. Iskoláit Gödöllőn fejezte be, ahol 
okleveles mezőgazdasági mérnök diplo-
mát kapott. Jászapátiban kezdett dolgozni 
a Járási Tanács Mezőgazdasági Osztályán, 
majd Kocsér Községi Tanács gazdasá-
gi felügyelője lett. 1960-tól dolgozott a 
kocséri Petőfi Mezőgazdasági Szövetke-
zetben, melynek 1965-től nyugdíjba vo-
nulásáig elnöke volt.
1967-ben - munka mellett - mezőgazdasá-
gi szakmérnöki diplomát szerzett Gödöl-
lőn, az öntözéses Szakmérnöki Karon.
A gyenge adottságok miatt a szövetke-
zetben az állattenyésztést helyezte előtér-
be. Ennek nyomán, a tenyésztési munka 
eredményeként törzstenyészeti elismerést 
nyert a szövetkezet magyar lapály ser-
téstenyészete, fésűs merinó- és rackate-
nyészete, valamint magyartarka hús- és 
kettőshasznosítású tenyészete. A szövet-
kezetben megtalálható a magyar szürke 
állomány is, de lótenyésztéssel is foglal-
koztak.
1979-ben két szövetkezet egyesülésekor 
került a Petőfi Szövetkezetbe egy hús-
hasznosítású magyartarka-állomány is, 
melynek genetikai szerkezetében bőven 
volt javítanivaló. Mindkét magyartarka-
állomány szépen fejlődött, és bika-előál-
lító tenyészet lett. Sok értékes tenyészbika 
került Kocsérról a köztenyésztésbe.
Elnök asszony évtizedeken át az állatte-
nyésztést, a magyartarka-tenyésztést szol-
gálta. Nemzetközi szinten is elismerték 
elhivatottságát, hiszen hosszú ideig volt 
az Európai Hegyi Tarka Tenyésztők Szö-
vetségének alelnöke.
Az állattenyésztésben kifejtett munkája 
elismeréseként 1978-ban állami Díjjal 
tüntették ki. 2001-ben a Magyar Szarvas-
marha-tenyésztők Szövetsége neki ado-

mányozta a Csukás Zoltán-díjat, majd 
2004-ben elsőként kapta meg a Guba 
Sándor tenyésztői díjat. 2004-ben az Eu-
rópai Hegyi Tarka Tenyésztők Szövetsége 
Kongresszusa a Bécs melletti Badenben a 
fajta tenyésztésében kifejtett munkássága 
elismeréseként két német és egy osztrák 
professzor mellett neki adott át elismerő 
oklevelet.

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
1989-es megalakulásában is szerepet ját-
szott, és három cikluson keresztül volt az 
Egyesület elnöke. 2006-ban az Egyesület 
közgyűlésén megkapta a Magyartarka 
Fajtáért emlékérmet, az Egyesület tiszte-
letbeli tagja.

Gratulálunk a kitüntetéshez!



Néhai Kerekes György elnökségi tagunk fia, ifjabb Kerekes György jóvoltából került a birtokunkba a hazai tenyész-
tésszervezés őskorát felidéző folyóirat-gyűjtemény. Hisszük, hogy elődeink magas színvonalú szakmai munkájából a 
jelenkori tenyésztő társadalom is sok hasznos információt meríthet. Ezért úgy döntöttünk, hogy az újság hasábjain 
közreadjuk a szarvasmarha-tenyésztés régmúlt eredményeit és emlékeit.



Elődeink nyomában...



Elődeink nyomában...
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bEdő sÁndor EgyETEMI TAnÁr 
(1935-2012)

 EMLékénEk

Dr. Bedő Sándor professzor úr 1935. február 17-én szüle-
tett Törökszentmiklóson. Középiskolai tanulmányait Abony-
ban végezte. Agrármérnöki diplomát 1962-ben, Keszthelyen 
szerzett.

Szakmai pályafutása szorosan kötődik a hazai agrár fel-
sőoktatáshoz és kutatáshoz. Több munkahelyen dolgozott, 
Keszthelyen, Kaposváron, Herceghalomban, Gödöllőn, 
többnyire vezető beosztásban. Meghatározó egyénisége volt 
a magyar állattenyésztésnek. Igazi iskolateremtő munkát 
végzett, mély szakmai ismeretekre alapozott szemléletet adó 
előadásokat tartott, amelyeket a hallgatók nagy odafigyelés-
sel és élvezettel hallgattak. Számos diplomamunka, tudo-
mányos diákköri dolgozat, egyetemi doktori és tudományos 
értekezés elkészítését segítette, irányította. A tudományos 
továbbképzésben, szaktanácsadásban is aktívan részt vett.

Kutatási eredményeit rendszeresen publikálta, kimagasló, 
és a fiatalabb generáció előtt példaként szolgáló publikáci-
ós tevékenységét a következők jellemzik: 148 tudományos 
közlemény, 55 előadás és poszter, 66 gyakorlati közlemény, 

11 könyv és 5 jegyzet. Eredményes szakmai munkáját több 
kitüntetés fémjelzi: MÉM Miniszteri dicsérő oklevél (1965), 
Rektori dicsérő oklevél (1987), kiváló oktatási tevékenysé-
gért Nívódíj – Tankönyv (1995), Újhelyi Imre Díj (1999), 
Szent István Egyetem Babérkoszorú Arany fokozat (2001), 
Szarvasi Mezőgazdasági Főiskola, Mezőtúri Főiskolai Kar, 
Tiszteletbeli Polgár (2002).

A Gödöllői Egyetemen töltött 22 év alatt – igazgató-he-
lyettesként, később igazgatóként – fontosnak tartotta az 
utánpótlás nevelését. Működésének lényeges eredménye, 
hogy az állattenyésztési Intézetben a Szarvasmarha- és Juh-
tenyésztési Tanszék meghatározóvá vált.

Nyugállományba vonulása után sem szakadt meg a kap-
csolata a Tanszékkel, ill. az Intézettel. Szakmai tanácsaival, 
nappalos, posztgraduális, valamint a doktori képzésben foly-
tatott munkájával nagymértékben segítette, támogatta kö-
zös munkánkat. Tapasztalatait és véleményét az új képzési 
rendszerek (BSc, MSc) kialakításakor is hasznosítani tudtuk. 
Rendszeresen vállalt feladatokat – bírálóként vagy bizottsá-
gi tagként – más egyetemek doktori iskoláinak tudományos 
minősítési munkáiban. Folyamatban lévő legutóbbi munkája 
a hazai állattenyésztésben tapasztalható különböző állatte-
nyésztési szemléletek bemutatásával és értékelésével foglal-
kozó szakkönyv összeállítása és szerkesztése volt.

Szakmai segítségén, munkáján túl emberi, baráti támoga-
tása fog hiányozni a legjobban! Az állattenyésztés-tudomá-
nyi Intézet egykori és jelenlegi kollektívája nevében ígérjük, 
Professzor Úr, hogy – a tanításodnak megfelelően - az állat-
tenyésztés szeretetét, a gyakorlatorientált kutatómunka vég-
zését továbbvisszük munkánk során!

Gödöllő, 2012.08.28.

 Póti	Péter	és	Tőzsér	János 

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete búcsúzik tiszte-
letbeli tagjától, újságunk jeles cikkírójától, barátunktól, 
a fajta elismert szakemberétől, prof. dr. Bedő Sándortól. 

Kedves Professzor Úr, Isten veled!



Fotó: Máté Réka

XII. Tarka Marhafesztivál
2012. augusztus 10-11.



Fotó: Máté Réka

XII. Tarka Marhafesztivál
2012. augusztus 10-11.


