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X. Kaposvári Állattenyésztési Napok - magyartarka show-bírálat
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tisztelt olvasó!
Bezárta kapuit az idei év utolsó kiállítása is, a Kaposvári Állattenyésztési Napok. Egyesületünk három kiállításon vett részt, melyek
ez évben négynaposak voltak. A XXIV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok egy Magyarországon megrendezett állattenyésztési szakmai világtalálkozó okán bővült egy nappal. Debrecenben a Farmer Expó idén ünnepelte 25. évfordulóját, erre az
alkalomra nagyon szép térkővel vettél körül a kiállítóteret, ha netán megismétlődne az elmúlt évi „monszun eső”, akkor is bátran
tudjunk közlekedni. A Kaposvári Állattenyésztési Napok X. évfordulóját ünnepelte, így ők is négynapos rendezvényt szerveztek.
A meghosszabbodott programnak az állattenyésztők, a tenyészállatokat kiállítók nem örülnek, mindenkit megvisel a négy nap, embert, tenyészállatot egyaránt! Egyre nehezebb a tenyészetekben 6 napra pótolni a gondozót, a tenyészállat felvezetőjét, emiatt több
tenyészet nem is hoz a bemutatókra tenyészállatot.
Mindhárom kiállítás után olvashattuk, milyen sokan váltottak jegyet, milyen sokan voltak kíváncsiak a rendezvényre. Ezt el is hiszem, mert magam is ezt tapasztaltam. Azonban az is biztos, hogy szakmai látogató, aki érdeklődő és nem csak a „búcsú” miatt jön
el a kiállításra, hogy jót egyen, ezt-azt vásároljon, megnézze a közönségprogramokat, no, belőlük kevés volt. Kivéve a vásárhelyi
kiállítást, hiszen itt minden évben nagyon sok tenyésztő látogat meg bennünket, néha alig győzzük! Kaposváron a közönségprogramok alkalmából annyian voltak a lelátókon, hogy egy gombostűt is alig lehetett volna leejteni, az istálló pedig szinte „üres” volt.
Miért nem tudnak a dunántúliak vagy az észak-alföldiek annyira lokálpatrióták lenni, hogy a régiójukban rendezett kiállításokat
többen látogassák!? A kérdést nem tudom megválaszolni, de remélem, a válaszadásban segítségemre lesznek, és a következő években mindhárom kiállításra a szakmai érdeklődők is eljönnek!
Dr. Füller Imre
ügyvezető igazgató, MTE

TARTALOMJEGYZÉK
Világkongresszus Lengyelországban.............................................................4

A Magyartarka Tenyésztõk Egyesülete
információs lapja

Jubileumi 25. Farmer-Expo Szakkiállítás és Vásár, Debrecen............... 6

A szerkesztõbizottság tagjai:
Dr. Holló István
Dr. Húth Balázs
Dr. Polgár J. Péter
Dr. Stefler József

X. KAPOSVÁRI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK.............................................................. 7
Fontos a naprakész ENAR-nyilvántartás!.......................................................... 9
Amit tudni akarsz a BVD-ről.............................................................................................12
ITV-ben részt vevő magyartarka hízóbikák hizlalási
és vágási eredményei................................................................................................... 14
Újabb fejlesztések a szarvasmarha ENAR-ban – Elindult a webTER!......16
Adatok és tények, aktualitások Ausztria
szarvasmarha-tenyésztésében...............................................................................18

Készült a földművelésügyi Minisztérium támogatásával.

XVI. évfolyam 3. szám

Fõszerkesztõ: Dr. Füller Imre
Szerkesztõség:
Magyartarka Tenyésztõk Egyesülete
7150 Bonyhád, Zrínyi út 3.
tel.: 74/451-022, fax: 74/451-022
e-mail: info@magyartarka.hu
web: http://www.magyartarka.hu
ISSN 1587-9305
Kiadó: Magyartarka Tenyésztõk Egyesülete
7150 Bonyhád, Zrínyi út 3.
tel.: 74/451-022, fax: 74/451-022
e-mail: info@magyartarka.hu
Felelõs kiadó: Rácz Károly
Lektor: Prikk Orsolya
DTP: Szalai Norbert
Nyomda: Pethõ Kft.
Megjelenés: negyedévente 2.000 példányban

