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TISZTELT OLVASÓ!
2011 volt hosszú idő óta az első év, amikor a szarvasmarha-állomány a statisztikai adatok szerint 19 ezerrel növekedett. Ebben a
növekedésben elsősorban a magyartarka és a húshasznosítású fajták játsszák a főszerepet, a kialakult piaci helyzetnek köszönhetően. Az elmúlt év végén azonban a tisztességtelen piaci szereplők megállították a sikeres, jól fizető török exportot, melyet nagyon
nehezen sikerült helyre hozni. Sajnos, az idén többet kell fizetnünk az állategészségügyi vizsgálatokért, és nem végeztethetjük el a
kötelező laborvizsgálatokat azokban a laboratóriumokban, ahol ezt eddig gyorsan, pontosan és főként olcsón megtették. 2007 óta
működik az úgynevezett 148-as rendelet, mely a kötelező állategészségügyi vizsgálatokra ad támogatás. A vizsgálati díjak olyan
magasra emelkedtek, hogy amikor nem kaptunk semmilyen támogatást, kevesebbet kellet fizetnünk, mint most a támogatások nélkül! A kapzsik és csalók ellen közösen kell küzdenünk, hiszen mindig lesznek olyanok, akiknek a normál haszon nem elég, még
többet akarnak! Küzdjünk ellenük!
”A kínai horoszkóp szerint 2012 a sárkány éve, ami jó üzleteket, gazdasági lehetőségeket, sok energiát és szerencsét hordoz magával” – írja Dr. Wagenhoffwer Zsombor MÁSZ ügyvezető igazgató az Állattenyésztők lapjában. Az Egyesület elnöksége, vezetése
nevében kívánjuk, hogy minden Kedves Olvasónknak hozza el mindezt az idei év!
TISZTELT TAGJAINK!
Újságunkban megtalálják a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programról szóló gazdatájékoztatót! Kérem, olvassák el, és ne
felejtsenek el bejelentkezni a programra! A bejelentkezési határidő május 15.! A programról beszéltünk a regionális közgyűléseinken, írtunk róla az újságunkban, és a honlapunkra is felkerült a 22/2012. (III. 9.) számú VM rendelet. Fontos a bejelentkezés, hiszen
2013-ban az állatalapú támogatások már nem lesznek, csak a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program. Aki az idei évben nem
jelentkezik be, sajnos, lemarad!
Kérem Önöket, ne felejtsenek el bejelentkezni a programra!
Dr. Füller Imre
ügyvezető igazgató
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A MAGYARTARKA-TENYÉSZTÉS AKTUÁLIS HELYZETE, JÖVŐKÉP
Sikeres és eredményes évet tudhatnak
hátuk mögött a magyartarka-tenyésztők.
A tejárak lassú emelkedést mutattak, a
„kisbika”, hízóbika, valamint tenyészüsző
árak – a török export jóvoltából – egész
évben jelentős többlet árbevételt eredményeztek a tenyésztőknek.
A 2011. esztendő a tenyésztési eredmények alakulása szempontjából is eredményes időszaknak mondható. Köszönhető
ez a jól tervezett célpárosításoknak, a tenyésztés iránt elkötelezett törzstenyészeteknek és az ivadékvizsgálatban aktívan
közreműködő fajtafenntartó gazdaságoknak. Nélkülük az Egyesület szakembereinek erőfeszítései hiábavalóak lettek
volna.
A 2011-es zárási eredmények ismét bizonyítják, hogy a magyartarka-tenyésztés jó
úton jár. A 305 napra korrigált laktációs
tejtermelés 5986 kg 4,05 % tejzsír- és
3,47 % tejfehérje tartalom mellett. Ez a
2010-es évhez képest tejtermelésben 37
kg javulást jelent, ugyanakkor a tejzsír
% esetében átléptük a 4 %-os értéket
(1. és 2. táblázat). Úgy gondolom, a jelzett termelési színvonal 4-5 évvel ezelőtt
még elképzelhetetlen volt a szakmai közvélemény számára.
Az ország legmagasabb termelésű magyartarka-állománya 2011-ben a bonyhádi Pannónia Mg. Zrt., ahol 774 tehén átlagában 7263 kg tejet 4,22 % (!) tejzsír- és
3,52 % tejfehérje-tartalom mellett termeltek. Az említett tenyészet egyébként az
ország legnagyobb létszámú magyartarka
tenyészbika-előállító tenyészete; számtalan híres bika került ki innen a köztenyésztésbe. A teljesség igénye nélkül
néhány a fiatalabb generáció tagjai közül:
Cimbora, Csipet, Érmes, Eredményes.
A tíz legmagasabb termelésű üzem (TOP
10) átlagtermelése 6273 kg tej, 4,09 %
tejzsír- és 3,47 % tejfehérje-tartalom mellett. Mindenképpen a tenyésztési színvonal, valamint a tartás- és takarmányozástechnológia színvonalának emelkedését
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tej kg

zsír kg

zsír %

fehérje kg

fehérje %

átlag laktáció 2,7

5986

242,4

4,05

207,6

3,45

TOP 10
termelése

6273

256,6

4,1

217,9

3,47

a legjobb tenyészet
eredménye

7263

306,9

4,22

255,9

3,52

1. táblázat | A laktációs eredmények alakulása a magyartarka fajtában (2011) Forrás: NÉBIH

tej kg

zsír kg

zsír %

fehérje kg

fehérje %

Pannónia Mg. Zrt.,
Bonyhád

7263

306,9

4,22

255,9

3,52

Béke Agrárszövetkezet,
Hajdúböszörmény

7054

263,1

3,73

235,7

3,34

Húshasznú Bt.,
Egyházasrádóci telepe

6621

290,9

4,39

245,9

3,71

2. táblázat | A laktációs eredmények alakulása a három legmagasabb
laktációs termelésű tenyészetben (2011) Forrás: NÉBIH

bizonyítja, hogy míg 2010-ben a tíz legmagasabb termelésű tenyészet termelése
608 kg-mal haladta meg az országos átlagot, addig ez az érték 2011-ben 324 kgra csökkent. Ez egyértelműen bizonyítja,
hogy a tenyésztők egyre magasabb színvonalon elégítik ki a fajta takarmány- és
tartási igényeit, amely együttesen eredményezi a genetikai képességek jobb
kihasználását. Egyre több magyartarkatenyésztő teszi magáévá azt a szakmai
álláspontot, hogy a fajta jelenlegi genetikai potenciáljának kibontakoztatásához
kényelmes, komfortos, megfelelő klímájú
istállók és jól kidolgozott, az igényekhez
igazított takarmányozás szükségesek. A
tejtermelő tenyészeteinkben az elmúlt
években végbemenő fejlesztéseknek köszönhetően jelentős mértékben korszerűsödött a tartástechnológia, amely számokban is kifejezhető tejtermelés-növekedést
eredményezett az érintett gazdaságokban.

A másik sarkalatos pont a takarmányozás-technológia kérdése. Azoknak a tenyésztőknek, akik a fajtával hosszú távon,
eredményesen szeretnének tejet termelni,
el kell fogadniuk azt a tényt, hogy a jelenlegi magyartarka-állomány termelési potenciálja már nem teszi lehetővé a 20-30
évvel ezelőtti takarmányozási irányelvek
alkalmazását. A „régi öregek” szavaira
lefordítva ezt úgy is mondhatjuk, hogy
„a tehenet a száján keresztül kell megfejni”, divatosabb szóhasználattal élve
„a semmiből nem lesz semmi”. Amenynyiben a teheneinktől elvárjuk a magas
színvonalú tejtermelést, úgy a jó minőségű erjesztett tömegtakarmányok (szilázs,
szenázs), többkomponensű tejelőabrak
és a kifogástalan pillangós vagy réti széna etetése nem mellőzhető. A jelenlegi
termelési színvonal mellett a hazai legelőterületek (alacsony fűhozam) takarmányozási értékével egyre kisebb mértékben
számolhatunk, így a legeltetés jótékony
hatása elsősorban a szaporodásbiológiai
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mutatók javulásában érvényesülhet. Talán
meglepőnek tűnik, de a magas termelésű
hegyitarka tehénállományok takarmányozását sem Nyugat-Európában, sem pedig
hazánkban nem alapozzák már legelőre,
így ezek a területek napjainkra elsősorban az üszőnevelés és a húsmarhatartás
céljait szolgálják.

