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TARTALOMJEGYZÉK

Finisbe ért az OMÉK (Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás) szervezése. A kiállítás 2013. szep
tember 1822ig, 1019 óráig tart nyitva a Hungexpo területén. Egyesületünk, a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
három helyszínen mutatkozik be az országos kiállításon.

A „B” pavilonban a magyartarka fejt, kettőshasznosítású tenyészetekből 6 több laktációs tehenet, 6 első borjas 
tehenet és 6 vemhes üszőt tekinthetnek meg a kiállításra látogatók, míg a nem fejt húshasznosítású változatból 6 
tehén borjával és 6 vemhes üsző kerül felvezetésre. A húshasznosítású magyartarka egyedeket a Kincsem parkban, a 
húsmarha bemutató téren lehet megnézni, de a showbírálat a „B” pavilonban lesz. A harmadik helyszín az őshonos 
udvar, ahol a magyartarka mint veszélyeztetett fajta jelenik meg, és egy bonyhádi, valamint egy vasi tájfajtát tekinthet 
meg a közönség.

Az első napon lesznek a showbírálatok, de mindennap tartunk tenyészállatfelvezetést, fajtabemutatót. Sok szere
tettel várjuk Tisztelt Tagjainkat a kiállításra, a programokra. Egyesületünk standját a „B” pavilonban találják meg!

 

	 Dr.	Füller	Imre
 ügyvezető igazgató

TISZTELT OLVASÓ!
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Az Európai Hegyitarka Tenyésztők Szö
vetsége Küllem munkacsoportja évente 
szemegyeztető bírálatot szervez a munka
csoport valamely tagországában. A Szö
vetség munkacsoportjai közül a Küllem 
munkacsoport működik a legaktívabban 
és a leghosszabb ideje. Feladata, hogy 
minden tagországban ugyanúgy kerül
jenek bírálatra az egyedek, mindenki 
ugyanolyan „szemüvegen keresztül” bí
rálja az állatokat. A munka elég nehézke
sen indult 22 évvel ezelőtt, de néhány év 
alatt elkészítettük a közös Küllemi bírála
ti szabályzatot, aztán már „csak” gyako
rolni kellett. Természetesen folyamatosan 
fejlesztjük a szabályzatot, új tulajdonsá
gok kerülnek bele, az újításokat pedig 
közösen vitatjuk meg és öntjük végső 
formába. 2009ben Magyarországon az 
Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövet
ségének Kongresszusán megalakult a 
Húshasznosítású munkacsoport, mely a 
húshasznosítású állományok küllemi bí
rálatát tűzte ki célul. Magyarország vál
lalta, hogy húshasznosítású állományain 
leméri a főbb méreteket, ami kiindulási 
alapot ad a Húshasznosítású küllemi bí

rálati szabályzat elkészítéséhez. A bírálati 
rendszere úgy készült el, hogy a kettős
hasznosítású bírálatot végző kollégák 
is könnyen megtanulhassák, könnyedén 
tudják alkalmazni.

2013. május 67én a vezető küllemi bí
rálók találkozóját Magyarország szervez
te, a gyakorlati munkát két helyszínen ol
dottuk meg: a húshasznosításúak bírálatát 
Őriszentpéteren, az Őrségi Nemzeti Park
ban, míg a kettőshasznosításúakét Jákon, 
Rácz Károly elnök úr tenyészetében.

A szemegyeztető bírálatra kilenc ország 
(Németország, Ausztria, Csehország, 
Szlovákia, Olaszország, Franciaország, 
Horvátország, Szlovénia és Magyaror
szág) 32 résztvevővel jelentkezett. Kül
lem vonatkozásában először dolgozott 
együtt a Húshasznosítású és a Küllem 
munkacsoport.

A szakmai programra érkezőket május 
6án 11 órától vártuk az Őrségi Nemzeti 
Park Igazgatóság központjában, majd a 
regisztráció után közösen ebédeltünk. 13 
órától indult a program. Az Európai Szö
vetség elnöke, dr. Josef Kucera úr (Cseh
ország) köszöntötte a résztvevőket, majd 

átadta a szót dr. Georg Röhrmoser úrnak 
(Németország), a Szövetség titkárának, 
aki szintén köszöntőt mondott, szólt né
hány szót a munkacsoport munkájáról, 
majd jó tanácskozást, munkát kívánt.

A szakmai tanácskozást a Küllem 
munkacsoport elnöke, Johann Tanz
ler úr (Ausztria), az AGÖF (Arbeits
gemeinschaft Österreichische Fleckvieh
züchter) ügyvezető igazgatója vezette. 
A köszöntők után az országok szakmai 
beszámolója következett, melyen a tagor
szágok elmondták előző évi eredménye
iket termelés és küllem vonatkozásában.  
A beszámolók után kezdődött a gyakorlati 
munka. Lovaskocsira ültünk, és az Őrségi 
Nemzeti Park Igazgatóság húshasznosí
tású telepére mentünk, ahol néhány hús
hasznosítású tehén bírálata következett.  
A bírálatot Bernard Lunz úr (Németor
szág) és dr. Húth Balázs úr (Magyaror
szág) mutatták be a résztvevőknek. A be
mutató bírálat közben az adott pontokat 
a résztvevők megbeszélték, a bírálatot 
vezetők pedig megindokolták a pontszá
mokat.

Mint ismeretes, a kettőshasznú (fejt) 

EURÓPA VEZETŐ KÜLLEMI BÍRÁLÓI TALÁLKOZTAK MAGYARORSZÁGON

Dr.	Füller	Imre 
ügyvezető igazgató, MTE
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hegyitarka esetében az egységes küllemi 
bírálati rendszer kidolgozása és beveze
tése az Európai Hegyitarka Szövetség 
tagországaiban már közel két évtizede 
megtörtént. Ennek lényege, hogy a tag
országok bírálói azonos szemmel bírál
ják el és pontozzák az egyes küllemi tu
lajdonságokat, így a kapott eredmények 
nemzetközi viszonylatban is jól összeha
sonlíthatóak. Ez a rendszer az esetlege
sen előforduló „finomhangolások” (pl. új 
tulajdonságok felvétele, régiek kivétele) 
ellenére hatékonyan működik, amelyet 
az évente megrendezett „szemegyeztető 
bírálatok” összehasonlító bírálatai is bi
zonyítanak.

A fent leírt bírálati rendszer indukálta 
azt az igényt, hogy a húshasznú (nem fejt) 
hegyitarka esetében is kidolgozzanak a 
tagországok egy egységes, valamennyi 
európai ország által elfogadható sziszté
mát az anyatehenek bírálatára. Magyaror
szág vállalta, hogy a rendszer gyakorlati 
próbáját ez év első felében megteszi; az 
első hazai eredményekről májusban szá
moltunk be nemzetközi színtéren, míg itt
hon a derecskei szakmai napon osztottuk 
meg azokat a szakmai érdeklődőkkel.

A bírálati rendszerben a részletes kül
lemi tulajdonságokat négy fő csoportba 
soroljuk: TÍPUS, IZMOLTSÁG, LÁB
SZERKEZET, TŐGY.

A típusra adott pontszámot a farma
gasság, a farszélesség és hosszúság, a 
mellkasmélység és a törzshossz bírálati 
pontjainak súlyozása adja.

Az izmoltságot a lapocka és a comb 
izomborítottságára adott pontszámok 
4060 %os arányában pontozzuk. A 
lábszerkezeten belül azokat a tulajdon
ságokat vesszük figyelembe, amelyek 
nélkülözhetetlenek a hosszú hasznos 
élettartam szempontjából. Ilyenek a láb
állás, a farlejtés és a csüd meredeksége. 
Nem szorul bizonyításra, hogy eseten
ként napi több kilométert bejáró, legelőn 
tartott anyateheneknél mennyire fontos a 
korrekt lábszerkezet. A tőgy bírálatánál 
a borjúnevelőképességet befolyásoló 
küllemi tulajdonságokat vesszük figye
lembe, azokat, amelyek befolyásolják a 
borjú szopását. Ilyenek a tőgymélység és 
a bimbóforma.

A nemzeti park állományának megte
kintése után a csoport a szálláshelyre uta
zott. Eredetileg, mivel a gyakorlati mun
kát Őriszentpéteren és Jákon tartottuk, a 
két település között Szentgotthárdon lak
tunk volna, de a Rába folyó áradása miatt 
a foglalásunkat a szálloda visszamondta, 
így a legközelebbi hely, ahol mindenkit el 
tudtunk szállásolni, a szombathelyi Clau
dius Hotel volt. Itt mindannyian kényel
mesen elfértünk. A szobák elfoglalása 
után egy borkóstolóval egybekötött va
csorát szervezetünk, melyen Láng József 
kőszegi borász mutatta be borait. A va
csora után még hosszasan beszélgettünk, 
majd nyugovóra tért a csapat.