A MAGYARTARKA w 2016. ősz

4
Dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető, MTE

Világkongresszus Lengyelországban
A bemutatott gazdaságok jól reprezentálják Délkelet-Lengyelország szarvasmarha-tenyésztését, ugyanis ezen a
vidéken, a birtokméretekhez és a domborzati viszonyokhoz alkalmazkodva a
30-50 tehenes családi gazdaságok terjedtek el. Vendéglátóink érdekességképpen
megosztották velünk azt is, amit egyébként a tenyésztőkkel való beszélgetések
során megismerhettünk, nevezetesen,
hogy ezek a családi tenyészetek 3-4 generációs gazdaságok. Tehát a szocialista
TSZ-szervezés ezt a vidéket elkerülte,
mivel a hegyvidéki területek nem kedvezLengyelország Kelet-Közép-Európa tek a nagyüzemi gazdálkodásnak. A melegnagyobb és legnépesebb állama zőgazdasági területetek hasznosítását így
(312 685 km², 39,2 millió lakos), fon- a családi gazdaságokra bízták.
Az első bemutatott tenyészetben
tos átjáró kontinensünk keleti és nyugati
térségei között. A kongresszusnak otthont 28 hegyitarka tehenet fejtek, a tehenek a
adó Podkarpacie régió 1918-ig Galíciához két fejés között az istálló mellett legeltartozott, melynek nagyvárosi központja tek. Ezt egészítik ki abrakkal és szénával.
a hegylábvonalon épült, dinamikusan fej- A téli időszakban a legelőfüvet fűszenázs
lődő Rzeszów gépiparáról, motorkerék- váltja ki. A leírtakból is látszik, hogy a tapár- és repülőgépgyártásáról nevezetes. karmányozás a magyarországi gyakorlatA kongresszus résztvevői augusztus 24-én tal ellentétben kevésbé termeléscentrikus,
Rzeszów Jasionkában találkoztak, ahon- az állomány laktációs átlagtermelése
nan a megnyitó ünnepség és az azt köve- 6100 kg körül mozgott, magas beltarta
tő fogadás után elindultunk Arlamówba. lommal (4,2% tejzsír; 3,5% tejfehérje).
A régió központjának egyébként Krakkót A tenyészetben kiugró termelésű tehenek
tekintik, amely lélekszámra csak a har- nem voltak, a legnagyobb termelésű temadik városa Lengyelországnak, történeti hén alig haladta meg a 8000 kg-os laktáés kulturális jelentősége folytán azonban ciós tejtermelést. A tárgyalt farmon a teközvetlenül Varsó után következik, sőt, bi- henek kötött tartású istállóban termeltek,
zonyos vonatkozásokban fölül is múlja azt. és tejvezetékes fejőberendezés szolgálta a
Kis-Lengyelország fő helye, a XIII– XVI. higiénikus fejést. Az állások mérete rövid
században főváros, később is a lengyel ki- (165 cm), amelyre fűrészporral almolnak.
A munkákat a családfő, annak fia, menye
rályok koronázó- és temetkezőhelye.
A rövid ismerkedés után térjünk vis�- és felesége végzik, alkalmazottat nem
sza a szakmai programhoz. Az első napon foglalkoztatnak.
A második farm Klimkówkában már
(augusztus 25.) a Világszövetség elnökméretében,
tartástechnológiájában is
ségi ülést tartott, amelyen dr. Füller Imre
elnökségi tag és Izsák Gyula képviselték közelebb áll a hazánkban megszokott
hazánkat. Amíg az elnökség ülésezett, a „magyartarkás” üzemméretekhez. A tekongresszusi delegáció farmlátogatások- nyészetben 42 tehenet és szaporulatát
kal töltötte a napot. Vendéglátóink két tartották, kötetlen, pihenőbokszos istálcsaládi gazdaságba kalauzolták el a nem- lóban, ahol a teheneket a termelő istállózetközi szakmai delegációt a Bieszczady ban lévő, elkülönített fejőházban fejték.
régióban.
A termelő állományt nem, kizárólag az
A Szimentáli Tenyésztők Világszövetsége 2016. augusztus 24-27. között rendezte XXI. Kongresszusát Lengyelországban. A kongresszuson Magyarországot,
a Magyartarka Tenyésztők Egyesületét
dr. Füller Imre ügyvezető igazgató,
dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető, Vágó Barnabás küllemi bíráló,
Izsák Gyula tenyésztési mérnök, Tamás
Ferenc és Zabos Imre szakbizottsági tagok, valamint Szomolányi László magántenyésztő képviselték.
Hová is érkeztünk?
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üszőket és a szárazon álló teheneket legeltetik. A takarmányozástechnológia
évszakonként változó, tehát a vegetációs
időszakban ún. „zéró legeltetés” (vörös
here füves keverék behordása az istállóba), abrak és széna, míg a téli időszakban
a kaszált zöldtakarmányt felváltja a vörös
vagy bíborhere szenázs. Az állomány laktációs termelése 6800 kg, 4,1% tejzsír- és
3,4% tejfehérje-tartalom mellett, a legnagyobb termelésű tehén laktációs tejtermelése elérte a 9000 kg-ot.
A Világszövetség 21. kongresszusát
augusztus 26-án tartotta, amelyen a rendezők nevében Edgar Benes, a Lengyel
Hegyitarka Tenyésztők Egyesületének
elnöke köszöntötte a megjelenteket.
A Kongresszus – az elnökség javaslatára
– dr. Georg Röhrmoser, az Ellenőrző Bizottság elnöke előterjesztésében elfogadta a költségvetést. Ezt követően dr. Josef
Kučera, a Világszövetség leköszönő elnöke beszámolt az előző kongresszus óta
eltelt időben végzett szakmai munkáról.
A kötelező protokoll után választás következett, amelyen a Kongresszus megválasztotta új elnökét és a két alelnököt.
A Világszövetség elnöke Fred Schuetze
(USA), első alelnök Sebastian Auernig
(Ausztria), második alelnök Peter Wenn
(Ausztrália). Az elnök mellett tevékenykedő vezető testület (Board) tagjai: Bruce
Holmquist (Kanada), Daniel Espinosa
(Kolumbia), dr. Josef Kučera (Csehország), Georg Röhrmoser (Németország),
dr. Füller Imre (Magyarország), Daniele
Vicario (Olaszország).
Az új elnök székfoglaló beszédét szünet követte, majd a szünet után szakmai
előadásokkal folytatódott a kongresszus
programja.
A lengyel mezőgazdaságról szóló
előadást a Mezőgazdasági Minisztérium munkatársa, Ewa Lech tartotta.
Az országra természeti és domborzati
sokszínűség jellemző, amely megőrzésében a mezőgazdaságnak kulcsszerepe
van. Lengyelország területének 60%-a
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mezőgazdaságilag hasznosítható terület, és
a lakosság 40%-a falvakban él. Az elmúlt
öt évben az átlaghőmérséklet 7,5-9,6 ºC
között alakult, az átlagos évi csapadékmennyiség pedig 576-830 mm. A csapadékeloszlás nagy változatosságot mutat
a régiók és a hónapok függvényében.
Az üzemméretre jellemző, hogy a gazdaságok 48%-a 20 ha alatti területtel rendelkezik. Az ország mezőgazdasági termeléséből az állattenyésztés 52,7%-ban, a
növénytermesztés 20,9%-ban, a kertészet
10,1%-ban, míg a gyümölcs 4,1%-ban
részesedik. A fennmaradó hányadon a
burgonya és a cukorrépa osztozik. Az állattenyésztésen belül a tejtermelés aránya
18,9%, a sertéstenyésztésé 11,9%, a baromfié 11,8%, míg a fennmaradó 10,1%
az egyéb állattenyésztési ágazat (marhahús, hal) részaránya.
A lengyel mezőgazdaság az EU-28
egyik legnagyobb exportőre, első helyen
áll az alma-, a baromfi- és a gombakivitelben, másodikon az eper-, míg harmadikon a burgonyaexportban.
A tejtermelő fajták között első helyen a holstein-fríz áll 674992 egyeddel
(7950 kg tej, 4,07% tejzsír és 3,35%
tejfehérje). A hegyitarka tehénállomány
10 570 egyedet (6075 kg tej, 4,15% tejzsír
és 3,44% tejfehérje) számlál, amelyből
3604 tehén a kongresszusnak is helyt adó
Podkarpacie régióban termel.
A lengyel tejtermelő szarvasmarha ágazat üzemstruktúrájára jellemző,
hogy a telepenkénti átlagos tehénlétszám
36 tehén, míg Délkelet-Lengyelországban (Podkarpacie) ez 21 tehén, a farmok
72,4%-ában pedig 50 tehénnél kisebb.
A „kettőshasznosítás mindig modern
– új tenyészcél Ausztriában és Németországban” címmel dr. Christian Fürst, a
tenyészértékbecsléssel foglalkozó, bécsi
székhelyű Zuchtdata munkatársa tartott
rendkívül érdekes és jól szemléltetett előadást. Az összevont tenyészérték index
(GZW) 1997-es németországi bevezetése
óta a „finomhangolásoknak” köszönhetően a termelési tulajdonságok (tej és hús)
tenyészértékének aránya kismértékben
csökkent a fitnesz tulajdonságok javára,
ami jelzi az elmúlt évtizedekben a funkcionális tulajdonságok felértékelődését.
A tejtenyészérték index 42%-ról 38%-ra
(2006), a hústenyészérték index 21%-ról
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16%-ra csökkent, míg a fitnesz tenyészérték
index 37%-ról 46%-ra emelkedett. A GZW
belső súlyozásának megváltoztatását az tette szükségessé, hogy a termelési tulajdonságokban megmutatkozó pozitív és meredek
genetikai trend mellett az életteljesítmény
és a fitnesz tulajdonságok se romoljanak.
A 2015 decemberéig érvényben lévő súlyozás (tej: 38%, hús 16%, fitnesz 46%)
eredményeként a tejmennyiségben mutatkozó genetikai előrehaladás 363 kg/generáció, ami 73 kg-os éves javulást jelent (a
szarvasmarhánál egy generációváltás 5 év).
A hasznos élettartamban pedig évente
7 nap javulást eredményezett.
2016 áprilisától a GZW belső súlyozása kismértékben átalakult, amely igazodik a jelenlegi piaci környezethez.
A változás eredményeként a tejtenyész
érték index súlya továbbra is 38% marad,
a hústenyészérték index 2%-kal 18%-ra
nő, míg a fitnesz tenyészérték index súlya 2%-kal 44%-ra csökken. A fitneszen
belül a termékenység tenyészérték súlya
megduplázódik (14%), és 5% súllyal új
tulajdonságként bekerül az ún. vitalitás
tenyészérték, amely alatt a holtelléseket és a naposkori elhullásokat értjük.
Az összevont tenyészérték index (GZW)
fent leírt módosítása továbbra is biztosítja
a kettőshasznosítású hegyitarka tenyésztés sikeres jövőjét.
A Kongresszus keretében poszterszekció
is megrendezésre került, ahol a magyar