1. ábra | A magyartarka tenyészbikák Tej Tenyészérték Index (TTI) trendje születési évük alapján

2. ábra | A magyartarka tenyészbikák Hús Tenyészérték Index (HTI) trendje születési évük
alapján

A szarvasmarha-ágazat eredményességét
a termelési tulajdonságokon túlmenően
nagyban befolyásolja a reprodukciós mutatók alakulása is. Erre a mindennapi gyakorlatban leggyakrabban használt mutató
a két ellés közt eltelt napok száma. Sajnos
e mutató alakulása esetében nem számolhatok be pozitív irányú változásról. Ennek értéke 2010-ben 410 nap volt, amely
2011-ben 413 napra nőtt. Ezen a területen - úgy gondolom -, akad még számos
tennivalónk, hiszen a fajta termelési potenciálja nem indokolja a 400 nap feletti
két ellés közti időt. Mondhatnánk persze,
hogy ez a tendencia a növekvő termelés
velejárója, ami viszont csak nagyon kis
részben fedi a valóságot, hiszen a legmagasabb termelési színvonalú bonyhádi Pannónia Zrt. 7263 kg-os tejtermelés
mellett 388 napos két ellés közti idővel
büszkélkedhet!
Ez év január 1. óta a magyartarka tenyészbikákat egy új összetételű – a fajta modernkori tenyészcéljához igazodó
– Kettőshasznú Termelési Index (KTI)
alapján rangsoroljuk, amelyről lapunk
múlt év decemberi számában részletesen
beszámoltam.
A modernkori kettőshasznú magyartarka
tenyészcél alatt az alábbit értjük:
MAGYARTARKA =
TEJ + HÚS + FITNESZ

3. ábra | A magyartarka tenyészbikák Fitnesz Tenyészérték Index (FTI) trendje születési évük
alapján
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A fenti tenyésztői célkitűzés a tej- és
hústermelés, valamint a fitnesz tulajdonságok egyidejű javítását jelenti, amely
véleményünk szerint a fajta hosszú távú
versenyképességének a záloga.
Azt, hogy a kettőshasznosítású szarvasmarha-tenyésztés nem zsákutca, az 1., 2.,
3. ábrák kiválóan bizonyítják. A jól megtervezett célpárosításoknak és szelekciónak köszönhetően az elmúlt évtizedekben
úgy tudtuk a fajta termelési tulajdonsá-
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gait (tej és hús) növelni, hogy mellette a
fitnesz tulajdonságok esetében nem mutatkozik genetikai leromlás.
A tejtermelés és a fitnesz tulajdonságok
javítása mellett – kettőshasznosítású fajtaként – nem mondhatunk le a hústermelő-képesség javításáról sem. Fontos
ugyanis, hogy a specializált tejelő fajtákénál alacsonyabb tejtermelését kimagasló hústermelésével és koncentrált tejtermeléssel ellensúlyozza.
A hústermelő-képesség tekintetében a
magyartarka tenyészbikák az európai
hegyitarka populáció élvonalába tartoznak, amelyet a 4. ábra bizonyít. Ezt a
fölényünket csak akkor tudjuk megőrizni, ha szakmai alapokon nyugvó, világos
koncepció mellett fejlesztjük e fontos értékmérő tulajdonságot. A gyakorlatban ez
azt jelenti, hogy a húshasznú magyartarka
tenyészbikák előállításánál a kettőshasznú és a húshasznú vonalakat kombináljuk egymással, így lehetővé válik, hogy
a borjú 205 napra korrigált választási
súlyát leginkább befolyásoló anyai tej-

4. ábra | A magyartarka és az európai (hegyitarka fajtakör) tenyészbikák hústermelésének összehasonlítása a Hús Tenyészérték Index és annak részalkotó tulajdonságai alapján

termelésen keresztül javítsuk húshasznú
állományaink borjúnevelő képességét. A
vázolt tenyésztési koncepció helyességét
a gyakorlati (üzemi) tapasztalatok és a
választási eredmények (2011-ben a 205
napra korrigált választási súly a magyartarka bikaborjak esetében 240 kg) egy-

TISZTELT EGYESÜLETI
TAGUNK!
A PetFarmVet Kft. a Magyartarka Tenyésztők
Egyesülete kiemelt pártoló tagjaként,
valamennyi, a mellékelt ismertető
anyagban megtalálható termékükre
az egyesületi tagoknak

10 %
árkedvezményt ad.
Kivételt képez ez alól a már akciós áron
feltüntetett termékek köre.

aránt azt mutatják, hogy a magyartarka
kiválóan alkalmazkodik a magyarországi szélsőséges gyepadottságokhoz, ilyen
körülmények között is biztosítja a borjú
törésmentes fejlődéséhez szükséges tej
mennyiségét.

MEGHÍVÓ

„MAGYARTARKA SZAKMAI NAP”
Rendezők:
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
Petőfi Mg. Kft, Derecske
Időpont:
2012. június 12. 10 óra
Helyszín:
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
4130 Derecske, Köztársaság út 107.
A szakmai napon az aktuális ágazati, valamint tenyésztési
információkon túlmenően ivadékcsoport-, tenyészbika-jelölt-, valamint bikanevelő tehén bemutatóra is sor kerül.
A modern takarmánynövény-termesztés és betakarítás
technológiáját a PÖTTINGER gépek hazai forgalmazója
szántóföldi bemutató keretében ismerteti.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényre!
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RÉSZTAGGYŰLÉSEK A HÉT RÉGIÓBAN
A 2012-es évet a tagjaink számára is fontos résztaggyűlésekkel kezdtük a hét régióban, február 28. és március 9. között.
Ebben az évben mintegy 20%-kal többen
jöttek el a rendezvényre, mint az korábban.
Tagjainknak az idén a meghívóval együtt
egy kérdéssort is kiküldtünk, melyet már
sokan visszaküldtek kitöltve. Ezúton is
kérem Önöket, aki még nem juttatta viszsza a kitöltött kérdéssort az Egyesülethez,
mielőbb tegye meg!
A résztaggyűlés napirendi pontjai a következők voltak:
1. Megnyitó – a régióban gazdálkodó elnökségi tag
2. Munkabeszámoló az Egyesület 2012.
évi tevékenységéről – Dr. Füller Imre
ügyvezető igazgató
3. Amit a VEB ENAR-ról és a KM ellenőrzésről érdemes tudni – Németh
Csaba MGSZH állattenyésztési igazgató
4. A szarvasmarha-ágazat aktuális kérdései – Dr. Wagenhoffer Zsombor
MÁSZ ügyvezető igazgató
5. A magyartarka-tenyésztés aktuális
helyzete, jövőkép – Dr. Húth Balázs
tenyésztésvezető
6. Egyebek
A résztaggyűléseket megnyitó köszöntőt
a régióban dolgozó elnökségi tag mondta
el, aki egyben az ülés levezető elnöke is
volt.
A napirendi pontok jóváhagyása, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása után kezdődhetett az érdemi munka.
A 2011. év eseményeiről az ügyvezető
igazgató tartott beszámolót.
Az elmúlt évet is a résztaggyűlésekkel
indítottuk. Ezeken a tagság közel egyharmada vett részt. Az I. régió Pest, JászNagykun-Szolnok és Nógrád megye, a
taglétszám 198, a régióhoz tartozó tehénlétszám 3958. A II. régió Veszprém, Ko-
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márom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron,
Fejér és Vas megye, a taglétszám 161,
a régióhoz tartozó tehénlétszám 5130.
A III. régió Zala, Somogy, Tolna és Baranya megye, a taglétszám 142, a régióhoz
tartozó tehénlétszám 3513. A IV. régió
Bács-Kiskun megye, a taglétszám 425, a
régióhoz tartozó tehénlétszám 5393. Az
V. régió Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, a taglétszám 105, a régióhoz
tartozó tehénlétszám 1680. A VI. régió
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, a taglétszám 195, a régióhoz tartozó tehénlétszám 5022. A VII. régió Békés és Csongrád megye, a taglétszám 141,
a régióhoz tartozó tehénlétszám 1703.
A küldöttközgyűlést az elmúlt évben Jákon tartottuk a szakmai nap előtt, 2011.
május 8-án. Az ügyvezető igazgató beszámolóját és a 2011. évre vonatkozó költségvetést tagjaink írásban kapták meg. Az
Ellenőrző Bizottság beszámolóját Szabóné Bogdán Judit elnök tárta a küldöttek
elé, majd a levezető elnök megnyitotta a
napirendi pontokról szóló vitát. A tiszteletbeli tagságra tett javaslatot a küldöttek
elfogadták. A tagi kötelezettség elmulasztása miatt kizártakról a küldöttközgyűlés
úgy döntött, hogy várjunk még 30 napot,
és aki addig nem rendezi tagdíját, kapja
meg az értesítést a kizárásról.
Egyesületünk elnöksége 6 elnökségi ülést
tartott az elmúlt évben, és az egyesületi
munka szervezése érdekében 68 határozatot hozott. Az elnökségi üléseken
tárgyalt főbb napirendek a következők
voltak. Minden elnökségi ülés az előző
ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
szóló jelentéssel kezdődik, és minden alkalommal áttekintjük az Egyesület pénzügyi helyzetét. Az Alapszabály a kilépők
és belépők elfogadását az elnökség döntésére bízza, így ezzel is foglalkoztunk
mind az öt ülésen. Napirendi pontként
tárgyaltuk az Egyesület és az OMT Zrt.
peres ügyét, melyet 2008. november 4-én
indítottunk felperesként. Az alperes által
benyújtott ellenkereset tárgyalását a Pest