A második napon Rácz Károly elnök úr 
tenyészetébe mentünk, ahol már az elő
ző hetek során kiválogattak 9  egymás

tól küllemileg eltérő  elsőborjas tehenet, 
melyeket a felhajtó úton a karámoszlo
pokhoz kikötöttek. Minden ország vezető 
küllemi bírálója csapatával lebírálta a be
mutatott elsőborjas teheneket, és bírálati 
lapját átadta a munkacsoport elnökének. 
Az adatokat számítógépre vitték, majd 
egy számítógépes program segítségével 
kiértékelték.

Az értékelés ideje alatt a munkacsoport 
négy bikanevelő tehén bírálatát végezte el 
közösen, ahol az eltérő álláspontokat meg 
is tudták vitatni a bírálók.

A program lefuttatása után kiki meg
kapta az értékelő dokumentációját, majd 
ismét közösen lebírálták a 9 egyedet, és 
megbeszélték a problémás küllemi tulaj
donságokra adott pontokat. Egy óra körül 
végeztünk a gyakorlati résszel, majd a he
lyi művelődési házba mentünk, ahol érté
kelték a munkát. A munkacsoport vezetői 
elismeréssel szóltak a két nap szervezésé
ről, gördülékeny lebonyolításáról. A szö
vetség titkára megköszönte a Magyartar
ka Tenyésztők Egyesületének munkáját. 
Dr. Georg Röhrmoser úr így nyilatkozott: 
„Ti egy mini kongresszust szerveztetek”.

A találkozó ebéd után ért véget a külse
jében megújult, 1256ban Szent György 
tiszteletére felszentelt jáki román stílusú 
templomban, melyet dr. Rátkai László 
plébános úr mutatott be német nyelven a 
résztvevőknek.

A csodálatos műemlék bemutatása után 
elköszöntünk egymástól, majd kiki autó
ba ült, és elindult hazafelé.

TENYÉSZBIKA FOTÓARCHÍVUM AZ EGYESÜLET HONLAPJÁN

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete hivatalos honlap
ján tenyészbika archívumot hoz létre, amelybe a központi 
lajstromszámot kapott, minősített tenyészbikák fotóit töltjük 
fel. A tenyészbika fotóarchívum a szúrópróbaszerű hatósá
gi származásellenőrzéssel kiegészülve  reményeink szerint 
 visszaszorítja a magyartarka tenyészbikákkal történő visz
szaélések lehetőségét.

A veszélyeztetett háziállatfajták (ebbe a körbe tartozik a 
magyartarka is!) esetében az Állattenyésztési Törvény előírá
sainak megsértéséért a törvényileg kiszabható állattenyészté
si bírság minimális összege 100.000 forint.

A tenyésztési program szerint a tenyészbikává minősítést 
szigorú sajátteljesítményvizsgálat (STV) előzi meg, amely 
egy hízékonyságvizsgálatot és minősítéskori küllemi bírá
latot foglal magában. Így kizárólag a legjobb eredményeket  

felmutató egyedek kerülhetnek ki természetes fedező bika
ként a köztenyésztésbe.

A mesterséges termékenyítésre alkalmas bikák esetében 
még szigorúbbak a feltételek. Esetükben az STVt ivadék
teljesítményvizsgálat (ITV) követi, és kizárólag a legjobb 
tenyészértékekkel rendelkező apaállatok szaporítóanyaga ke
rülhet forgalmazásra.

Természetes fedeztetésre alkalmas tenyészbikák vásárol
hatók a Magyartarka Tenyésztők Egyesületétől, valamint az 
előállításukra jogosult nukleusz tenyészetekből.

A magyartarka szaporítóanyag pedig a GénbankSemex 
Magyarország Kft. országos forgalmazói hálózatán keresztül 
szerezhető be.

Dr. Húth Balázs, tenyésztés- és marketingvezető, MTE
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Az idei szakmai napunkat május 28án 
a Vas megyei Egyházasrádócon rendez
tük. Házigazdánk, a Húshasznú Bt. az 
ország legnagyobb magyartarka tehén
létszámmal rendelkező gazdasága. Az 
egyházasrádóci telepen 300 darab ket
tőshasznú, a nyőgéri telephelyen pedig 
több mint 500 darab húshasznú tehenük 
van. Az üszőket mindkét telephelyen 
felnevelik, és a saját utánpótláson felüli 
egyedeket vemhesen értékesítik. Az ösz
szes bikaborjút az egyházasrádóci te
lepen hizlalják fel. A társaság az elmúlt 
években jelentős beruházásokat hajtott 
végre az állattenyésztés korszerűsítése 
érdekében. Egyházasrádócon ez a munka 
még folyamatban van, de a vége felé kö
zeledik, és már jól látható az eredménye.  
A szakmai nap első mozzanata az Egye
sület éves küldött közgyűlése volt. Évről 
évre próbálkozunk, hogy valamihez kös
sük a küldött közgyűlést, de hiába a kap
csolódó látnivaló, a részvétel elég szolid. 
Pedig ez az a fórum, ahol a küldöttek 
elmondhatják építő vagy éppen kritizáló 
észrevételeiket. Reméljük, az aktivitás 
gyengesége nem a tagok elégedetlenségét 
jelzi az Egyesület vezetői és szakemberei 
irányába. 

Mire a küldött közgyűlésnek vége lett, 
szép számú résztvevő gyűlt össze a szak
mai programokra. A társaság telephelyén 
felállított sátorban Rácz Károly elnök 
köszöntője után Szakál Péter reformá
tus esperes és Rátkai Imre római kato
likus plébános megáldották a megjelent 
tenyésztőket, a telepet és a jószágokat. 
Ezután Söre Zoltán polgármester bemu
tatta a települést. Megtudhattuk, hogy 
egy kedvező adottságú faluban vagyunk, 
ahol az elmúlt években jelentős fejlesz
téseket hajtottak végre. A falu vezetése 
kihasználta a pályázatok adta lehetősé
geket, ápolja hagyományait, és igyekszik 
lakói számára olyan közérzetet teremteni, 
hogy azok szeressék és tiszteljék em
bertársaikat és településüket. Ezután a 
főként egyházasrádóci gyerekek alkotta 

„Rábavirág” néptáncegyüttes színvonalas 
műsorral szórakoztatta a tenyésztőket. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan dr. Füller 
Imre ügyvezető igazgató vezérletével 
átadtuk a Magyartarka Fajtáért Emlék
érmeket és az elit törzskönyveket. Gra
tulálunk a díjazott szakembereknek és az 
értékes állatok tulajdonosainak!

Ezt követték az igazán szakmai progra
mok. Elsőként Papp Gergely úr, a Nem
zeti Agrárgazdasági Kamara szakmai 
főigazgató helyettese tartott előadást a 
20142020as tervezési időszak várha
tó támogatási lehetőségeiről. Bár a dol
gok még nem véglegesek, sok érdekes 
és hasznos információhoz jutottunk. Azt 
hiszem, ezután mindenki elgondolkod
hat azon, hogyan fejlessze gazdálko
dását, hogy a legtöbb támogatási pénzt 
meg tudja igényelni. A második előadó 
dr. Húth Balázs, az Egyesület tenyész
tési és marketingvezetője volt. Balázs a 
tenyésztő szervezet legfontosabb felada
tának, a magyartarka fajta tenyésztésének 
eredményeiről számolt be. Az előadás 
egyértelműen bemutatta, hogy az Egye
sület több mint 20 éves tenyésztői mun
kája milyen kiváló eredményeket hozott. 
A rendszerváltás környékén mármár 
eltemetett fajta ma mindkét hasznosítási 
típusban (fejt, nem fejt) Európa élvona
lába tartozik a hegyitarka tenyésztésben. 
Tenyészállataink bárhol megállják a he
lyüket, akár a termelésben, akár a szép
ségversenyeken. Legjobb eredményeket a 
hústenyészértékben értünk el. A vérfris
sítésre hozott, a világ élvonalába tartozó 
tenyészbikák sem tudják felülmúlni a ma
gyar vonalakat. Őriznünk kell a magyar 
rög, a magyar takarmány és a magyar tu
dás által szerzett pozíciónkat.

Az előadások után kérdésekre, vélemé
nyekre is volt lehetőség, majd az Egye
sület pártoló tagjai mutathatták be, hogy 
mivel tudják segíteni az állattartók mun
káját. Sok érdekes és hasznos információt 
kaphattunk. 

A község konyháján főzött, magyartar

ka húsból készült ebéd után következett 
a szakmai nap leglátványosabb része, az 
állatbemutató. Szocsics Vilmos állatte
nyésztő vezetésével láthattuk a gazdaság 
bikanevelő teheneit, magyar tenyészbi
kák különböző korú nőivarú utódcsoport
jait, majd a szebbnél szebb hízóbikákat és 
húshasznú tenyészbikákat. Legemlékeze
tesebb talán a hízóbikák bemutatása volt, 
hiszen ma ritkán látunk ennyi kiválóan 
meghizlalt állatot együtt. 

Gyerekkori emlékem jutott eszembe, 
amikor a 60as évek vége felé a szombat
helyi teherpályaudvaron egyegy bikale
adás alkalmával 100150 kész hízott bikát 
vezettek fel, az olasz vevők pedig bőszen 
kritizálták a gyönyörű állatokat, de a 
végén mindegyik a vagonba került, és a 
gazdák boldogan koccinthattak a „Fe
hérökör” nevű borozóban az eredményes 
vásár után. Mi, gyerekek pedig örültünk 
a „falkapénz”nek, és alig vártuk, hogy 
meghízzon a következő bika, és segíthes
sünk hajtani a vásárra. 