szakemberek két posztert állítottak ki.
Az első címe „Evaluation of marbling
traits in hungarian simmental breed A márványozottság értékelése magyar
tarka fajtában”, amelyet Holló Gabriella, Húth Balázs, Holló István, Egri
Edit és Anton István készítettek. A második poszter címe „Effect of SNP
polimorphisms on the breeding value
of fertility in hungarian simmental
cattle - Az SNP polimorfizmusok hatása a fertilitásra a magyartarka fajtában”.
A posztert Anton István, Húth Balázs,
Füller Imre, Holló Gabriella és Zsolnai
Attila készítették.
Augusztus 27-én a kongresszusi delegáció ellátogatott a rudawka rymanowskai
XXII. Nemzeti Hegyitarka Kiállításra,
ahol a nemzetközi delegáció megtekinthette a lengyel hegyitarka-tenyésztés legszebb tenyészállatait. A nap fő eseménye
a különböző korcsoportok show-bírálata
volt, ahol nemzetközi bíráló csapat rangsorolta a legkiválóbb egyedeket. A magyar
delegáció tagjai az elsőborjas kategória
első helyezett egyedének különdíjat adtak
át, elismerve tenyésztői munkájukat!
A tenyészállatok díjazásával véget ért
a Világkongresszus szakmai programja, a
rövidebb-hosszabb ideig tartó hazautazás
előtt a résztvevők megköszönték vendéglátóinknak a színvonalas programokat és
a családias vendéglátást.
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Vágó Barnabás tenyésztési mérnök, MTE