Megyei Bíróság befejezte, és első fokon
részítéletet hirdetett, melyben az ellenkeresetet minden pontjában elutasította:
„A bíróság az alperes viszontkeresetét és
megtámadási kifogását elutasítja.”
Szóba került a kiállítások, szakmai napok előkészítése, szervezése, beszámoló
hangzott el nemzetközi kapcsolatokról,
valamint szó ó esett a Magyartarka Tenyésztés Kft., a Genetik Plusz Kft. és a
HOMAKO-ÁT Kft. működéséről. Az elnökség összehívta a résztaggyűléseket és
a küldöttközgyűlést. Régi szokásunknak
megfelelően az elnökségi üléseket minden alkalommal más helyszínen tartottuk.
Az elnökség által alapított „Magyartarka
fajtáért” emlékérmet, a tiszteletbeli tagság oklevelét és az elit törzskönyveket a
küldöttközgyűlést követő szakmai nap
megnyitása után adtuk át.
Egyesületünk taglétszáma 2011. december 31-én 1367 volt. Sajnos, tagi kötelezettség elmulasztása miatt 84 tagot
kellett kizárni az Egyesület soraiból.
Tagjaink tulajdonában 26399 tehén található, melynek több mint fele kettőshasznosítású, kicsit kevesebb, mint fele
húshasznosítású állományban termel. Az
aktív populáció sajnálatos módon nagyon
kicsi, de úgy tűnik, a veszélyeztetett fajta kapcsán megjelent rendelet ezt az igen
alacsony létszámot egy bizonyos szintig
növelni fogja. Tagjaink több mint fele
9-nél kevesebb tehénnel rendelkezik. Az
ő tulajdonukban van a tehénlétszám 13
%-a. Az 50 tehénnél nagyobb tenyészetekben (89 tenyészet) található a tehénlétszám közel fele.
Egyesületünket és tagjainkat kiemelt
pártoló tagok és pártoló tagok segítik.
Vannak tiszteletbeli tagjaink és tehénlétszámmal nem rendelkező tagjaink is.
A tehénlétszám nélküli tagjaink főként
inszeminátorok és olyan kutatók, egyetemi oktatók, akik az Egyesület fejlesztési
munkáját segítik.
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KIEMELT PÁRTOLÓ TAGJAINK:
• Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló
Kft., Gödöllő
• Bauker Hungaria Kft. (Bloleráz,
Bauker Slovakia S. R. O.)
• Hunland-Trade Kft., Bugyi
• Magyartarka Tenyésztés Kft., Bonyhád
Pártoló tagjaink:
• Agribrands Europe Hungary ZRt.
(Cargill- Purina), Karcag
• Agro-Alfa Kereskedelmi Kft., Szombathely
• Agro-Legato Kft., Budapest
• Agrosz-F Bt., Kaposvár
• Bentley Magyarország Kft., Székesfehérvár
• Bihari-Gén Centrum Kft., Debrecen
• Déli-Farm Kft., Szeged
• Salvana Kft., Budapest
• Tatár Agro Kft., Dég
• TEX - GÉP Kft., Budapest
• VNV Hűtés és Fejéstechnikai Kft.,
Pápa
A regionális rendezvények óta eltelt idő
alatt megkaptuk a 2011. évi zárási eredményeket, így e cikkben már azokat
tudjuk bemutatni Önöknek. A kettőshasznosítású termelésellenőrzött magyartarka-állomány 305 napra korrigált
laktációs termelése 5986 kg tej 4,05 %
tejzsír és 3,47 % tejfehérje volt. Az átlag
laktáció 2,7 a két ellés közti napok száma
413 nap. A legjobb tenyészet a Bonyhád
Pannónia Zrt. tenyészete lett: 774 tehén
átlagában 7263 kg tejet termeltek 4,22 %
tejzsír és 3,52 % tejfehérjével, mindezt
úgy, hogy a két ellés közti napok száma
388 nap. Ezek a számok is azt bizonyítják, hogy a fajta magas beltartalmi értékek mellett is képes sok tejet termelni, ha
okszerű takarmányozást folytatunk. Gratulálunk ehhez a kiváló teljesítményhez!
A húshasznosítású tenyészetek 2011. évi
induló tehénállományra vonatkoztatott
szaporulati mutatója átlagosan 76,1 %
volt, ami az előző évhez képest 2% javulást mutat. Az eredmény még ennél is
jobb lehetne, hiszen a legjobb tenyészet –
Vasvár, Csörnöc menti Szövetkezet - csak
mesterséges termékenyítéssel 247 tehén
átlagában 9l %-ot ért el. Nekik is szívből
gratulálunk!
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A 205 napra korrigált választási súly az
elmúlt évben bikáknál 240 kg, míg üszőknél 231 kg volt. A legjobb tenyészet a 205
napra korrigált választási súly tekintetében a Jászkarajenői Mg. Zrt., ők bikánál
269 kg-ot, míg üszőnél 240 kg-ot értek el.
Gratulálunk a szép eredményhez!
2011-ben is elvégeztük a bikanevelő tehenek bírálatát és célpárosítását. A 17
tenyészbika- előállító tenyészetben csak
a legjobb teheneket válogatta ki és párosította a bizottság.
2011. évi bika-előállító tenyészetek:
1. Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény (kettős)
2. Csörnöc menti Mg. Szövetkezet, Vasvár (hús)
3. Dembrovszki Sándor, Püspökladány
(hús)
4. Farmer F. Családi Gazdaság, Máriakálnok (kettős)
5. Ficsór Árpád, Dunaharaszti (kettős)
6. Húshasznú Bt., Táplánszentkereszt
(kettős-hús)
7. Kaposvár Egyetem, Kaposvár (kettős)
8. Pannónia Mezőgazdasági Zrt., Bonyhád (kettős)
9. Petőfi Mezőgazdasági Kft., Derecske
(hús)
10. Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet,
Kocsér (kettős-hús)
11. Ráczné Gyalog Stefánia, Ják (kettős)
12. Rácunió Kft., Ják (kettős)
13. Tarka-Hús Kft., Polány (hús)
14. Teveli Zrt., Tevel (kettős)
15. Vértes Gábor, Köröstarcsa (kettős)
A megszületett tenyészbika-jelölteket a
jáki központi sajátteljesítmény-vizsgáló
(KSTV) állomásra szállítottuk. 2011-ben
28 tenyészbika-jelölt zárt KSTV-t, átlagos
testtömeg-gyarapodásuk 1714 g/nap volt,
a legjobb bika 2092 g/napot produkált a
KSTV alatt, melynek időtartama 120 nap.
A beszállított tenyészbika-jelöltek közül
a bizottság 7 tenyészbikának adott mesterséges termékenyítésre alkalmas minősítést. A 7 tenyészbika KSTV alatti átlagos testtömeg-gyarapodása 1779 g/nap
volt, a legjobb tenyészbika 2025 g/napi
testtömeg-gyarapodást teljesített.
Ivadékvizsgálatban tavasszal három kettőshasznosítású és három húshasznosítású tenyészbikát indítottunk el. A tavaszi