Késő délután volt, amikor sorra került a 
szántóföldi szálastakarmány betakarítási 
bemutató. Nagyon örültünk, hogy még 
ekkor is sok érdeklődő volt jelen. 5 óra is 
elmúlt, amikor még mindig beszélgettek 
kisebbnagyobb csoportokban a tenyész
tők.

Biztos vagyok benne, hogy rengeteg 
hasznos tanácshoz, információhoz ju
tottunk mindannyian, akik részt vettünk 
ezen a napon. Sokat lehetett tanultunk az 
előadóktól, a házigazdáktól és egymástól 
is. Kívánom, hogy ennek a hangulatnak és 
élménynek az ízét minél többen kóstolják 
meg az elkövetkező időkben, akár már a 
2013. szeptemberi OMÉKon. Köszönet 
minden szervezőnek, résztvevőnek és kü
lönösen a házigazdáknak a szakmai nap 
lebonyolításáért!

2013. ÉVI SZAKMAI NAP
Rácz	Károly
elnök, MTE
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VEMHESSÉGI FEHÉRJÉK (PAG) KIMUTATÁSA 
RUTIN TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI TEJMINTÁKBÓL

Dr.	Monostori	Attila 
főállatorvos, Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.

A tehenészetek gazdaságos működése és 
versenyképességének megtartása, esetleg 
fokozása több tényezőn múlik. Napja
inkban egy tejelő tehenészet gazdaságos 
működtetését alapvetően befolyásolja 
szaporodásbiológiai helyzete. A terme
lés növekedésével a reprodukciós prob
lémák súlyosbodtak, a két ellés közötti 
idő a kívánatosnál lényegesen hosszabb 
(443 nap), az átlagos termékenyítési in
dex 3 felett van. A gazdaságos termelés 
érdekében kívánatos a 400 nap körüli két 
ellés közötti időt tartani. A termékenyítési 
index vonatkozásában a 2 vagy az alatti 
érték az elfogadható, éves szinten az in
duló tehénállomány 80 %ának meg kell 
ellenie.

A szarvasmarha reprodukciós teljesít
ményét befolyásoló fontosabb feladatok 
(Szenci O.).

”Reprodukciós menedzsment”
1. Gondos ellési felügyelet és segély

nyújtás biztosítása
2. Postpartális anyagforgalmi zavarok 

megelőzése
3. Az ellés utáni, méh eredetű elválto

zások korai felismerése és gyógy
kezelése

4. Az ivarzó állatok felismerése
5. A termékenyítés optimális időpont

jának megállapítása
6. Korai vemhesség megállapítása

A fent felsorolt pontokat napjainkban 
újabbal lehet kiegészíteni:
7. Telepspecifikus program működ

tetése

A minél korábban történő vemhesség
megállapítás a két ellés közti idő lerövi
dítésének kulcsfontosságú tényezője. Az 
eddigi számítások alapján (Ózsvári 2012) 
a szaporodásbiológiai zavarok miatti éves 
tehenenkénti veszteség Magyarországon 
kb. 40 00080 000 Ftra (155315 EUR) 
tehető. Tehát valószínű, hogy Magyar

országon a szaporodásbiológiai zavarok 
felelősek a legnagyobb gazdasági veszte
ségekért.

A vemhességi tesztekkel szemben tá
masztott követelmények a következőek 
(Fricke): 1. érzékeny (szenzitív), helye
sen azonosítja a vemhes állatokat, 2. faj
lagos (specifikus), helyesen azonosítja a 
nem vemhes állatokat, 3. olcsó, 4. istál
lópróbaként használható, 5. a vizsgálat 
időpontjára érvényes helyes vemhességi 
diagnózist ad. Több vemhességi vizsgá
lati módszer megfelel a fenti kívánalmak 
közül néhánynak, de egy sincs, ami mind
et teljesítené.

Az Idexx tej vemhességi teszt új lehe
tőség a laboratóriumi körülményekre 
alapozott szarvasmarhavemhesség meg
állapításában. A teszt enzimmel kapcsolt 
immunvizsgáló készlet (ELISA), mely a 
vemhességgel összefüggő, a placenta ál
tal termelt glykoproteinek (PAGok) tej
mintából történő kimutatására alkalmas. 
Lehetővé teszi a vemhesség kimutatását 
a termékenyítést követő 35. naptól, így 
fontos eszköz lehet az üres tehenek korai 
azonosítására. A vizsgálat az előző ellést 
követő 60. naptól alkalmazható, az elő
ző vemhesség alatt termelődött PAGok 
perzisztálása miatt. Megbízható eredmé
nyeket ad kevesebb, mint 3,5 óra alatt. 

További előny, hogy a rutin teljesít
ményvizsgálati tejmintákból elvégezhető 
(a tartósítószer sem befolyásolja), a min
tavételezés nem igényel invazív beavat
kozást. A mintavételezéshez nem kell az 
állatot kifogni, fékezni, rectálisan vizs
gálni vagy vért venni. Munkaszervezési
leg határozott előnye, hogy nem igényel 
plusz munkaerőt. A vizsgálat pontossága 
és rugalmassága folytán a reprodukciós 
teljesítmény növekedése elvárható.

A módszer egy technológiai újításnak 
köszönhető, melynek következtében a 
tejben is előforduló vemhességi fehérjék 
nagy biztonsággal kimutathatóvá válnak 
ELISA teszttel.

A vemhességi fehérjék (Pregnanacy 

Associated Glycoproteins – PAGs) egy, a 
placenta embrionális és anyai régiói által 
termelt, közel 100 azonosított, különbö
ző fehérjemolekula családja, amelyek a 
vemhesülés utáni 3540 naptól nagy biz
tonsággal kimutathatóak a tejből, egészen 
az ellést követő 60. napig.

A vemhességi fehérjék szintje az ellést 
követően fokozatosan csökken. A felezési 
idejük hosszú. Azonban az ellést követő 
60. – 90. napra teljesen kiürülnek a szer
vezetből. 

Az Idexx tej vemhességi teszt jól integ
rálható az Állattenyésztési Teljesítmény
vizsgáló Kft. által végzett szolgáltatások 
közé. 

A havi rendszeres befejések alkalmával 
plusz munkavégzés és energia nélkül jut
hat a tenyésztő megbízható adatokhoz az 
állomány vemhességét illetően. Az üres 
tehenek korai kiszűrésével csökkenhet a 
két ellés közti idő tartalma.

FIGYELEM: Beteg tőgyű tehén (masti
tis) teje a vizsgálatra nem alkalmas! Egy 
tőgynegyed tejéből is el tudjuk a vizsgá
latot végezni.



8

A MAGYARTARKA w 2013. nyár XIII. évfolyam 2. szám

Holló István 1948. augusztus 19én szü
letett a Borsod megyei Domaháza köz
ségben, földműves család gyermekeként.
Általános iskolai tanulmányait szülőfalu
jában, a középiskolát az ózdi gimnázium
ban végezte.

Származása, tanulmányi eredménye, a 
mezőgazdasági pálya iránt érzett érdeklő
dése indította arra, hogy tanulmányait ag
rárfelsőoktatási intézményben folytassa. 
1966ban felvételt nyert a Debreceni Ag
rártudományi Főiskolára, ahol 1970ben 
szerzett agrármérnöki oklevelet.

A diploma megszerzése után a nádud
vari termelőszövetkezetben dolgozott, 
kezdetben gyakornokként, majd egy ma
gyartarka tehenészeti telep vezetőjeként.

1972 nyarán pályázat útján került a 
Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolára, 
amelynek jogutód intézményében, a Ka
posvári Egyetem Állattudományi Karán 
jelenleg is dolgozik. Végigjárva az oktatói 
ranglétrát, a sikeres habilitáció után 1999
ben kapta meg az egyetemi tanári kineve
zést. 19882004 között megszakítás nél
kül a Pannon Egyetem Állattenyésztési 
Kar, illetve a Kaposvári Egyetem Állat
tudományi Kar oktatási dékánhelyettesi 
beosztását látta el. 

2004ben nevezte ki az egyetem rek
tora az Állattudományi Kar dékánjának, 
amely vezetői beosztást jelenleg már a 
harmadik ciklusban látja el.

Egyetemi doktori disszertációt 1977
ben, kandidátusi értekezését 1986ban 
védte meg. 1999ben habilitált, 2000
2003 között Széchenyi Professzori Ösz
töndíjban részesült.

Intézménybe kerülésekor Guba Sándor 
beosztottjaként a szarvasmarhatenyész
tés oktatásába kapcsolódott be, s bár je
lenleg a BSc és MSc szakokon 8 tantárgy 
felelőse, mégis négy évtizedes oktató 
munkája fő irányát a szarvasmarhate
nyésztés oktatása jelentette.