Jubileumi 25. Farmer-Expo Szakkiállítás és Vásár,
Debrecen
A mezőgazdaság minden ágazata képviseltette magát a jubileumi Farmer-Expón.
Csaknem 300 kiállító hozta el a korszerű
állattenyésztés és növénytermesztés technológiai kínálatát.
Az idén jelentősen megnőtt a szakmai
programok iránti érdeklődés az ország
legrégebbi és legnagyobb regionális
mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításán, a debreceni Farmer-Expón –
mondta el Vaszkó László vásárigazgató.
Tájékoztatása szerint négy nap alatt több
mint harmincezren keresték fel a rendezvényt, ahol mintegy 300 kiállító mutatta
be termékeit, illetve szolgáltatásait tizenhatezer négyzetméter kiállítási területen.
Meglepően nagy volt az érdeklődés
az idén a vásárhoz kapcsolódó szakmai
programok iránt, ami jól mutatja: nagy az
igény a tudásra az ágazatban.
Az expó túlterjeszkedett a régió határain - jelezte a Vásárigazgató. Felméréseik
szerint az első két napon főként HajdúBihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés
és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkeztek gazdák és érdeklődők a kiállításra,
augusztus 20-án azonban az ország szinte
egész területéről voltak látogatóik.
A fajtabemutatók is népszerűbbek, az állattenyésztők ugyanis folyamatosan keresik
a legjobb hozamú fajtákat. Átfogó agrárfórumot is tartottak az idei Farmer-Expón. A
tanácskozáson Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes
államtitkár bejelentette: az 1300 milliárd
forintos vidékfejlesztési programból 900
milliárd már elérhető. Ennek felhasználását
szorgalmazták is az előadók.
A 25. Farmer-Expo csúcsot döntött augusztus 20-án, amikor több mint 11 ezren
látogattak el a rendezvényre. A jubileumi
szakkiállítás körülbelül 30 ezer látogatót
vonzott Debrecenbe.
Jávor András, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettese köszöntőjében arra
hívta fel a figyelmet, hogy a kiállítás híven
tükrözi agráriumunk változó hangulatát.
A gazdák optimizmusa mellett rendkívül
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nagy szükség van versenyképességünk növelésére, aminek az alapja a szakmai tudás.
Javítani kell az információáramlást, és ebben a munkában nagy segítségünkre lehetnek a kiállítások, mint pl. a Farmer-Expo.
Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért
felelős helyettes államtitkár köszöntőjében arról beszélt, hogy ez a kiállítás sokat
nyújt mindazoknak, akik állattenyésztéssel vagy kertészettel foglalkoznak.
A szaktudás és a piacvédelem ma egyaránt kockázatcsökkentő tényező. A helyettes államtitkár a tudás mellett külön
is hangsúlyozta az innováció és a gazdák
közötti együttműködés fontosságát.
Gyuricza Csaba, az MVH elnöke azt
emelte ki, hogy mintegy 3700 milliárd
forint áramlik a mezőgazdaságba, és arra
kell törekednünk, hogy ezt a lehető leghatékonyabban és legokszerűbben hasznosítsuk. Ebben a munkában ugyancsak
nagy segítséget nyújtanak a kiállítások.
A jubileumi megnyitónak ünnepélyes pillanata volt, amikor Bukáné Zakar Zsuzsanna református lelkész megáldotta a gazdák
által adományozott búzából sütött kenyeret.
Papp László polgármester a város elismerését adta át a 25 éves munkáért
Vaszkó Lászlónénak, a HORTICO Zöldség – Gyümölcs Kertészeti Szakkiállítás
színvonalas megszervezéséért pedig díjat
kapott Gonda István egyetemi tanár.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
2 bírálati kategóriában igyekezett a lelátóra
csalni az érdeklődőket. A show-bírálat keretein belül kívántuk megmutatni, év közben
miért és mivel is dolgozunk. Az eredményekre minden tenyésztő büszke lehet.

Vemhes üsző kategória
eredményei
III. helyezett: 114 katalógusszámú
NÁRCISZ, apja: 19227 DŰLŐ
Tenyésztő, tulajdonos: Marsalkóné
Kovács Rita, Nyíregyháza
II. helyezett: 112 katalógusszámú
VIOLA, apja: 19890 EREDMÉNYES
Tenyésztő, tulajdonos: Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft., Hajdúböszörmény
I. helyezett: 115 katalógusszámú
CSEREPES, apja: 24229 KONRÁD
Tenyésztő, tulajdonos: Derecske Petőfi
Mg. Kft., Derecske
Anyatehén borjával kategóriában csak
első díj került kiosztásra, ezt a 124 katalógusszámú EMMA (apja: 16528 ZSENGE) kapta. Tenyésztője és tulajdonos:
Derecske Petőfi Mg. Kft., Derecske. Ez a
tehén lett a tenyésztői nagydíjas állat is.
KÜLÖNDÍJAK
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
különdíjat ajánlott fel az ivadékvizsgálati
program példaértékű végrehajtásáért.
A díjat kapta a Derecske Petőfi Mg.
Kft., Derecske, átadta dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
különdíjat ajánlott fel a kiállításon bemutatott magyartarka tenyészállatokért.
A díjat kapta a Hajdúnánási Béke Mg.
Szövetkezet, Hajdúnánás, átadta Vágó
Barnabás küllemi bíráló.
A tavalyi szélsőséges időjárás megtette hatását. Az idei évben méltó körülmények várták a kiállítókat és persze
a vásárlátogatókat is. Szilárd burkolatú
közlekedő utak könnyítették meg a vásár
lebonyolítását. Akár a tavalyihoz hasonló
esős időjárás esetén is alkalmas lett volna
a helyszín a kiállítás színvonalas megrendezésére, de idén verőfényes, napos időjárással kedveztek az égiek.
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Izsák Gyula tenyésztési mérnök, MTE