ciklusban egy kettőshasznosítású bika is
indult húshasznosítású tenyészetekben
ITV-ben. Ősszel két kettőshasznosítású
tenyészbika állt rajthoz az ivadékvizsgálatban.
Természetes fedeztetésre 54 tenyészbika
kapott engedélyt, melyek egy része az üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatokon zárt, illetve került elbírálásra.
A jáki Magyartarka telepen működik
az Európai Uniós számmal is rendelkező bejegyzett spermatároló központ,
melynek felülvizsgálatát 2011-ben is
elvégezték a hatóságok. Ezen a telepen
tároljuk az Egyesület tulajdonát képező
magyartarka termékenyítő anyagot, itt
működik a KSTV állomás, és itt őrizzük
a várományos magyartarka bikákat és a
tenyészértékkel rendelkezőket is, amelyek nem állnak termelés alatt. 2011. 12.
31-én az Egyesület tulajdonában lévő tenyészbikák létszáma korcsoportonként a
következő volt:
• Növendék tenyészbika: 13 (Ják,
KSTV állomás)
• Tenyészbika: 22 (Tenyészbikaőrző telep, Ják és Génbank Semex Magyarország Kft., Mezőhegyes - termelés
alatt állók)
Az Egyesület tulajdonában lévő magyartarka bikasperma-készlet 2011. 12. 31-én:
• STK Ják:
298.585 adag
• Genetik Plusz Kft.:
9.834 adag
• Génbank Kft.:
25.948adag
• Összesen:
334.367 adag
A 2011. novemberi tenyészértékbecslés
sok változást hozott. Bevezetésre került
egy összevont tenyészérték, melyet kettőshasznú termelési indexnek neveztünk
el (KTI). Ez az érték a tej-tenyészérték
indexből (TTI), a hús-tenyészérték indexből (HTI) és a fitnesz-tenyészérték
indexből (FTI) áll 40:30:30 arányban.
Ezzel az arányszámmal is a magyartarka kettőshasznosítású jellegét szeretnénk
megőrizni, ahogy erről Dr. Húth Balázs
kollégám e lap hasábjain már beszámolt
Tisztelt Olvasóinknak.
A tenyészértékkel rendelkező bikáink
tulajdonságonkénti értékelése évjáratonként folyamatosan javuló képet mutat,
mely növekedés az Egyesület megalakulása óta erőteljesebb. Ez a tendencia kü-
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lönösen jól érzékelhető a TTI, a ráma, a
tejzsír kg és tejfehérje kg esetében.
2011-ben Egyesületünk 3 pályázatot
nyert. Működési költségre a VM-től
900.000.- Ft-ot, a Bonyhádon megrendezésre kerülő 11. Tarka Marhafesztivál
szervezésére (a HÍR védjegyes magyartarka hús bemutatására és a konferenciára) az AMC-től 2.000.000.- Ft-ot és az
OMÉK-on a tejelő tehenek bemutatására
- a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületével közösen - 14-14 millió forintot nyert.
A pályázatok elszámolása megtörtént.
Marketing-tevékenységünkben egyik legfontosabb szerepe az újságunknak van.
2011-ben adtuk ki 11. alkalommal lapunkat. Az elmúlt évben is 4 alkalommal
jelent meg és jutott el tagjainkhoz. A viszszaérkező vélemények alapján úgy tűnik,
sikerült egy, a tagjaink igényeit kielégítő,
színvonalas lapot szerkesztenünk.
Másik fontos marketingeszközünk a honlapunk (www.magyartarka.hu), melyen
igyekszünk minden fontos eseményt
megjeleníteni. Itt megtalálhatók a tagjainkat érintő rendeletek, jogszabályok,
a tenyészbika teljesítményösszesítő is,
melyet nyomtatott formában már nem adtunk ki. A magyartarka hús-forgalmazók
elérhetőségét is megtekinthetik a honlapon. A tenyészbika-katalógus és az újság
eddigi számai is elérhetők itt. Nagyon
népszerű az adás-vétel rovat, ahol tagjaink önállóan hirdethetnek. Sok látogatója
van honlapunknak, nemcsak Magyarországról, hanem külföldről is.
Az elmúlt évben négy kiállításon vettünk
részt: Hódmezővásárhely, 2011. május
6-7.; Debrecen, 2011. augusztus 18-21.;
Kaposvár, 2011. szeptember 16-18.;
OMÉK Budapest, 2011. szeptember 28
– október 2. Az Egyesület önállóan vagy
társszervezőként 5 szakmai rendezvényt
szervezett, melyekre tagjainkat is meghívtuk.
Szakmai rendezvényeink:
Szakmai Nap Ják, 2011. május 18. Itt került átadásra a Magyartarka Fajtáért emlékérem, melyet Horváth Géza, Egyesületünk volt elnökségi tagja és Dr. Zándoki
Béla, az OMT Zrt. egykori vezérigaz-
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gatója kapott meg. Ma már mindketten
nyugdíjasok.
Tiszteletbeli tagok Dr. Bedő Sándor professzor úr és Dr. Sebestyén Sándor lettek.
Az elit törzskönyveket is a szakmai napon
adtuk át, melyet a hatvanezer liter feletti
életteljesítményű, kettőshasznosítású magyartarka tehenek, illetve húshasznosításban a 2500 kg választási súlyt produkált
tehenek kapnak.
Tarka Marhafesztivál, Bonyhád, 2011.
augusztus 12-13.
Tenyészbika bemutató Génbank Kft.,
Mezőhegyes, 2011. október 5.
Tejágazati Konferencia, Budapest, 2011.
november 23.
Korábbi számainkban ezekről is részletesen tájékoztattuk olvasóinkat.
Kapcsolatunk
a
társszervezetekkel
(MÁSZ, MSZSZ, egyesületek) és a hatóságokkal (MGSZH, MVH) továbbra is
kiegyensúlyozottnak mondható. Kisebbségi tulajdonosként napi kapcsolatban
állunk az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.-vel. Közösen készítjük a
húshasznosítású tenyészetek telepirányító
és termelésellenőrző számítógépes programját. A termelésellenőrzést folytató
tenyészetekben már működik a program.
A magyartarka termékenyítőanyag forgalmazását 2010. január 1-jétől csak a
mezőhegyesi Génbank Semex Magyarország Kft. végzi, úgy gondolom, mindannyiunk megelégedésére. Kaposvár,
Keszthely, Debrecen, Gödöllő, Mosonmagyaróvár agráregyetemeinek szarvasmarha-tenyésztési tanszékeivel is jó
kapcsolatot építettünk ki. Az együttműködések révén szinte napi szintű a kommunikáció.
2011-re is sok feladatot tűztünk ki magunk elé, melyek megvalósítása tagjaink
nélkül lehetetlen.
• Kapcsolattartás tagjainkkal
• Tenyésztőszervezeti felülvizsgálati
szemlék
• Bikanevelő tehenek bírálata, párosítása
• KSTV, évi 3 indítás és zárás
• Származási igazolások kiadása, spermadepó feltöltése
• 2011. évi ITV indítások (kettős és
hús)