Kari vezetőként irányította az egyetemi 
szintű képzés beindítását az 1990es évek 
elején, 2005ben pedig az ún. bolognai 
rendszerű képzésre való átállást. Jelen
leg szakfelelőse az állattenyésztő mérnök 
BSc és MSc szaknak.

Napjainkig közel 150 diplomadolgozat 
konzulense volt, amelyek között az utób
bi 20 évben számos olyan akadt, amely a 
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete által 
ajánlott témát dolgozott fel. Hallgatói sike
resen szerepeltek a kari és országos TDK 
versenyeken. Országos konferenciákon há
rom nívódíjat nyertek. Kutatói pályafutása 
kezdetén a szarvasmarha nehézellését, va
lamint ivari koraérését befolyásoló ténye
zőket vizsgálta, majd később érdeklődése 
a minőségi vágómarhaelőállítás irányába 
fordult. Kiemelt figyelmet fordított a hazai 
tenyésztésű (magyar szürke, magyartarka) 
és külföldi fajták vágóértékének és húsmi
nőségének elemzésére, valamint a piacké
pesség javítására a marhahús szektorban, 
különös tekintettel a magyartarka fajtára. 
A felsoroltakon túlmenően fontos kutatási 
területei közé tartozott a magyartarka fajta 
fejhetőségi tulajdonságainak vizsgálata is.

Kutatómunkája eredményeit igyekezett 
publikálni, a szakmai nyilvánosság elé 
tárni. Összes publikációinak száma 401. 

Eddig 15 tankönyv, szakkönyv, 14 egye
temi jegyzet írásában működött közre. 
Magyar és idegen nyelvű tudományos 
közleményeinek száma 177, nemzetközi 
és hazai konferenciákon 134 előadással, 
illetve poszterrel szerepelt.

Szakmai közéleti tevékenysége közül 
kiemelhető, hogy több ciklusban elnöke 
volt a Pécsi Akadémiai Bizottság Állatte
nyésztési Munkabizottságának, tagja az 
Intézményközi Tankönyvkiadó Szakértői 
Bizottságnak, az MRK Agrártudományi 
Bizottságának, az Állattenyésztés és Ta
karmányozás szerkesztő bizottságának. 
20002004 között tagja volt a Magyar
tarka Tenyésztők Egyesülete Tenyésztési 
Szakbizottságának és alapítása óta a Ma
gyartarka c. lap szerkesztőbizottságának. 
Oktatási, kutatási és szakmai közéleti 
tevékenysége elismeréseként megkapta a 
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet, 
a Pécsi Akadémiai Bizottság Tudomány
szervezői Díját, az Apáczai Csere János 
Díjat, valamint ez évben a Kaposvár Vá
rosért kitüntetést. 

Családi gazdaságában, Döbröközön, 
ahol évtizedek óta magyartarka tenyész
téssel foglalkoznak,  kari vezetői be
osztása mellett  feleségével és lányával 
együtt ma is aktív szerepet vállal. Nős, 
egy leánygyermek édesapja.

Gratulálunk a kitüntetéshez!

MAGYARTARKA FAJTÁÉRT EMLÉKÉREM 

PROF. DR. HOLLÓ ISTVÁN
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MAGYARTARKA FAJTÁÉRT EMLÉKÉREM 
1945. július 3án született Kecskeméten, 
majd Budapesten nőtt fel. A család öt 
gyermeke közül ő a második. Általános 
iskolai tanulmányai után a Piarista Gim
náziumban érettségizett.

Gödöllőn szerzett agrármérnöki diplo
mát 1967ben. A diploma megszerzése 
után szűk egy évig dolgozott a Bábolnai 
Állami Gazdaságban.

1968ban került a TordasGyúrói Ter
melőszövetkezetbe. 1972ben munka 
mellett elvégezte az inszeminátori tanfo
lyamot. 1975től a szövetkezet főállatte
nyésztője.

1976ban Gödöllőn, az Agrártudomá
nyi Egyetemen szarvasmarhatenyésztő 
szakmérnöki diplomát kapott, majd szin
tén Gödöllőn doktorált 1984ben.

Gyúrón 1976ban indították el a terme
lőszövetkezetben a húsmarhaprogramot. 
Ez a húsmarhatenyészet hamarosan vi
lághírű lett, a világ élvonalába került.

A dr. Hamza László felügyeletével te
nyésztett egyedek számos országba elju
tottak. A világ minden részéből érkeztek 
látogatók szakmai tapasztalatszerzés 
céljából, így Japánból, Ausztráliából, az 
USAból, hogy csak a távolabbi országo
kat említsem. 1984ben egy mezőgazda
sági delegáció élén maga Gorbacsov is 
ellátogatott Gyúróra.

Ezekben az időkben egyetlen kiállítás 
sem múlhatott el úgy, hogy ez az állo

mány ne hozott volna 

valamilyen előkelő helyezést, díjat. Ez a 
munka volt az élete. A tenyészetből mun
kássága alatt kikerült, az egész ország
ban használt tenyészbikák közül hadd 
említsek néhányat: 12930 Lökös Pirol, 
13832 Nyilas Ákos (a magyar húsmarha 
tenyésztés meghatározó tenyészbikája 
volt), 14816 Gyúrói Sámán Hold, vagy a 
15506 Gyúrói Topogó Pálinkás.

19942000ig a szövetkezet igazgató
ságának tagja volt. 2000ben vált meg a 
TordasGyúrói szövetkezettől.

2000től  a közigazgatási és köztisztvi
selői vizsga letétele után – főosztályveze
tőhelyettesként dolgozott a Fejér Megyei 
Önkormányzat területfejlesztési főosz
tályán nyugdíjazásáig. Jelenleg ülnök a 
Fejér Megyei Törvényszéken.

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
1989es megalakulásakor alapító tag. Az 
első Közgyűlés 1989. június 16án elnök
ségi taggá választotta, majd a következő 
választáson az Egyesület alelnöke lett. Az 
Egyesülettől azóta sem vált meg, folya
matosan tagja, munkánkat az Egyesület 
lapján keresztül követi.

Valamikor a 80as években egy vezető
ségi ülésen mondta:

„ Még soha nem volt ennyi marha Gyú
rón, mint most” (kb. 1600 egyedből állt 
az állomány). Ez a mondás azóta szálló
ige lett Gyúrón.

Nős, felesége a Tordasi Sajnovics Já
nos Általános Iskola és Alapfokú Mű
vészeti Iskola nyugalmazott igazgatója. 
Két gyermekük van, négy unoka boldog 
nagyszülei.

Gratulálunk a kitüntetéshez!

DR. HAMZA LÁSZLÓ
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Az IMPAVIDUS s.r.o. 2013. május 28-án szakmai napot szervezett Nagykőrösön, melyen a szarvasmarhák számára kifejlesztett 
termékeiket mutatták be a tenyésztőknek. A mikotoxinok leküzdésében már kiválóan bizonyított MTX+ és MMiS mellett az innovatív 
AMIVIV’ SE 50 természetes étrend-optimalizáló termék részleteit osztották meg az érdeklődőkkel.
Kiemelt hangsúlyt kapott a CRYSTALYX® nyalható energiatakarmány bemutatása is, mely a jelenlegi hőstresszes időszakban az 
ásványi anyag és vitaminszükséglet biztosítása mellett ízletességének köszönhetően az állatok – főleg a magas termelési szintű te-
henek – energiahiányát is gyorsan megszünteti. 

Mi is az a CRYSTALYX®?
A CRYSTALYX® elnevezésű termék egy olyan nyalható energiatakar
mány, amely alapjául egy melasz és növényi zsiradék tartalmú vivő
anyag szolgál. A termékkövetelmények függvényében ásványi anya
gokat és vitaminokat adnak hozzá. A magyar telepek által leginkább 
kedvelt változatában (Cattle Booster) 97% szárazanyagtartalmú, 35% 
cukor, 12% nyersfehérje és 6% nyerszsír összetételű, vitaminokkal és 
ásványi anyagokkal kiegészített „energiabomba”.
A vödröket a karámban vagy az etetőasztal végein célszerű elhelyezni, 
lehetővé téve az állatok folyamatos és önálló hozzáférését. Magas elfo
gadási szintjének, ízletességének és az időjárási tényezőkkel szembeni 
kiváló ellenállóképességének köszönhetően a leggyakrabban használt 
ilyen típusú termékké vált Európában.

Hőstressz ellen CRYSTALYX®

Hatékony intézkedés a hőstressz ellen a CRYSTALYX® nyalható energiatakarmány alkalmazása. A CRYSTALYX® segítségével 
különböző biológiai és kémiai folyamatok egyedi és komplex kölcsönhatása révén a nyáltermelés fokozódik. A kérődző nyálának 
Nabikarbonát tartalma magas lesz (pH = 8.3). Ezenfelül a CRYSTALYX® a bendőmikrobák tartós stimulálását biztosítja a spe
ciális cukortartalmának köszönhetően. A bendő pH természetes módon egyensúlyban tartható, és növekszik a takarmányfelvétel.  
A CRYSTALYX® fogyasztása során pótlólagos energia és tápanyagbevitelre is sor kerül, emellett javul a rostemésztés is.