X. KAPOSVÁRI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK
Jubilált a KÁN

Immár tizedik alkalommal gyűlhettek
össze a kiállítók és a látogatók a Kaposvári Állattenyésztési Napokon, ami
2016. szeptember 22-től 25-ig zajlott a
Kaposvári Egyetemen. A hagyományokhoz híven az ünnepélyes megnyitót a
Pannon Lovasakadémia fedett lovardájában tartották. Czerván György, a Földművelésügyi Minisztérium agrárügyekért
felelős államtitkára nyitó beszédében a
biztonságos és minőségi élelmiszer-előállítás jelentőségét hangsúlyozta, és kiemelte, hogy a kiállításon részt vevő tenyésztők fontos részesei ennek a folyamatnak.
A megnyitón hasonló gondolatokat fogalmazott meg Farkas Sándor, a Magyar
Állattenyésztők Szövetségének elnöke,
országgyűlési képviselő, aki köszöntötte
a kiállító tenyésztőket, méltatta munkájukat, valamint a házigazda Kaposvári
Egyetem rektora, prof. dr. Szávai Ferenc
és dr. Borbás Zoltán, az egyetem kancellárja.
Az idei kiállítás alkalmával új vendég
is megjelent a kiállítók között. Egyesületünk hosszú évtizedekig kiváló kapcsolatban állt a Steiermark tartományban található Gleisdorfi Mesterséges Állomással.
Az egykori nagy OMT Rt. Szombathelyi
Állomásán bértartásban voltak várományos bikák Gleisdorfból, melyek termeltek is itt. A tenyészbikák kiválasztásában
az Egyesület véleménye mindig fontos
volt. Azonban ez a kapcsolat az állomás
igazgatójának távozása után megszakadt.
A stájerországi tenyésztőszervezet keresett fel bennünket, hogy újraindítaná
a megszakadt kapcsolatot, és szeretne
eljönni a Kaposvári Állattenyésztési Napokra. Megszerveztük a részvételt, a kiállításon a Rinderzucht Steiermark is megjelent Egyesületünk mellett egy önálló
standdal, és hoztak három első laktációs
tehenet is, melyeket szerettek volna eladni a kiállítás alatt. Nem igazán értették,
hogy az istállóban miért nincsenek annyian, mint náluk egy kiállításon, miért ér-
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deklődnek ilyen kevesen az állataik után.
A három tehénnek minden takarmányát
ők hozták, meg is jegyezték, hogy többen
nézik meg az etetett takarmányt, mint az
állataikat! Aztán végül sikerült elmondani, hogy Magyarországon a tulajdonviszonyokat illetően vegyes a kép. Nálunk
nem a gondozó, fejő a menedzser és a
tulajdonos is egy személyben, van ilyen
megoldás is, de a kiállításokon ez a kevesebb. A magángazdák sajnos nem szeretnek tenyészállatot hozni a kiállításra.
Nagyobb részt más a gondozó, fejő, más
a menedzser, és sok esetben más a tulajdonos is! Az állatokkal a gondozójuk van
itt (néhány esetben, ahogy már írtam, ez
megegyezik a menedzserrel és a tulajdonossal), a menedzser eljön a show-bírálatra vagy a díjkiosztóra, de a tulajdonos
vagy tulajdonosok a legtöbb esetben nem
vesznek részt a kiállításokon!
A tenyészállat-felvezetésre pénteken,
a holstein-fríz fajta show-bírálata után
került sor. Úgy döntöttünk, hogy a
show-bírálat előtt egy fajtabemutatót is
tartunk, egyrészt, hogy megmutassuk a
steiermarki teheneket a látogatóknak,
néhány gondolattal bemutassuk az ő tenyésztési eredményeiket, másrészt, hogy
beszéljünk a magyartarka fajtáról is.
A fajtabemutatót dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető tartotta. A fajtabemutató után következett a show-bírálat,
melyet Vágó Barnabás, Egyesületünk
küllemi bírálója vezetett. Barna elmondása szerint igen nehéz helyzetben volt,
hiszen kiváló küllemű állatokat kellett
rangsorolnia. Itt szeretném megjegyezni,
hogy a kiállításra kerülő állatok rendkívül
gondosan voltak előkészítve, ami a tenyészeteken kívül Mezősi Attila és Vágó Barnabás kollégáink keze munkáját dicséri.
A show-bírálat és a díjazás eredményinek ismertetése előtt meg kell említenünk
azon tenyészeteket, amelyek a kiállításra
elhozták állataikat:

• Csákvár, Dr. Pákh Gergely
• Hajdúböszörmény,
Hajdúböszörményi Mg. Kft.
• Ják, Rácz Dániel
• Ják, Ráczné Gyalog Stefánia
• Kaposvár, Kaposvári Egyetem
• Máriakálnok, Rongits Ferenc
• Nagyvázsony, Nagyvázsonyi
Mezőgazdasági Kft.
• Őriszentpéter, Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság
• Táplánszentkereszt, Húshasznú Bt.
• Teveli Mg. Zrt., Tevel
• Vasvár, Csörnöc menti Mg.
Szövetkezet
• Bonyhád, Magyartarka Tenyésztők
Egyesülete
A fent említett 11 tenyésztő és Egyesületünk összesen 30 kettős-és húshasznosítású egyeddel képviselte a fajtát a
kiállításon.
A show-bírálat eredménye
A kettőshasznosítású magyartarka fajtában, egy bírálati csoportban került
sor show-bírálatra. A bírálatot Vágó
Barnabás, a Magyartarka Tenyésztők
Egyesületének küllemi bírálója végezte. A bírálaton a díjazott egyedekre a
rozettákat Rigó Boglárka, a Honvéd
Utcai Általános Iskola 3. osztályos tanulója, a 2016. június elsején, a kaposvári Tejnapon megválasztott tejhercegnő tűzte fel.
Vemhes üsző kategória:
III. helyezett: 124 katalógusszámú
Cakkos, apja: 19227 Dűlő.
Tenyésztő és tulajdonos: Rongits Ferenc,
Máriakálnok
III. helyezett: 123 katalógusszámú Lidi,
apja: 21191 Gerjen
Tenyésztő és tulajdonos: Húshasznú Bt.,
Táplánszentkereszt
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II. helyezett: 121 katalógus számú Viola
apja: 20064 Füge
Tenyésztő és tulajdonos: Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft
II. helyezett: 120 katalógusszámú Katica,
apja: 21191 Gerjen
Tenyésztő: Rácúnió Kft., Ják.
Tulajdonos: Rácz Dániel, Ják
I. helyezett: 122 katalógusszámú
Karolin, apja: 25004 Kerékkötő
Tenyésztő: Rácúnió Kft., Ják.
Tulajdonos: Rácz Dániel, Ják
Magyartarka Tenyésztői Nagydíj:
122 katalógusszámú Karolin, apja:
25004 Kerékkötő
Tenyésztő: Rácúnió Kft., Ják.
Tulajdonos: Rácz Dániel, Ják
KÜLÖNDÍJAK
A Stájerországi Szarvasmarha Tenyésztő
Egyesület különdíjat ajánlott fel a nagydíjas vemhes üszőnek, a 122 katalógusszámú Karolinnak. A kitüntetést Georg
Steiner tenyésztési szaktanácsadó adta át
a vemhes üsző tulajdonosának, Rácz Dániel jáki tenyésztőnek.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete különdíjat ajánlott fel a Tenyésztési
Program magas szintű végrehajtásáért.
A díjat a Teveli Mg. Zrt.-nek Izsák Gyula
tenyésztési mérnök adta át.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
a Kaposvári Egyetem Tangazdaságának
színvonalasan felkészített és felvezetett
magyartarka állataiért különdíjat ajánlott
fel, melyet dr. Húth Balázs tenyésztés- és
marketingvezető nyújtott át.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete különdíjat ajánlott fel a Stájerországi
Szarvasmarha Tenyésztő Egyesületnek a
kiállításon bemutatott első borjas tehénért.
A díjat dr. Füller Imre ügyvezető igazgató
adta át.
Az Animaxx Premium Kft. különdíjat
ajánlott fel a táplánszentkereszti Húshasznú
Szarvasmarha-tenyésztő Bt.-nek. A különdíj 2 db Max Energy nyalótömb, 2 db Sahara Dry alompor, valamint 2 kanna Inciprop
Hoof-D, összesen 200 000 Ft értékben.
Az Animaxx Premium Kft. különdíjat
ajánlott fel a Hajdúböszörményi Béke
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Mezőgazdasági Kft.-nek. A különdíj
2 db Max Energy nyalótömb, 2 db Sahara
Dry alompor, valamint 2 kanna Inciprop
Hoof-D, összesen 200 000 Ft értékben.
Az Animaxx Premium Kft. különdíjat ajánlott fel az Őrségi Nemzeti Park
részére. A különdíj 2 db Max Energy
nyalótömb, 2 db Sahara Dry alompor, valamint 2 kanna Inciprop Hoof-D, összesen 200 000 Ft értékben.
A kiállítás húshasznosítású magyartarka díjazottjai:
Apai vonalba tartozó fajták:
Felnőtt tenyészbika kategória:
II. helyezett: 100 katalógusszámú
tenyészbika, apja: 21718 Hubertus
Tenyésztő: Csörnöc menti
Mezőgazdasági Szövetkezet, Vasvár
Tulajdonos: Magyartarka Tenyésztők
Egyesülete, Bonyhád
Vemhes üsző kategória:
I. helyezett: 126 katalógusszámú Léna,
apja: 22165 Hatásos
Tenyésztő és tulajdonos: Nagyvázsonyi
Mezőgazdasági Kft., Nagyvázsony
III. helyezett: 125 katalógusszámú Cica,
apja: 22165 Karakter
Tenyésztő: Gál András, Kondorfa
Tulajdonos: Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság, Őriszentpéter
Borjas tehén kategória:
I. helyezett: 142 katalógusszámú Jázmin,
apja: 15505 Tajti

Tenyésztő és tulajdonos: Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság, Őriszentpéter
II. helyezett: 141 katalógusszámú Linda,
apja: 19302 Etűd
Tenyésztő és tulajdonos: Csörnöc menti
Mezőgazdasági Szövetkezet, Vasvár
III. helyezett: 143 katalógusszámú Mirci,
apja: 16528 Zsenge
Tenyésztő és tulajdonos: Csörnöc menti
Mezőgazdasági Szövetkezet, Vasvár
III. helyezett: 145 katalógusszámú
Cintia, apja: 17760 Buzogány
Tenyésztő és tulajdonos: Húshasznú Bt.,
Táplánszentkereszt
Gratulálunk a díjazott tenyészeteknek,
és köszönjük minden kiállítónak, hogy tenyészállataival részt vett a rendezvényen!
A kiállítás alatt a fedeles lovardában folyamatosan közönségprogramok szórakoztatták a látogatókat. A lovas bemutatókon
annyian voltak, hogy állóhelyet is nehéz
volt találni.
Az első két napon, csütörtökön és pénteken Szabó Sándor úr, Sanyi bácsi a Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft.
támogatásával főzött nekünk a magyartarka húsból finom ebédet. Nem maradhatott
el a hagyományos pásztorétel, a slambuc
sem. A magyartarka húst a Rácz család és
a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete bocsátotta Sanyi bácsi rendelkezésére.
Köszönjük Szabó Sándornak a munkáját, a Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.nek és a Rácz családnak a támogatást!