• „A” módszeres termelésellenőrzött
tehénlétszám növelése
• Húshasznosítású állományok
tenyészérték-meghatározása
• Fejhetőség-vizsgálat folytatása
• Hús ITV folytatása
• 2011. évi pályázatok elkészítése
• Kiállításokon való részvétel (Hódmezővásárhely, Debrecen, Kaposvár)
• Szakmai nap, Derecske, 2011. június
12.
• Fiatal Magyartarka Tenyésztők Klubja
• Tarka Marhafesztivál, Bonyhád,
2011. augusztus 12-13.
• Szakmai nap, tenyészbika bemutató,
Génbank Kft. Mezőhegyes, 2011. október
• A Magyartarka c. újság XII. évf. 1.,
2., 3., 4. számának megjelentetése
• Tenyészbika előállítás
• A magyartarka termékenyítő anyag
értékesítésének segítése
Az ügyvezető igazgató beszámolóját a regionális taggyűlések elfogadták.
A következő napirendi pontként a „A
szarvasmarha-ágazat aktuális kérdései” címmel Dr. Wagenhoffer Zsombor,
a MÁSZ ügyvezető igazgatója tartott
előadást. Beszélt többek között az azóta
már megjelent, „22/2012. (III. 9.) VMrendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program”-ról, mely rendelet
honlapunkon is megtalálható. Németh
Csaba, a MGSZH Központ Állattenyésztési Igazgatóságának igazgatója a Web
ENAR rendszerről tartott előadást, és a
KM ellenőrzések egyes részeire hívta fel
a megjelentek figyelmét.
A napirendi pontok sorát Dr. Húth Balázs előadása követte „A magyartarkatenyésztés aktuális helyzete, jövőkép”
címmel.
A regionális közgyűlések előadásai az
Egyesület honlapján megtekinthetők!
A napirendi pontok befejezése után a
levezető elnök a résztaggyűlést bezárta,
majd a jelenlévőket ebédre és további beszélgetésre hívta.
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Kovács-Mesterházy Zoltán
osztályvezető, ÖNPI

A KETTŐSHASZNOSÍTÁS NEM ZSÁKUTCA!
Az immár hagyományosnak tekinthető szakmai nap megrendezésére 2012
januárjában Őriszentpéteren, az Őrségi
Nemzeti Parkban került sor. A szakmai
napot az Egyesület az Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóságával közösen szervezte,
s a rendezvényt megtisztelte Dr. Fazekas
Sándor miniszter, V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár és Dr. Illés Zoltán
környezetvédelemért felelős államtitkár. Meghívót kaptak a Génbank-Semex
Magyarország Kft. magyartarka termékenyítőanyag forgalmazói, az Egyesület
tisztségviselői és a Vas Megyei Kormányhivatal képviselői.
A szakmai nap az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság állattartó telepének megtekintésével kezdődött. A meghívottaknak
Kovács-Mesterházy Zoltán osztályvezető
mutatta be a telepet, ismertette a gazdaság felépítésének fontosabb állomásit,
az alkalmazott technológiát, megnézték
a tenyész- és növendékállatokat. A gazdaság (állattenyésztés, gyepgazdálkodás,
szántóföldi növénytermesztés) tervezése
2002 nyarán, építése 2003 tavaszán kezdődött. Arra az időszakra esett a gazdaság
építése és fejlesztése, amikor az állami
költségvetést folytonos megszorítások
és kiigazítások jellemezték. Ennek ellenére sikerült kialakítani egy 160 tehenes
húshasznú magyartarka- és 22 kancás
muraközi ló tenyészetet. Miniszter úr elismerését fejezte ki a telep dolgozóinak a
végzett munka kapcsán.
Az érdeklődő kérdésekre miniszter úr elmondta: „… a magyar mezőgazdaság és
a szarvasmarha-tenyésztés megújítása folyamatban van, ezzel a fajtával szép sikereket érhetünk el, ahogy más országok is
a saját őshonos fajtájukat preferálják. A
mi családunk két generációja a Kunságon
küzdött ezzel a problémával, a dédszüleim még szürke marha pártiak voltak, de
nagyapám már áttért az istállózó marhatartásra. A magyartarka igazi nemzeti
kincs, magyar nemesítés eredménye,
hosszú generációkon keresztül a magyar
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emberek számára ez jelentette a tehenet,
a finom tejet, az egészséges, jóízű marhahúst. Ezért is elsőrendű nemzeti cél, hogy
fennmaradjon a fajta.”
A telepi program után az igazgatóság
központjában folytatódott a szakmai nap.
Itt a meghívott vendégeket Rácz Károly
elnök úr családja által készített „magyartarka finomságokkal” (sült falatkák, házi
sajt), őrségi körtepálinkával és őrségi vörösborral kínáltuk.
A fórumot elnök úr nyitotta meg, beszédében hangsúlyozta, hogy elismerés illeti a magyartarka marhát és tenyésztőit,
amikor egy magyartarka szakmai napot
a szakminiszter és két államtitkár tisztel
meg. Köszönetét fejezte ki a házigazda
nemzeti parknak a rendezvény megszervezésében nyújtott segítségéért és a magyartarka marha tenyésztése során mutatott együttműködéséért.
Dr. Markovics Tibor, a nemzeti park igazgatója házigazdaként köszöntötte a meghívottakat. Elmondta, hogy az őrségi táj
jellemző szarvasmarhafajtája az elmúlt
másfél évszázadban a magyartarka marha
volt. Ezért is volt kézenfekvő 2002-ben,
hogy az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság e fajtát fogja tenyészteni, egyelőre
egyedüliként a nemzeti parkok közül. Tájékoztatta a hallgatóságot, hogy a magyar
természetvédelem és a hazai állattenyésztés egymásra van utalva, hisz a legelő állatok csökkenésével folyamatosan romlik
gyepeink állapota. A legeltetéses állattartás terjedése, a – természetvédelmi szempontból – szakszerű gyepgazdálkodás
folytatása az, amiben közösen érdekeltek
vagyunk. Ennek a célnak az érdekében az
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 33 növendék magyartarkát és 2 muraközi lovat
helyezett ki gazdálkodókhoz.
V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési
képviselője, vidékfejlesztési államtitkár
beszédében hangsúlyozta, a kormányzati
struktúra átalakítása jó döntés volt, hisz a
természet- és környezetvédelmi ügyeket
egy minisztériumba helyezték az agrári-