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG ÉS INNOVÁCIÓ A KÉRŐDZŐKNÉL
SZAKMAI NAP AZ IMPAVIDUS S.R.O SZERVEZÉSÉBEN
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Másik	sztártermék	az	AMIVIV’	SE	50,	amely	takarmányköltség	optimalizálásra	ad	lehetőséget	a	tejter-
melő	állományok	takarmányozásakor.	

A termék összetétele, működése
Az AMIVIV’ SE 50 nevű termék egy harmadik generáci
ós technikai megoldás és koncepció egyben, amely aktív 
növényi hatóanyagokból, tanninokból, esszenciális ola
jokból, fémek sóiból, cukoripari melléktermékekből és 
enzimstimulátorokból áll. Az összetevők megfelelő ará
nyú keveréke a meghatározott napi adagban lehetőséget 
nyújt a takarmányadag összeállításakor a takarmánykölt
ség optimalizálására.
A termék összetételénél és hatásmechanizmusánál fogva 
hozzájárul a takarmány energiájának jobb hasznosulásá
hoz, nagyobb nyáltermelést és jobb enzimatikus működést 
eredményez az emésztőrendszerben. Javítja a keményítő 
és a rost emésztésének hatékonyságát, kisebb lesz a nitro
génpazarlás, jobb lesz a fehérje hasznosulása, csökkenti 
az energiadeficitet és a túlzott ammóniaszintet a laktáció 
kezdetén, valamint fokozza a termékenyülést.

Hogyan adagoljuk és etessük?
A gyártó ajánlása alapján az AMIVIV’ SE 50et az abrakba bekeverve vagy közvetlen a TMR kocsiba helyezve 50g / állat / nap 
adagban etethetjük, költség és teljesítmény tekintetében ez a legoptimálisabb. 
A takarmányadagban történő formulázásakor hüvelykujj szabály szerint 50g AMIVIV’ SE 50 etetésekor 400g szóját és 200g védett 
zsírt vehetünk ki. A napi adag pontos beállításakor azonban az összes tényező figyelembevételével ennél nagyobb mértékben is 
változtathatunk a takarmány receptúránkon.

Hogyan hat a termék a takarmányköltségre?
Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy 50100Ft/állat/nap a takarmányköltségcsökkenés az AMIVIV’ SE 50 bekerülési költ
ségén felül, és emellett a termék kiváló étrendi és biológiai hatásának köszönhetően napi 0,40,8l tejtermelésemelkedést érhe
tünk el. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az AMIVIV’ SE 50 használatával a késztáp ára 7,6 euróval csökkenthető.  
A nemzetközi tapasztalatok alapján 20g/állat/nap AMIVIV’ SE 50 adagolásával a takarmányadag fehérjetartalmának 0,5%os csök
kentése mellett húsmarháknál 4,5%kal javult a napi testtömeggyarapodás. Továbbá csökkent a nitrogénkibocsátás és javult a rost 
emészthetősége.

További információ: www.impavidussro.com, Email: info@impavidussro.com, Tel.: 06709467317
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Immáron huszadik alkalommal adott le
hetőséget az ország állattenyésztőinek 
magas genetikai értékű tenyészállataik 
bemutatására a Hódmezőgazda Zrt. áp
rilis 2628. között Hódmezővásárhelyen. 
A kiállításon megjelenni rangot jelent, 
mindenki itt van vagy állataival, vagy 
személyesen, aki számít a szakmában. 
Nem utolsó szempont az sem, hogy a 
szakma meghatározó képviselői ilyen im
pozáns kiállítás keretében találkozhatnak 
egymással, és cserélhetik ki nézeteiket 
és tapasztalataikat. A háttéripar jelenléte 
lehetőséget biztosít a tenyésztőknek arra, 
hogy megismerjék a legújabb technoló
giai fejlesztéseket, lépést tudjanak tarta
ni a kihívásokkal, felkészüljenek a piaci 
igényekre, és mindenkor megfeleljenek 
azoknak. A Magyartarka Tenyésztők 
Egyesülete, mint minden évben, az idén 
is képviseltette magát. 

A korábbi gyakorlattól eltérően ebben 
az évben a húsmarha kiállítótér mellett 
állították fel az Egyesület sátrát. Ez azzal 
magyarázható, hogy a jubileumi kiállítá
son a magyartarka fajta húshasznú válto
zatát mutattuk be látványos showbírálat 
keretében.

A bírálat a húsmarha kiállítótér köze
pén lévő bemutató területen zajlott, ezért 
a tenyésztőknek a kiállításra nevezett 
tenyészállataikat fel kellett vezetniük a 
ringben. Külön köszönjük, hogy időt és 
energiát nem sajnálva betanították leg
szebb állataikat, és így látványos bírálat 
keretében tudtuk bemutatni a húshasznú 
magyartarka legkiválóbb egyedeit.

A bírálat során a „vemhes üsző” és az 
„anyatehén borjával” kategória jelöltjeit, 
12 egyedet vetettük össze.

A bírálatot Vágó Barnabás, a Magyar
tarka Tenyésztők Egyesületének hivatalos 
küllemi bírálója végezte.

Vemhes üsző kategóriában I. helyezett 
a 1202 kat. számú Virág lett, apja: 17337 
Kocséri Aréna Lotarry, tenyésztője és tu
lajdonosa: Béke Agrárszövetkezet, Haj
dúböszörmény;

II. helyezett a 1405 kat. számú Babi, 
apja: 21938 Nyőgéri Horvát Buzogány, 
tenyésztője és tulajdonosa: Derecske 
Petőfi Mg Kft., Derecske; III. helyezett 
a 1407 kat. számú Emma, apja: 20736 
Rádóci Felföld Tekergő, tenyésztője és 
tulajdonosa: Nagyvázsonyi Mg Kft., 
Nagyvázsony.

Anyatehén borjával kategóriában I. he
lyezett a 1413 kat. számú Magdi, apja: 
17409 Ostervang RingoET, tenyész
tője és tulajdonosa: Petőfi Szövetkezet, 
Kocsér; II. helyezett a1409 kat. számú 
Rita, apja: 20259 Derecskei Frédi Alfa, 
tenyésztője: Húshasznú Bt., Nyőgér; III. 
helyezett a 1415 kat. számú Manci, apja: 
14895 Kocséri Sofőr Return, tenyésztője 
és tulajdonosa: Őrségi Nemzeti Park, Őri
szentpéter.

A Magyartarka Tenyésztők Egyesü
lete különdíjakat ajánlott fel, melyeket 
az alábbi tenyészetek kaptak: Derecske 
Petőfi Mg. Kft. a húshasznú tenyésztési 
program magas színvonalú végrehajtá
sáért; Béke Agrárszövetkezet, Hajdú
böszörmény a bemutatott kettőshasznú 
magyartarka tehénért; Medve János ózdi 
tenyésztő a kiállításon való részvételért.

AZ OMT Zrt. is ajánlott fel különdíjat 
a magyartarka fajta „anyatehén borjával” 
kategóriájának első helyezettje részére.  
A díjat a Petőfi Szövetkezet, Kocsér ve
hette át.

XX. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Vágó	Barnabás
küllemi bíráló, MTE



Fotó: Mezősi Attila, Vágó Ba
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AGRARIA KIÁLLÍTÁS KOLOZSVÁRON
Dr.	Füller	Imre  

ügyvezető igazgató, MTE

2013. április 2528. között Romániában, 
Erdélyben rendezték a térség legnagyobb, 
az ország második legnagyobb mezőgaz
dasági kiállítását. A korábbi években 250 
kiállító és több mint 20 ezer látogató vett 
részt a vásáron, közöttük egyre több a 
magyar résztvevő. Az idei évben 13 or
szág képviseltette magát.

A kiállításon a Magyartarka Tenyésztők 
Egyesülete is bemutatkozott. Standunk az 
„A” pavilonban kapott helyet a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózattal és az Egyesü
letünk által alapított Genetik Plusz Kft.
vel közösen.

A magyartarka fajtát nagyon régóta sze
rettük volna visszavinni Erdélybe, hiszen 
ez az ottani legelőkön is jellemző fajta volt 
a történelem során, így ma is. A román 
tenyésztés mintegy 2530 évvel ezelőtt 
abbamaradt, saját tenyészbikát azóta nem 
állítanak elő, csak német import bikákkal 
dolgoznak. Egyesületünk úgy gondolta, 
hogy a hegyitarka fajtakörbe tartozó ro
mán tarka talán a mi magyartarkánkhoz 
áll a legközelebb, és nekünk is lenne ke
resnivalónk a román tarka nemesítésében. 
Próbálkozásainkat a 2001ben Brassóban 
megrendezett Európai Hegyitarka Te
nyésztők Szövetsége Kongresszusán indí
tottuk. A román parlament akkori Mező
gazdasági Bizottságának elnöke a magyar 
küldöttséggel külön is foglalkozott. Eze
ken a tárgyalásokon is szóba került, hogy 
a magyartarkát vissza kellene hozni Er
délybe. Ezek a beszélgetések is abban 
erősítették Egyesületünk vezetését, hogy 
a magyartarkának helye van ezen a tájon. 
Sajnos, folyamatosan falakba ütköztünk, 
de nem hagytuk abba a próbálkozásokat, 
tárgyalásokat. Végül 2008 áprilisában há
rom erdélyi magyar kolléga, Miklea Ist
ván, Sikó Csaba és Kovács József segítsé
gével Marosvásárhelyen megalapítottuk a 
Genetik Plusz S.R.O.t (Kft.t). A német 
Neustadt Aischi mesterséges állomás is 
itt működik. Mindent megtettek annak ér
dekében, hogy a „konkurencia” ne jelen
jen meg a városban, a megyében.