XVI. évfolyam 3. szám

9
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

Fontos a naprakész ENAR-nyilvántartás!
2015-ben új, eddig egzotikusnak számító
betegség jelent meg az Európai Unióban, a
bőrcsomósodás-kór, amely Európa dél-keleti országaiban nagyon gyorsan elterjedt, és
ma már szinte valamennyi balkáni államot
érinti. Az érintett országok erőfeszítései ellenére előfordulhat, hogy Magyarországon
is megjelenik a betegség, ugyanúgy, ahogy
2014-ben a kéknyelv betegség is elérte a
hazai állatállományokat. Annak érdekében,
hogy a betegség hazai megjelenése esetén az
állattartók felkészültek legyenek, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
számos tájékoztató anyagot készített. A betegség ismerete mellett azonban kiemelten
fontos, hogy a szarvasmarha-nyilvántartásaink naprakészek legyenek, és mindig az aktuális állomány adatait tartalmazzák. Igaz ez
a saját állomány-nyilvántartásra és az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe
(ENAR) bejelentett adatokra is. A NÉBIH az
alábbiakra hívja fel a figyelmet:
A bőrcsomósodás-kór megjelenése esetén
az érintett tenyészetben állami kártalanítás
mellett el kell rendelni valamennyi fogékony
szarvasmarha és bivaly leölését, a teljes állomány felszámolását. A betegséggel kapcsolatos súlyos következmények és a hatékony
megelőzésre, felszámolásra irányuló hatósági
lépések érdekében kiemelten fontos, hogy az
állatok a tényleges tartási helyükhöz tartozó
tenyészetükben, a tényleges létszámban szerepeljenek a nyilvántartásokban. Egy esetleges, állami költségre történő vészvakcinázás vagy az országos főállatorvos döntését
követően lehetővé váló önkéntes vakcinázás
esetén például a vakcina megfelelő mennyiségének biztosításához is elengedhetetlen a
pontos létszám ismerete.
Az állami kártalanítás csak abban az esetben ítélhető meg, ha a tenyészet aktív tartással
a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR)
szarvasmarhatartó tenyészetként nyilvántartott és valamennyi, a tenyészet összes tartási
helyén tartott szarvasmarhát, bivalyt a közösségi jogszabályok szerint azonosítottak és
nyilvántartanak, azaz a helyszínen fellelhető
valamennyi állat megtalálható az ENAR-ban
(vagy az egyes egyedek bejelentését, átkötését
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az állattartó kezdeményezte), és a bejelentett
adatok megegyeznek a tartó által vezetett állomány-nyilvántartás adataival.
Külön felhívjuk a figyelmet, hogy az állatokat, tulajdoni viszonyoktól függetlenül, mindig
a tartás valós helyén kell nyilvántartani. Amen�nyiben ön bértartási szerződést köt egy másik
állattartóval, és nem Ön az állatok tényleges
tartója, illetve amennyiben az állatok más tartó
tenyészetébe kerülnek át, akár ideiglenes jelleggel is (pl. legeltetés), a tartóváltást kezdeményezni kell a TIR-ben/ENAR-ban. Ugyancsak
be kell jelenteni, ha az állatokat a saját tenyészetei között mozgatja (pl. legeltetés).
A kölcsönös megfeleltetés és az ENARellenőrzések adatai, illetve a gyakorlati tapasztalat azt mutatják, hogy sok esetben nagy
az eltérés a valós állattartó helyek és állatlétszám, valamint a TIR-ben és/vagy az ENARban nyilvántartott adatok között.
Javasoljuk, hogy ellenőrizze a saját állomány-nyilvántartását, ha szükséges, tegye
naprakésszé. Amennyiben nem biztos benne,
hogy az Országos Adatbázisban minden ada-

ta helyesen szerepel, minden állata nyilvántartott, akkor mielőbb vegye fel a kapcsolatot
az ENAR kapcsolattartóval, és egyeztessék
az ENAR-ban, az állomány-nyilvántartásukban szereplő adatokat és a tényleges állatlétszámot. A www.enar.hu felületen elérhető
minden, a 2961-es bizonylaton regisztrált tartó számára az 1047 Egyedleltár, ahol le tudja kérdezni nyilvántartott állatainak adatait.
Szükség esetén fordulhat a központi ENAR
ügyfélszolgálathoz is, melynek elérhetőségei
az alábbiak: 06-1-3463-486 vagy 06-1-3463487 vagy az enarufsz@enar.hu e-mail cím.
A megyei kormányhivatalok ENAR ügyfélszolgálatának ügyfélfogadási rendjéről a
területileg illetékes kormányhivatal honlapján
(www.kormanyhivatal.hu) tud tájékozódni.
A NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóságának
(1024. Bp. Keleti Károly u. 24.) személyes
ügyfélfogadási rendje: hétfő-szerda-péntek:
8.00-12.00 óra.
A nyilvántartások megfelelősége közös érdekünk, melyhez szíves együttműködését ezúton is köszönjük!