ummal. Az őrségi rendezvény ennek igazolása. A kormány 2012. januári döntésének megfelelően közel 500 millió forintot
kíván költeni természetvédelmi oltalom
alatt álló területek fölvásárlására, annak
érdekében, hogy az állam támogatni tudja
az állattartás arányának növelését és a helyi termékek piacra jutását.
Ezután napjaink egyedülálló eseménye
következett: azon gazdálkodók, akik részt
vesznek az igazgatóság állatkihelyezésében, tanúsító okiratot vehettek át miniszter úrtól. A „Nemzeti Parki Termék” is
útjára indult, az elismerést munkájukkal
kiérdemlő fazekasok vehették át az okleveleket.
Miniszter úr „A szarvasmarha-tenyésztés és a magyartarka helye és szerepe az
agrárpolitikában” című előadásában szép
szavakkal méltatta a magyartarka fajta
értékeit.
„A magyartarka a legjelentősebb hazai
fajtánk, amelynek nemesítése, jelenlegi
tenyésztése is Magyarországhoz kötődik.
Jelentőségét mutatja, hogy a hús- és kettős
hasznosítású tehénállományunk közel 50
százaléka magyartarka. A fajta kiválóan
alkalmas a minőségi tej- és hústermelésre. A hazai gyepterületek zöme rendkívül
alacsony hozamot biztosít, ezért fontos
a korszerű hasznosításuk, a gyepgazdálkodás hatékonyságának növelése. Ennek
kitűnő példáját látjuk az Őrségben.
Agrárpolitikánk egyik központi eleme,
hogy helyreállítsuk az állattenyésztés és
a növénytermesztés egyensúlyát. Ebben a
feladatban kiemelt figyelmet fordítunk a
védett és az őshonos állatfajtáinkra, így
például a magyartarka és a szürke marha
tartásának, tenyésztésének támogatására” - emelte ki Fazekas Sándor.
Az Egyesület munkájának köszönhetően
a fajta kimagasló eredményeket ért el a
tej- és hústermelés területén. Miniszter úr
elismerően szólt az Egyesület munkájáról
és kiváló marketing teljesítményéről.
„A magyar agrárkormányzat minden
lehetséges intézkedést megtesz annak
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érdekében, hogy a növénytermesztés és
az állattenyésztés közötti arányeltolódást mérsékelje, a megbomlott egyensúlyt
helyreállítsa. Sorra készülnek az állattenyésztést szolgáló stratégiák” - fejezte be
előadását a vidékfejlesztési miniszter.
Dr. Füller Imre ügyvezető igazgató előadásában bemutatta az Egyesületet, annak elmúlt 22 esztendejét. Tájékoztatta
a hallgatóságot, hogy a Magyartarka
Tenyésztők Egyesülete hazánk legtöbb
taggal rendelkező szarvasmarhatenyésztő-egyesülete (1.367 tag, közel 30 ezer
tehén). A tehénlétszám kétharmada a 100
tehénnél kisebb létszámú gazdaságokban
található, a legtöbb tehenet (39 %) a 10
és 50 tehén közötti tenyészetek tartják.
Az Egyesület az elmúlt 22 évben folyamatosan építkezett, ami még most is folytatódik, hiszen vannak új elképzeléseink,
terveink. A húshasznosítású állományok
termelésellenőrzési rendszerét magunk
működtetjük. Az ÁT Kft-vel közösen
készítettük el az új telepirányítási számítógépes programot, mely már a termelésellenőrzött tenyészetekben működik. Az
Egyesület igen aktív saját rendezvények
szervezésében (évente megrendezik a
Bonyhádi Tarka Marhafesztivált és változó helyszíneken a szakmai napot) és a regionális vagy országos kiállításokon való
részvételben. Az vezetőség rendszeresen
részt vesz a nemzetközi fajtaszövetség
ülésein, amelynek vezető testületeibe az
Egyesület szakembereit is beválasztották.
A tenyésztői munkát Dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető mutatta be,
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aki frappánsan indított: „A magyar mezőgazdaság modernizációja és a magyartarka terjedése egy időszakra esik, e fajtára alapult a modernizáció, Darányiék
korszakában”.
Ismertette az Egyesület szakmai munkáját, amelynek legkézzelfoghatóbb eredménye a laktációs tejtermelés, valamint
a hizlalási és vágási mutatók folyamatos
javulása, miközben a fontosabb funkcionális tulajdonságok nem romlottak. E hatékony tenyésztői munka záloga a kézben
tartott tenyésztés: a tenyészbika-előállítás
teljes egészében az Egyesület szakmai
irányítása alatt zajlik, az apaállatok az
Egyesület tulajdonát képezik.
2011-ben a nyilvántartott fajtatiszta kettőshasznú tehénállomány tejtermelése
6.330 kg volt (3,9 zsír % és 3,5 fehérje
%), míg a nem teljesen tisztavérű állományé is majdnem elérte a 6.000 kg-ot. A
teljesített laktációk száma átlagosan 3,5,
ami a holstein-fríz 2,3-as eredményéhez
képest kiválónak tekinthető. A borjúszaporulat 2011-ben 76 %-os volt, amelyben
van még tartalék, a választott bikaborjak
súlya 240 kg, az üszőké 231 kg volt. Bikanevelő tehenet 12 tenyészetben tartanak,
innen kerülnek ki a tenyészbika-jelöltek,
amelyek központi sajátteljesítmény vizsgálata az Egyesület tulajdonában lévő
telepen történik. Ugyanitt spermadepó is
működik, ahol a mesterséges termékenyítésre kijelölt bikáktól levett spermát tárolják. 2011-től az Egyesület a tej- és hústenyészérték mellett bevezette a fitnesz
tenyészértéket, amely a hosszú hasznos

élettartamra történő szelekciót teszi hatékonyabbá.
A szakember megjegyezte, fontos lenne, hogy a fajta megőrzésébe minél több
állami intézmény bekapcsolódhasson,
továbbá, hogy a fajtáról és az elért eredményekről a társadalom minél szélesebb
körét tájékoztassuk. A 2010 óta futó és az
idén induló őshonos és veszélyeztetett fajták fenntartását elősegítő támogatások hatalmas segítséget adnak a törzskönyvezett
és termelésellenőrzött magyartarka-állomány fennmaradásához és fejlődéséhez.
A fórumon az is elhangzott, hogy az emberek leszoktak a marhahúsfogyasztásról,
a háziasszonyok ma már legfeljebb húslevest és pörköltet készítenek marhából. A
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete azt
is kiemelt feladatának tartja, hogy gasztronómiai tanácsadással is népszerűsítse
a magyartarka húsát. Hazánkban évente
alig 3 kg marhahúst eszünk fejenként.
Az előadásokat követően a jelenlévők
feltehették kérdéseiket, elmondhatták
észrevételeiket a szaktárca képviselőinek,
melyre miniszter úr és a két jelen lévő államtitkár válaszolt.
A Fórum után Dr. Fazekas Sándor miniszter, V. Németh Zsolt államtitkár, Dr.
Illés Zoltán államtitkár és a Vas Megyei
Kormányhivatal képviselői megtekintették az Egyesület jáki magyartarka telepét,
a KSTV állomást, a tenyészbikákat, valamint a spermatároló központot. A vendégek itt is elismerően szóltak az Egyesület
munkájáról.
A magyartarka telep után Rácz Károly
elnök úr állattenyésztési telepét látogattuk meg. Házigazdánk megmutatta sajtüzemét, ahol többféle ízesítésű házi sajt
készül, melyeket meg is kóstolhattunk,
majd megnéztük a magyartarka tehénállományt, a növendékeket és a bikahizlalást is. Elnök úr az ivadékteljesítmény
vizsgálatban indult tenyészbikák fiait
hizlalja meg, ennek köszönhetően tudunk
minősítő vágásra bikát küldeni és adatot
gyűjteni a hús-tenyészérték számításhoz.
Bemutatta a nem régen készült mélyalmos sertéshizlaldát, megnézhettük az ellető istállót, a kocaszállást és a kanszállást is.
A program a híres románkori jáki templom megtekintésével ért véget, melyet Dr.
Rátkai László plébános úr mutatott be.
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Vágó Barnabás küllemi bíráló, MTE