5 éve alapítottuk a Genetik Plusz Kft.t, 
így alkalmunk nyílt, hogy ezen a kiállítá
son megünnepeljük az évfordulót. A céget 
elsősorban a magyartarka termékenyítő 
anyag forgalmazása céljából hoztuk létre. 
Az indulás is nehezen ment. Mindenki 
nagyon kedves volt velünk, de amikor el
fordultunk, abban lett érdekelt, hogy ne 
sikerüljön a 12 éve dédelgetett tervünk. 
Európai uniós szabvány szerint elkészült 
a spermatároló központ (STK). Amikor 
az állategészségügy átvette, kiadta az 
induláshoz szükséges dokumentumokat, 
azt mondták, ilyen gondosan megépített 
és megtervezett STK még nem épült Ro
mániában. A spermabeviteli kérelmünket 
azonban a hivatal nem írta alá, nem pe
csételte le. Az akkori FVM mezőgazdasá
gi főosztályvezetője éppen Marosvásár
helyen járt, és megkérdezte az illetékes 
aláírót, hogy mi van a Genetik Plusz Kft. 
kérelmével. Ez a kiviteli határidő utolsó 
napjának délutánján történt. Itt megmu
tatták az aláírt példányt, mire főosztály
vezető úr kért belőle egy másolatot, amit 
azonnal elfaxolt nekünk. Maradt még 
néhány óránk, hogy az első magyartaka 
termékenyítőanyagszállítmány átlépje a 
határt. Elindultunk a konténerrel Nagyvá
rad felé, a kinti kollégák szintén, a határ 
magyar oldalán találkoztunk, és másfél 
órával a határidő lejárta előtt kiérkezett 
az első szállítmány Erdélybe.

Az Agraria Kiállításra 24én érkeztük, 
a szálláshelyen találkoztunk a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat képviselőivel és 
a helyiekkel, majd közösen berendeztük 
standunkat, elhelyeztük a két növendék 
állatot, és egy kicsit körülnéztünk a kiál
lításon.

A megnyitó napján érkezett Egyesü
letünk vendégeként V. Németh Zsolt vi
dékfejlesztésért felelős államtitkár úr. 
A kiállítást Daniel Constantin román 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési mi
niszter nyitotta meg. Miniszter úr meg
nyitója után V. Németh Zsolt államtit
kár úr köszöntötte a kiállítókat, köztük 

a magyar résztvevőket, a Magyartarka 
Tenyésztők Egyesületét, aki a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásának 
köszönhetően vett részt az Agrarián. Az 
Egyesület mellett juhtenyésztésben és 
gépgyártásban érdekelt szereplők, takar
mány, növényvédőszer és vetőmagfor
galmazók képviselték Magyarországot a 
négynapos kiállításon. V. Németh Zsolt 
hangsúlyozta: az európai uniós Közös 
Agrárpolitika kialakításában eredménye
sen működik együtt Magyarország és Ro
mánia. Mindkét ország számára fontos, 
hogy ne csak professzionális, versenyké
pes mezőgazdaságot alakítson ki, hanem 
ennek révén biztosítsa a vidék megtartóe
rejének növelését, a munkahelyek megőr
zését, bővítését.

Standunkat több tenyésztő, inszeminátor 
is meglátogatta, akik elismeréssel szól
tak a magyartarka tenyésztéséről, a ma
gyar tenyészállatokról. Egyesületünk a 
Genetik Plusz Kft. indulását követően 
igyekezett azon tenyészbikák szaporító
anyagát forgalmazni Erdélyben, amelyek 
 igen jó tenyészértéküknek köszönhe
tően  biztosan genetikai előrehaladást 
eredményeznek a tenyésztésben. Ezt iga
zolták is a standunkra látogató kollégák 
– tenyésztők, inszeminátorok , hiszen az 
első termékenyítésből már megszülettek, 
felnőttek és termelnek a lányok, akik ter
melési eredményei alapján a vélemények 
pozitívak. Ahogy ők mondják: ”erőst jól 
termelnek”.

Meglátogatott bennünket Táncos Bar
na úr, a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség szenátora, aki korábban a vi
dékfejlesztésért felelős államtitkár volt. 
Eljött standunkra dr. Vass Levente úr, a 
Romániai Magyar Kisgazda Platform el
nöke, dr. Kentelky Endre úr, a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem Ker
tészeti Karának adjunktusa, Bordi Zsolt 
úr, a Maros Megyei Intervenciós és Ki
fizetési Ügynökség aligazgatója, Birtalan 
István úr, a Maros Megyei Vidékfejlesz
tési Csoport elnöke, Marosszentgyörgy 
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alpolgármestere, valamint Szabó Andor, 
a Bukaresti Magyar Konzulátus mező
gazdasági attaséja.

A vendégek nagyon jó hangulatú beszél
getést folytattak standunkon, és néhány 
gondolat erejéig előkerült az Egyesület 
azon törekvése  mely öt évvel ezelőtt 
megvalósult , hogy kapható magyartarka 
termékenyítő anyag Erdélyben.

A kiállítás ideje alatt Sikó Csaba 
(Eurobovis Kft.) jóvoltából két tenyész
állat bemutatásával szemléltetni tudtuk 
eredményeinket. Egyikük egy szűz üsző, 
RO 508001180243 fülszámú Szegfű, 
melynek apja a magyar tenyésztésű Dani. 
Dani tejtenyészérték indexe 126, hús
tenyészéték indexe 106, kettős termelési 
indexe 136, ami kiváló tenyészbikát ta
kar. A másik bemutatott állat egy vemhes 
üsző, fülszáma RO 507001180208, neve 
Cifra, apja a szintén a magyar tenyésztésű 
Vallomás. Vallomás a tudományt megha
zudtoló módon kiválóan örökíti a tej és 
hústermelő képességet egyaránt, hiszen 

tejtenyészértéke 129, hústenyészértéke 
pedig 135. Sajnos már nem él, és nincs 
tőle termékenyítő anyag. A tenyészálla
tok gondosan megnyírva, jó kondícióban 
kerültek bemutatásra. A vendégek közül 
többen megtekintették őket. A tulajdonos 
az Egyesülettől különdíjat kapott, mely
lyel megköszöntük, hogy tenyészállatait 
bemutatta.

A kiállatás első napjának estéjén kö
zös munkavacsorával ünnepeltük meg 
az ötéves évfordulót. Meghívásunkat el
fogadva az esti ünnepségen jelenlétével 
megtisztelt bennünket V. Németh Zsolt 
VM államtitkár úr, Tánczos Barna úr, a 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
szenátora, dr. Kentelky Endre úr, a Sapi
entia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Kertészeti Karának adjunktusa, Birtalan 
István úr, a Maros Megyei Vidékfejlesz
tési Csoport elnöke, Marosszentgyörgy 
alpolgármestere, Króner Zoltán úr, a 
Maros Megyei Mezőgazdasági Hivatal 
aligazgatója, Szűcs Zoltán úr, a Kolozs

vári Magyar Konzul, Fola Maria úr, az 
Országos Állatnemesítési és Reprodukci
ós Hivatal Maros Megyei Képviseletének 
igazgatója, Papp Attila, a Genetik Plusz 
Kft. ügyvezető igazgatja, Miklea István 
jogász, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
és Egyesületünk képviselői.

A résztvevők visszaemlékeztek a nem 
oly régi múltra, méltatták munkánkat, 
majd kötetlen beszélgetés alakult ki a 
részvevők között közös gondjainkról, 
eredményeinkről.

A kiállítás ideje alatt a Genetik Plusz 
Kft. a termékenyítőanyagforgalmazást 
támo gató másik tevékenységét is megmu
tatta. Ez az állattenyésztéssel, állategész
ségüggyel kapcsolatos eszközök, tech
nológiák értékesítése. Ez a tevékenység 
ad elegendő bevételt, jövedelmet ahhoz, 
hogy a termékenyítőanyagértékesítést 
fenn tartsuk. Úgy gondoljuk, igazán sike
res kiállítást tudhatunk magunk mögött!

Az OMÉK 2013. szeptember 18-22. között 
kerül megrendezésre a Hungexpó Budapesti 
Vásárközpont területén.
A kettőshasznosítású magyartarka show
bírálat szeptember 18án (szerda) 11 órakor, 
a húshasznosítású magyartarka showbírálat 
pedig 14 órakor kezdődik a B pavilonban, az 
állatbemutató téren.
Az ünnepélyes díjkiosztás és tenyészállat 
felvezetés szeptember 21én (szombat) 11 
órakor kezdődik szintén a B pavilonban, az 
állatbemutató téren.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
standja a B pavilonban, a magyartarka te-
nyészállatok mellett kerül elhelyezésre, ahol 
szeretettel várjuk tagjainkat.