WTARKA – TELEPIRÁNYÍTÁSI MODULOKKAL ELLÁTOTT

HÚSMARHA TERMELÉSELLENŐRZÉSI PROGRAM
Az alábbi cikkben szeretném bemutatni
azt a munkát, amelyet közel négy évvel
ezelőtt kezdtünk el, eredményeként pedig
egy új számítógépes program kerül letelepítésre a húshasznú termelésellenőrzést
végző tenyészetekben. Joggal érezhetjük
magunkat büszkének, hiszen egy olyan
telepirányítási funkciókkal is rendelkező
termelésellenőrzési programnak a gazdái
vagyunk, amely Magyarországon egyedülállónak mondható. A fejlesztés 2008ban indult, melyet az akkori tenyésztésvezető kollégám, Harmat Ákos kezdett el.
Természetesen a magyartarka hústermelés-ellenőrzés nem 4 éves múltra tekint
vissza. A program adatbázisában már az
1980-as esztendőkből is vannak származási adatok és termelési eredmények. Az
elődprogram, amelyet a 2000-es évek elejétől használtunk, Ruzsányi Tamás magas
szakmai és informatikai tudásáról tett bizonyságot. Ő készítette és fejlesztette folyamatosan az új igények szerint a DOSalapokon futó TARKA programunkat. Ez
alapozta meg azt a húsmarha termelésellenőrzési tematikát, amelyet követtünk és
átültettünk az új WTARKA programunkba. Elért minket is a Windows szele, és a
tenyésztői igények megkövetelték, hogy
túllépjünk a DOS korlátain. Ekkor vettük
fel a kapcsolatot az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.-vel (ÁT Kft.), akik a
TALP-pal (tejtermelés-alapú telepirányítási program) már évtizedek óta rendelkezésére állnak a szarvasmarhatartóknak.
Úgy gondoltuk, a TALP jó alap arra, hogy
ráépítsük a mi húsmarha termelésellenőrzési programunkat. Így kezdtük el fejleszteni közösen a telepirányítási modulokkal is rendelkező, Windows-alapokon
nyugvó saját, új húsmarha termelésellenőrzési programunkat.
A magyartarka húsprogram-felhasználóknak a rengeteg új dolgot tartalmazó
program természetesen új kihívásokat
és eleinte nehézségeket is jelentett. Meg
kellett szokniuk a TALP Windows-alapú
struktúráját, amely egyébként – mint utó-
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lag bebizonyosodott -, nagyon célszerű és
felhasználóbarát.
Az ismeretlen dolgok sokszor nehézségekkel járnak. Így volt ez a mi esetünkben is. Sokat dolgoztunk és dolgozunk
a mai napig is Szabó Andrással, az ÁT
Kft. fejlesztési igazgatójával és Hargitai
Csaba programozóval, aki a TALP mellett természetesen a WTARKA program
alkotója és fejlesztője is egyben.
A hosszas programozás eredményeképpen 2010 elejére jutottunk el odáig, hogy
a régi TARKA programból elindulhatott
az adatmigráció. Ez nem várt nehézségekkel halmozott el bennünket. Sokat dolgoztunk, hogy az új programban
adatvesztés nélkül helyükre kerüljenek
az adatok. Aki már volt részese hasonló szintű fejlesztésnek, az tudja, mennyi
buktatóval kellett szembenéznünk. Végül 2010 közepére kikerülhetett az első
helyszínre, a derecskei Petőfi Mg. Kft.
telepére a próbaverzió. Ekkortól indult
igazán a „nyúzópróba”. A felbukkant hibákat az ÁT Kft. megyei koordinátorával
felváltva továbbítottuk a programozónak.
A hirtelen nagy számban felbukkanó hibák eleinte nehezen oldódtak meg, aztán
pár hónap elteltével már nyugtázhattuk,
hogy használható formába került a program.
2011 elején úgy döntöttünk, több telepre is kihelyezzük a programot, hogy
mihamarabb megismerkedjenek vele a
végfelhasználók. Azóta is folyamatosan végzünk rajta kisebb javításokat, és
örömteli hír, hogy már az újabb fejlesztési igényeknek is eleget tudtunk tenni. Így
készült el az elektronikus bejelentésmodul, valamint most készül a származáselemzési és családfa-vizsgálati rész is.
Ezekkel a modulokkal egyszerűsíthető és
olcsóbbá tehető a tenyészetek munkája,
valamint nagy segítséget tudunk nyújtani
a tenyésztésszervezés területén is.
A program részleteiben nem szeretnék
elmélyülni, hiszen aki használja, ismeri
ezeket. Akik azonban még nem hallottak

róla, azok számára néhány gondolatban
felvázolom felépítését és működését.
Mint már említettem, a program a TALP
alapjaira épült, és kiegészült azokkal a
listákkal és számított mutatókkal, amelyek a húsmarhatenyésztők és a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete számára
fontosak. Ilyenek például (a teljesség igénye nélkül) a 205 napra korrigált tömeg,
a súlygyarapodási viszonyszám (SV %),
Kombinált Minősítő Index (KMI) vagy az
életnapra jutó súlygyarapodás.
Ezentúl az üzemi tenyészbika-előállítás
folyamatát (ÜSTV) is dokumentálni és
ellenőrizni lehet a programpontok segítségével.
A PROGRAM FELÉPÍTÉSE
4 RÉSZRE BONTHATÓ:
1. Egyed adatainak lekérdezése: itt megtudható minden származási és termelési adat egy adott egyedről.
2. Adatbevitel: itt kerül sor minden adat
felvitelére. Pl. termékenyítés (mesterséges, háremszerű, vad, kézből
való…), ellés, mérlegelések, választási adatok, esetleges kikerülések.
3. Listázások: termékenyítések, ellések,
mérlegelések, választások, kikerülések listázása. Minden listát igyekeztünk több ponton paraméterezhetővé
és minden szükséges sorrendre szűrhetővé tenni. Természetesen minden lista exportálható Excel-be, ahol
igény szerint tovább rendezhető és
alakítható.
4. Programfunkciók beállítása, testre
szabása, adatok küldése-fogadása, bikatörzs fogadása.
A Listákban lehetősége van az Egyesület
munkatársainak (természetesen magasabb felhasználói jogosultság beállításával) olyan listákat is létrehozni, amelyek
a tenyészésszervezést segítik elő. Itt kerülnek leválogatásra a származási igazolások adatai, a bikanevelő tehenek listája
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és az elit törzskönyvbe sorolható egyedek
listája is.
A tenyészetek éves zárása is itt történik,
amelynek záráslistáit továbbjelentjük a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztosági Hivatalnak.
Napjainkra eljutottunk odáig, hogy a
program minden funkciója használható,
mind az adatfelvitel, mind a lekérdezés,
listázás. Apróbb hibák természetesen előfordulnak, de magunkat csapnánk be, ha
nem így lenne. A javítások és fejlesztések
folyamatosan zajlanak. A származás ellenőrzési segédprogram kifejlesztéséhez
például át kell dolgoztatnunk a bikatörzs
szerkezetét. Így jutunk el odáig, hogy
az apaállat kiválasztását alapos tenyésztői munka előzheti meg. Vizsgálhatjuk
a felmenő ősök származását, és elkerülhetjük a populációkon belüli szoros
beltenyésztettséget.
Annak ellenére, hogy más tenyésztő
szervezetek is rendelkeznek termelésellenőrzési programmal, rengetegen keresnek meg minket azzal, hogy bár nem
magyartarkát tartanak, szeretnék húsprogramunkat kipróbálni, használni. Ez
természetesen örömmel tölt el bennünket,
és igazolja, hogy a befektetett sok-sok
hétvégi és éjszakai munka megtérülni
látszik. Olyan használható programot tettünk le a tenyésztőink asztalára, amellyel
segítjük, egyben könnyítjük munkájukat.
Szeretném megköszönni a már említett
kollégákon kívül mindazon tenyésztő
eddigi munkáját, akik részt vettek a fejlesztésben, tesztelésben, és a mindennapi
használat során visszajelzésekkel segítették munkánkat. Nélkülük nem állt volna
össze egységes rendszerré az elképzelésünk. A munka itt nem ér véget, hiszen
az informatikában sosem lehet hátradőlni. Folyamatosan fejlesztünk, javítunk,
és azon dolgozunk, hogy mindennapi
munkánkat a legegyszerűbben és legpontosabban elvégezhessük.

Képek a program működéséről
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INNOVÁCIÓS DÍJAT KAPOTT A HUNGAROLACT
FEJÉSTECHNOLÓGIAI RENDSZER
A Magyar Innovációs Alapítvány – a Magyar Innovációs
Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatallal, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen – 20.
alkalommal írta ki a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot tavaly. Összesen 31 pályázat érkezett, ezek közül 30-at
minősített eredményes, sikeres innovációnak a zsűri. Ezek a
termékek és fejlesztések mintegy 20 milliárd többletbevételt
hoztak, és 15 milliárd forint társadalmi hasznot hajtottak. A
díjazottak közül a Vidékfejlesztési Minisztérium Díját mutatjuk be Olvasóinknak.
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. évi Agrár Innovációs Díjában az Agro Legato Kft. részesült a komplett fejéstechnológia
rendszer, a HungaroLact kifejlesztéséért. Az új fejlesztés Magyarországon kívül a környező országokban (Szerbiában, Romániában és Szlovákiában) is hiánypótlónak bizonyult, és a cég
jelentős piaci sikereket ért el ezzel az innovációval, összesen
közel 40 helyre telepítették a technológiát.
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BÚCSÚ KEREKES GYÖRGYTŐL

2011. december 23-án elhunyt Kerekes György, a Mezőhegyesi Ménesbirtok ZRt. nyugalmazott ágazatvezetője. Egy
kiváló tenyésztőkollégával lettünk szegényebbek.
Kerekes György 1947-ben született Mezőhegyesen. Gödöllőn szerzett agrármérnök diplomát 1972-ben. Az egyetem
után feleségével Mezőhegyesen telepedtek le. Kezdetektől
a szarvasmarha-tenyésztésben dolgozott, először mint gyakornok, majd műszak-, később kerületvezető beosztásban.
1980-ban megbízták az újonnan épült szarvasmarhatelep
vezetésével. 1982-ben szarvasmarha-tenyésztő szakmérnöki
diplomát szerezett. 1990-ben kinevezték az „ómezőhegyesi”
kerület vezetőjének. 1993-ban szarvasmarha ágazatvezető
helyettes, 1994-től ágazatvezető, 1995-től állattenyésztési
főágazati igazgató, 2003-tól 2007-es nyugdíjazásáig szarvasmarha ágazatvezető. Nyugdíjas évei alatt minden szabadidejét a családnak és a vadászatnak szentelte. A battonyai Dózsa
Vadásztársaság vadászmestereként aktívan részt vállalt az
Egyesület elnökségi munkájában. A Magyartarka Tenyésztők Egyesületének elnökségi tagja volt, és a Holstein-fríz
Tenyésztők Egyesületében is jelentős pozíciókat töltött be.
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Közel négy évtizedes munkája eredményeként országos és
nemzetközi hírű magyartarka- és holstein-fríz–állomány
alakult ki. A magyartarka-tenyésztésben végzett kimagasló
munkája elismeréseként 2010-ben „Magyartarka Fajtáért”
emlékérmet kapott az Egyesülettől.
Minden munkatársát tisztelte, soha egy hangos szó el nem
hagyta száját, a dolgozók szerették, kollégái felnéztek rá.
2011 nyarán, két évtizeddel az után, hogy felgyógyult egy
daganatos betegségből, sajnos újra megtámadta a gyilkos
kór, amit már nem tudott legyőzni. A karácsonyt feleségével,
gyermekeivel és legdrágább kincseivel, az unokákkal szerette volna tölteni. 2011. december 23-án azonban fel kellett
adnia a harcot, Gyuri bácsi végleg eltávozott közülünk.
Isten Önnel, Gyuri bácsi, nyugodjon békében!
Janesz János
Tenyésztésvezető
Mezőhegyesi Ménesbirtok ZRt.
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X. Tarka Fotópályázat
Beérkezési határidő: 2012. július 22.
Pályázati feltételek:
• A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, lakóhelytől és életkortól függetlenül bárki részt
vehet.
• A pályázat témája: a szarvasmarha és annak tenyésztése. Tehát nem kizárólag a magyartarkák örökíthetők meg, hanem a szarvasmarhák valamennyi fajtája, bármilyen
környezetben és bármilyen módon!
• A pályázatra csak olyan felvételeket nevezzenek a szerzők, amelyek a korábbi Tarka
fotópályázatokon még nem szerepeltek.
• Egy pályázó maximum 10 db fekete-fehér vagy színes digitális képet küldhet be
emailben. A beküldött alkotások optimális
felbontása: 1500x2102 pixel (vagy ehhez
közeli értékek, illetve a nyomtatási méret
beállítása esetén: 18x24 cm). A zsűri által
kiállításra javasolt képeket a szervezők nagyíttatják le. Az emailben beküldött JPG kiterjesztésű képek összterjedelme ne haladja
meg az 15 Mb-ot. Ha ennél nagyobb a tíz
kép terjedelme, akkor több emailre elosztva
kérjük csatolni. Becsomagolt állományokat,
óriás leveleket nem fogadunk. Minden képet
egyenként kell mellékletként csatolni egy
emailhez. A fotók beérkezéséről visszajelzést küldünk.
• A pályaművek file neve a következő adatokat tartalmazza ékezetes betűkkel írva: a



•

•
•
•

pályázó CSALÁDINEVE_KERESZTNEVE_
Aképrövidcíme.JPG
A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteni.
A nevezési lapon szereplő információk
egyezzenek a file névben olvasható felirattal. A nevezési lap a kiírás végén szerepel, illetve letölthető a http://muvhazbonyhad.ewk.
hu , vagy a www.mafosz.hu oldalról. A nevezési lapot is emailben kérjük beküldeni. A
nevezési lap fájlneve a pályázó neve legyen.
Beküldési cím: tarkafesztival@gmail.com
Díjazás: 1-3. helyezett tárgyjutalomban részesül, egy alkotó pedig elnyeri a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének különdíját.
A pályázóknak nevezési díjat kell fizetni,
amelynek összege: 1.000 Ft/fő, attól függetlenül, hogy hány fényképet küldenek be. A nevezési díjakat a pályázattal és kiállítással kapcsolatos költségek fedezésére kívánják fordítani a
szervezők. A nevezési díj átutalható, de csak
azon a néven, amely a nevezési lapon is szerepel. Számlaszámunk: Vörösmarty Mihály
ÁMK, OTP 11746036-15415307 (IBAN formátum: HU03117460361541530700000000)
A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni: Tarka
Fotópályázat. Aki nem tudja megoldani a banki átutalást, az adja fel a nevezési díjat postai
rózsaszín csekken úgy, hogy azon a művelődési központ neve szerepeljen és cím helyett
a számlaszáma.

• A kiállítás népszerűsítésével kapcsolatos
publikációkban szerzői jogdíj fizetése nélkül
jelennek meg – a szerző nevének feltüntetésével és tiszteletpéldány biztosításával – a
kiállításon szereplő művek. A Magyartarka
Tenyésztők Egyesülete a kiválasztott képek
közlési jogát esetleg megvásárolja szakmai
lapjában való felhasználásra, a szerzőkkel
való egyeztetés után. A díjnyertes fotók a
kiállítás megnyitását követően megtekinthetők lesznek a http://muvhazbonyhad.ewk.
hu Internetes oldalon, ahonnan előzetesen
a nevezési lap is letölthető. A szervezők a
beérkezett fotókat CD-n archiválják.
• A pályázatot szakmai szempontból felügyeli
a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete és a
Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége.
• További információ: Vörösmarty Mihály Általános Művelődési Központ, 7150 Bonyhád,
Széchenyi tér 2. Telefonszám: 06-74/451455. (A művelődési központ június 25-től
július 8-ig zárva tart, ekkor a telefonszám
nem él.)
• Pályázati naptár:
Beérkezési határidő: 2012. július 22.
Zsűrizés: 2012. július 24-27. között
Értesítés a zsűri döntéséről: 2012. augusztus 3-ig
A kiállítás megnyitása: 2012. augusztus 11-én
A kiállítás megtekinthető: Bonyhádon, a
művelődési központban (Széchenyi tér 2.),
augusztus 10-től 31-ig.

Nevezési lap
a X. Tarka Fotópályázaton való részvételhez

A pályázat feltételeit ismerem. Hozzájárulok ahhoz, hogy a kiállításra elfogadott alkotásaimat a rendezvény népszerűsítése
érdekében – térítésmentesen – publikálják a rendezők, a nevem feltüntetésével, különféle sajtótermékekben.
Név: ………………………………………………………………………………………….
Postacím: …………………………………………………………………………………….
Telefonszám: ………………………………. E-mail: …………………………………….
Sorszám

A kép címe

Készítésének helye

A zsűri döntése

1.
2.
3.

A zsűri döntései:
Kiállításra elfogadva = K
Díjazva = D
Kiállításra nem javasolva = E

4.
5.

Hely: ………………………………… Dátum: 2012. …………………………………….
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