A kiállítás részletes programja megtekinthe-
tő a www.magyartarka.hu honlapon.

TISZTELT TENYÉSZTŐK, 
KEDVES KOLLÉGÁK!
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RÉGI MAGYARTARKA FELLEGVÁR- EGYHÁZASRÁDÓC

Kovács-Mesterházy	Zoltán
osztályvezető, ÖNPI

A táplánszentkereszti székhelyű Hús
hasznú Bt. hazánk egyik legnagyobb 
magyartarkatenyésztője. Kettős és hús
hasznú állományt egyaránt tenyészt két 
különböző tenyészetben. Eredetileg a 
nyőgéri állomány ismertetésével szeret
tem volna nyitni a Húshasznú Bt. bemu
tatását, de Pintér Tibi távozása miatt ezt 
későbbre halasztottuk.

Egyházasrádóc ma mint a Húshasznú 
Bt. egyik telephelye működik. Magyar
tarkát több mint 150 éve tartanak a tele
pülésen, s az egykori szövetkezet is mind
végig fejt magyartarkát tartott.

A múlttal talán nem is érdemes sokat 
foglalkozni, azt azonban mindenképpen 
meg kell jegyezni, hogy hosszú évek óta 
törzstenyészete a magyartarka fajtának, 
számos tenyészbikát adott a köztenyész
tésnek. Azon kevés egykori szövetkezetek 
közé tartozik, amelyek a szakosítási prog
ram után sem lettek hűtlenek e fajtához. 
Az Egyesület által szervezett legutóbbi 
szakmai napnak is e telep adott otthont, s 
igen színvonalas programot sikerült mag
valósítani.

A gyengélkedő szövetkezetet 2008ban 
vásárolta meg a Húshasznú Bt., s az új 
tulajdonosok komoly fejlesztési terve
ket, ötleteket dédelgettek. Az egykori 
elképzelések nagy része mára már való
ra is vált. Az a tervem, hogy a két tenyé
szet bemutatás után a tulajdonosokkal 
is készítek egyegy riportot, amelyben 
felvázolhatják elképzeléseiket, mostani 
írásunk azonban a jelen bemutatását szol
gálja.

Írásom elkészítésének alapja a Szocsics 
Vilmos telepvezetővel folytatott beszél
getés.

Az egykori szövetkezetből a központi 
major és némi földterület került a Hús
hasznú Bt. tulajdonába. E terület (120 
ha gyep, 150 ha szántóterület) nem ele
gendő a telepen található állatállomány 
takarmányigényeinek kielégítésére, így a 
takarmányigényt a cégcsoport más terüle
teiről biztosítja.

Az állattartó telep igen komoly mé
retekkel rendelkezik, de szükség is van 
rá, hisz közel 1.000 magyartarka egyed 
található itt. A telep azonban nem tűnik 
zsúfoltnak, az épületek elhelyezésében 
látszik a logika. Természetesen igazodni 
kellett a már meglévő épületekhez, s így 
akár egy épületen belül is látható a múlt 
építése és a jelen technológiája. 

Az állatokat kötetlen tartásban, mélyal
mos istállókban tartják, ahogy már írtam, 
egy hatalmas telepen. Az utóbbi időben 
nagyon komoly beruházások történtek, 
melyek még a mai nap is folynak. Va
donatúj, 2 x 12es halszálkás fejőházban 
fejik az állatokat, modern automatikát 
biztosító telepirányítási programmal, ezt 
tavaly novemberében adták át. Emellett 
korszerűsítették a termelőistállókat, a 
növendék állatoknak új színeket építet
tek, automatizálták a borjúitatást, modern 
etetőkocsit vásároltak, falközi silóteret és 
trágyatárolókat alakítottak ki. A követ
kező lépés a szénatároló színek építése. 
Egyszerűen szólva megteremtették a ko
moly termelés alapjait. Minőségi tömeg
takarmányt etetnek, így lehetőség nyílik 
a kiváló magyartarka genetika kihaszná
lására.

Az állomány jelenlegi termelési muta
tói: fejési átlag 20,8 | istálló átlag 17,2 | 
tejzsír % 4,32 | tejfehérje % 3,67. 

A teheneknek átlagos 6.619 literes 305 
napos laktációja mellett 398 napos a két 
ellés közti ideje. A használt bikák kivá
lasztásakor a tej beltartalma és mennyisé
ge az elsődleges szempont, természetesen 
figyelembe véve a lábszerkezetet és a 
tőgyalakulást is.

Az utóbbi időben használt tenyészbi
kák: 17337 Kocséri Aréna Lotarry, 18031 
Bonyhádi Cimbora RumbaET, 19227 
Kocséri Dűlő Romel, 20064 Teveli Füge 
Dionis, 20332 Kocséri Farmer Takaros.

Törzstenyészetként természetesen min
den évben használják ivadékvizsgálatban 
részt vevő fiatal bikák szaporítóanyagát 
is, és nem pusztán azért, mert kötelező, 

hanem azért is, mert szívesen nyúlnak a 
legújabb genetikához.

A borjakat tejporos itatással táplálják, 
itatóautomata segítségével. Sajnos le
gelőterülettel nem rendelkeznek, így az 
üszőnevelést nem tudják legelőre alapoz
ni, a telepen belül azonban szerencsére 
nagy terek állnak rendelkezésre a moz
gatásukhoz. Az elsőborjasok selejtezése 
10% alatti. Az üszőket 18 hónapos kor 
után veszik tenyésztésbe, a kor mellett 
azonban igen fontos a ráma és a testtö
meg megléte.

Elletőistállóban, kötött tartásban ellet
nek, ide a várható ellés előtt 2 héttel ke
rülnek, évente mintegy 7080 üsző ellik 
be, ami lehetővé teszi az állomány növe
lését. A borjúelhullás 5 % alatti, hála a 
lelkiismeretes gondozásnak.

Takarmányozásuk monodiétás takar
mányozási rendszer, kukoricaszilázst (26 
kg), réti szénát (2,4 kg), kukorica tör
kölyt (5 kg), extrahált napraforgódarát (1 
kg), repcét (1,8 kg), protemixet (1,5 kg) 
és vegyes abrakot etetnek. A bemutatott 
adagok a közepes tejű csoport takarmá
nyozási adagjai. A takarmányt mérleggel 
ellátott etetőkocsival juttatják ki.

A bikaborjakat a Nyőgérről áthozott 
bikákkal együtt szintén ezen a telepen 
hizlalják fel. A tavaly évi átlagos napi 
testtömeggyarapodás 1.6002.000g/nap 
körül mozgott. Általában 700 kgos test
tömegig hizlalnak, ami egyrészt a piaci 
lehetőségektől, másrészt a telep befoga
dóképességétől függ. A hízott bikákat 
külföldre (Németország) értékesítik, 
egyenest a vágóhídra, így a fizetés a hús
kihozataltól függ.

Hízóbika takarmányadag (~400 kg élő
súly): 0,5 kg szalma, 1,2 kg extrahált nap
raforgódara, 1,0 protemix, 0,5 kg vegyes 
abrak, 9 kg kukoricaszilázs.

Jó és dicséretes dolog, amikor azt látjuk, 
hogy az állattenyésztés, az állattartás fej
lesztéséért sokat tesz egy tenyészet, s ez 
a Húshasznú Bt. esetében mindenképen 
így van.
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A rendszerváltás után az álletenyésztési 
ágazatok voltak a mezőgazdaság vissza
esésének legnagyobb vesztesei, az erősö
dés jelei napjainkban sem igazán mutat
koznak. Köztük a szarvasmarhaágazat is, 
amely szintén erőteljes visszaesést mutat 
mind a hústermelés, mind a fogyasztás 
terén. Míg a többi ágazatnál a termelés 
visszaesése enyhébb, vagy akár kismér
tékű növekedés is észlelhető, a szarvas
marhaágazatot 1990 óta tartó folyamatos 
hanyatlás jellemzi. Világviszonylatban 
viszont a fogyasztás és a termelés is nö
vekvő tendenciát mutat.

A kutatás során a témában jártas szak
emberek véleményét beszélgetések során, 
illetve publikációkból, különböző irodal
makból ismertem meg. A marhahúsfo
gyasztók véleményét, ismereteit, fogyasz
tási és vásárlási szokásait megkérdezés 
során vizsgáltam kérdőívek segítségével. 
A hazai marhahúsfogyasztás az elmúlt 
évtizedek során a negyedére esett vissza, 
manapság hozzávetőleg 22,5 kilogramm 
évente. Ezen intervallumban a hústerme
lés csökkenése még drasztikusabb, keve
sebb mint hatodára esett vissza. 

Eredményeimből kiderült, hogy az em
berek nagy többsége fogyaszt marhahúst, 
ez a kedveltség viszont nem mutatkozik 
meg a gyakoriságban. Ennek egyik oka, 
hogy hazánkban a marhahúsfogyasztás
nak nincs nagy hagyománya, másrészről 
a magyar háziasszonyok ismeretei hi
ányosak e húsféleséggel kapcsolatban, 

MARHAHÚS FOGYASZTÓI MEGÍTÉLÉSE
Sümegi	Bence

1. ábra | Hazai marhahústermelés alakulása  (Forrás: KSH)

2. ábra | Hazai marhahúsfogyasztás alakulása  (Forrás: KSH)
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nincsenek tisztában a marhahús moder
nebb felhasználásával, ezért inkább a ser
tés vagy a baromfihúst választják alap
anyagként.

A marhahús a köztudatban magasabb 
árú, jó minőségű húsként él, ezt viszont a 
hazánkban a pultokba kerülő hús minősé
ge nem mindig, sőt, inkább alig támaszt
ja alá. Ezekből a húsokból a pörkölttől 
eltérő elkészítési mód szinte lehetetlen.  
A vásárlók szívesebben fogadják a hazai 
eredetű marhahúst, amely egyfajta biz
tosíték is lehet a minőségre, főleg, ha a 
termék minőséget és származást igazoló 
védjegyet visel. Az ilyen védjegyek hasz
nálatára érdemes termékek előállítására 
nagyobb hangsúlyt fektetve pozitív irány
ba mozdulhatna el a fogyasztás és ezzel 
együtt a termelés is.

Ezen termékek magasabb ára nem felté
ten visszatartó erő, a vásárlás során több 
tényezőre is nagy figyelmet fordítanak 
a fogyasztók. Fontosabb a minőség és a 
származás, tehát nem a marhahús maga
sabb ára felelős elsősorban a csekély fo
gyasztásért, hanem a boltokban kapható 
kétes eredetű és minőségű húsok. Ösz
tönző lehetne az üzletekbe kihelyezett 
termékkóstoló, mely által a leendő vásár
ló megtapasztalhatja, hogy  megfelelő 
szakértelemmel  milyen étel készíthető a 
jó minőségű áruból.

A vásárlás gyakorisága fokozható lenne 
még a marhahús élettani hatásainak széle
sebb körökben való terjesztésével. Erőtel
jes marketingkommunikációval meg kell 

ismertetni a fogyasztókkal a marhahús po
zitív élettani hatásait, nemcsak az alacsony 
koleszterin szint hangsúlyozásával, hanem 
az Omega 3 és a konjugált linolsav egész
ségünkre gyakorolt előnyeit is bemutatva a 
reklámokban. A marhahús pozícionálását 
a táplálkozási előnyökre kell alapozni.

3. ábra 

4. ábra | Marhahús táplálkozási előnyei (n=246)

Megnevezés Átlag Szórás

1. Minőség 4,72 0,53

2. Íz 4,66 0,62

3. Magyar/Külföldi termék 4,24 1,02

4. Ár 3,97 1,02

A marhahús vásárlását befolyásoló tényezők (n=212)



Elődeink nyomában...



Elődeink nyomában...

Néhai Kerekes György elnökségi tagunk fia, ifjabb Kerekes György jóvoltából került a birtokunkba a 
hazai tenyésztésszervezés őskorát felidéző folyóirat-gyűjtemény. Hisszük, hogy elődeink magas színvo-
nalú 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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IN MEMORIAM PINTÉR TIBOR
(1965-2013)

Érezni könnyű, nem kell érte tenni semmit, csak úgy jön, 
de mindezt leírni, nem egyszerű dolog. Így van ez ebben az 
esetben is, nem tudom, miként is fogjak hozzá egy kedves 
kolléga, és jó barát búcsúztatójához. Nem is illik ide ez a szó: 
búcsúztatás, mert nem búcsúzni akarok, hanem emlékezni, 
emlékeztetni. Emlékezni arra a Pintér Tibire, akit a keserédes 
humora, barátságos természete, állatszeretete, pipafüstje mi
att sokan a szívünkbe zártunk. Csak egy évig voltunk köz
vetlen munkatársak, de sokat beszélgettünk olyanról is, ami 
nem a munkánkhoz tartozott: életről, múltról, elmúlásról, 
lovakról és soksok mindenről. Bizonyára boldog gyermek
évei voltak, mert mindig jó szívvel emlékezett rájuk. Sokat 
madarásztak, fára másztak, és csomó huncutságot elkövet
tek. Arra már nem emlékszem, hogy 
mi volt a csíny, de az megmaradt ben
nem, hogy édesapjának egy csizmát 
(vagy cipőt) kellett készíteni a szenve
dő félnek. Középiskolába Kőszegre, 
a Technikumba járt, állategészségőr
nek tanult, de a Bechtold István által 
szervezett természetvédelmi szakkör
re is járt (róla kapta nevét a kőszegi 
látogatóközpont). Nagyon szerette 
és jól ismerte a madarakat, amikor 
közösen jártuk a legelőket, mindig 
figyelte a fákat és az eget, madarakat 
kutatva. A galambászatot Fitos István 
(volt nyőgéri főállattenyésztő, majd 
elnök) révén kedvelte meg. Rengeteg 
galambja volt, és öröm volt figyelni, 
ahogy beszélt róluk.

Az agya folyton dolgozott, mindig 
tervezett valamit. A szövetkezet köz
ponti udvarán egy kis külön világot 
teremtett, közösségi létesítményekkel 
és baromfiudvarral. Ilyet csak olyan ember akar és tud létre
hozni, aki a munkahelyén is maximálisan otthon érezi magát, 
s Tibi ilyen ember volt.

Imádott alkotni, létrehozni valamit, édesapjától suszter
szerszámok maradtak rá, s ezeket előszeretettel használta is. 
A szövetkezet lószerszámait évekig ő javította, sőt, egyedi 
szerszámokat is készített a leselejtezett vizelethámokból.

A lovak nagy szerelmese volt, hosszú éveken keresztül 
tartotta is őket. Amikor kiderült, hogy tudunk együtt lo
vagolni (ami nem azt jelentette, hogy a réten lovagolga
tunk, hanem azt, hogy mindig a leglehetetlenebb helyeken 
váltottunk át, kaptattunk fel vagy ereszkedtünk le), akkor 
fogadott igazán a barátságába. Egyegy nehezebb akadály 
előtt érdemes volt ránézni, szeme megtelt valami betyáros 

csibészséggel, lóval nem ismert lehetetlent.
A modern világot nem szerette, jól értette, hogy ez a mai 

világ kiöli az emberekből azokat a tulajdonságokat, amelyek 
az emberember és az embertermészet kapcsolatát fenntart
ják. A modern világtól való tartózkodás a napi munkájában 
úgy nyilvánult meg, hogy számítógép helyett a „mindent 
tudó” kockás füzetbe helyezte a bizalmát. És bizony a koc
kás füzetekben minden benne volt, évekre visszamenőleg ki 
tudtunk belőle bogozni akármit!

A család mellett a szövetkezet volt az élete, életcéljának 
tartotta, hogy a szövetkezet fennmaradjon, és minél több em
bernek munkát (életet) adjon. Fáradtatlan volt a munkában, 
lendületesen és szívesen dolgozott, bosszantotta az eredmény

telenség, fárasztotta a tétlenség. Nem 
szívesen kért segítséget, mindent há
zon belül akart elintézni. Szerette az 
egyszerű, de jó megoldásokat.

A dolgozókkal szemben határozott, 
esetenként kemény volt, de úgy vé
lem, igazságos. A dolgozók jogos ér
dekeit maximálisan a szeme előtt tar
totta, s igyekezett mindig összhangba 
hozni a szövetkezet érdekeivel. A volt 
munkatársaknak is mindig igyekezett 
segíteni, ahogy lehetőségei engedték.

Egy dologban bizonyosan nem ta
lált bennem társat: nem tudtam sem 
megnyugtatni, sem leszoktatni arról, 
hogy állandó szakmai megfelelési 
kényszerben éljen (ilyen vagyok én 
is). Mindig szeretett volna megfelelni 
azoknak az elvárásoknak, ami egy si
keres tenyészetet megalapoz.

Kedveltem sajátságos humorát, 
igen sokat nevettünk, olyan ember 

volt, aki nem volt vevő a rosszkedvre. Egy kis történet:
P. János kérdi Tibitől: „Szerinted a Zoli megnősül mosta

nában?”
Tibi rezignáltan válaszol: „Nem tudom. Tenyészmént már 

vagy fél éve keresünk, de egyik sem volt neki tökéletes. Gon
dolod, hogy nősülni könnyebben fog?”

Ilyen ember volt, kemény, szikár, határozott, de barátságos 
és jószívű, ilyen emberekre szokás azt mondani: egyéniség.

Kedves Tibi! Hiányozni fogsz!

 Kovács-Mesterházy Zoltán



Fotó: Mezősi Attila

XX. Alföldi Állattenyésztési 
és Mezőgazda Napok
2013. április 26-28.



Fotó: Mezősi Attila

XX. Alföldi Állattenyésztési 
és Mezőgazda Napok
2013. április 26-28.