2016. október 28. péntek 12 óráig várjuk kedves tagjaink jelentkezését,
telefonon: +36 74 451 022, vagy e-mailon: info@magyartarka.hu. A részvételi díj 4000.- Ft.
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Földi József
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tanácsadó,Vet-Controll Kft.

Lebhardt Károly

ügyvezető,Vet-Controll Kft.

Amit tudni akarsz a BVD-ről
Válaszok gyakori kérdésekre és állításokra
A jól ismert Woody Allen film (Amit tudni akarsz a szexről, de sohasem merted
megkérdezni) címének kis átértelmezésével ebben az írásban azokra a kérdésekre,
megjegyzésekre, állításokra próbálunk válaszolni, amelyeket tehenészetekben dolgozó szakemberekkel – állattenyésztőkkel
és állatorvosokkal – beszélgetve leggyakrabban hallunk a szarvasmarhák vírusos
hasmenésével (BVD) kapcsolatban.
1. „Nálunk biztos nincs BVD, mert évtizedek óta zárt az állomány, nem vásárolunk
állatot.”
Az élőállat-behozatal kétségkívül a BVD
fertőződés legnagyobb kockázata, ugyanakkor korántsem az egyetlen. Lehetséges, hogy
az állományban már a kialakításakor voltak
BVD-vel fertőzött egyedek, azonkívül spermával (fedeztetésre használt bika) vagy bármilyen borjúszérumot tartalmazó anyaggal
könnyen behurcolható a BVDV, ha ezek nem
rendszeresen és megbízhatóan ellenőrzött
forrásból származnak. Fontos tudni, hogy a
mesterséges termékenyítéshez spermát termelő bikák BVDV-mentessége jogszabályi
követelmény, és ezt a spermagyártók garantálják is. Nem zárhatjuk ki az ember, illetve
ragályfogó tárgyak közvetítette fertőzés lehetőségét sem. A BVD vírus közeli rokona a
klasszikus sertéspestis vírusának (SP), vagyis
jó, ha arra gondolunk, hogy amivel az SP átvihető, átvihető a BVD is. Magyarországon a
nagy létszámú szarvasmarha-állományok kb.
60-65%-a fertőzött BVD-vel, tehát megfelelő
laboratóriumi vizsgálatok hiányában nem állíthatja magáról egy telep, hogy ott biztosan
nincs BVD.
2. „Nálunk biztos van BVD, mert gyakori
a borjúhasmenés.”
A BVD vírust valóban hasmenéses állatokból mutatták ki először az 50-es években
az USA-ban, marhahizlaló telepeken (feedlot
farm), ez az állítás többnyire mégsem tekinthető megalapozottnak. Egyfelől a BVD vírus okozta megbetegedés klinikailag is több
formában nyilvánulhat meg, és ezek közül
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az orrfolyás, köhögés, légzőszervi tünetek
pl. sokkal gyakoribbak a hasmenésnél. Ráadásul az esetek nagyobb részében a fertőződés nem is jár látható tünetekkel, hanem a vírus fehérvérsejt-károsító hatása miatt „csak”
a fehérvérsejtszám csökkenését (leukopenia)
és ezáltal az immunrendszer átmeneti gyengébb reakcióképességét (immunszupresszió)
okozza (lásd 1. ábra). Ez a láthatatlan betegség a BVD vírus legnagyobb kártétele.
Másfelől a borjúhasmenés összetett oktanú
betegség, amelyben sok fertőző és nem fertőző ok szerepet játszhat, és ezek között a BVD
vírus alárendelt jelentőségű. BVD következtében járványos hasmenés jellemzően csak
nagy állatforgalmat lebonyolító állományok
esetében fordul elő. Tehát BVD-ről először
az immunszupresszió, a légzőszervi betegség
és az eddig még nem említett szaporodásbiológiai zavarok jussanak eszünkbe, esetleg
azután a hasmenés.
3. „Nálunk nem probléma a BVD, mert
régóta vakcinázunk. Vizsgálatokat ezért
nem végeztetünk.”
Önmagában a vakcinázás nem jelent teljes
és biztos megoldást a BVD elleni védekezésre. Nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy
a BVD-t borjúkori (főleg hasmenéses) megbetegedésnek tekintik, és ezért röviddel ellés
előtt vakcinázzák az anyákat a föcstej magasabb ellenanyag-szintjének elérése, s ezzel a
borjú védelme miatt. Ez a gyakorlatban átlagosan 1 év és 2 hónap (!) gyakorisággal (két
ellés közti idő 420-430 nap), de a tehenek egy
részénél még ritkábban adott vakcinát jelent.
Jelen tudásunk szerint a BVD elleni vakcinázás legfontosabb célja a magzat megvédése,
főleg a vemhesség első 4 hónapjában. Ezen
túlmenően perzisztens vírushordozó (PI, lásd
később) egyedek jelen lehettek az állományban a vakcinázási program életbe léptetése
előtt is, illetve a fentebb vázolt (ellések előtt
egyszeri) vakcinázási program nem is akadályozza meg a PI egyedek keletkezését. A létező PI állatokra (vírusürítésükre) a vakcinázás
semmilyen hatást nem gyakorol. A hatékony
BVD elleni védekezési program kulcsa a PI

állatok megkeresése és eltávolítása, ha vannak ilyenek az állományban.
4. „Minek ezzel a BVD-vel foglalkozni? Tejelő tehenészetekben a produkciós betegségek a meghatározó jelentőségűek.”
A nagy tejtermeléssel összefüggő (produkciós) betegségek, mint pl. a mastitis,
szaporodásbiológiai zavarok, anyagforgalmi
betegségek kétséget kizáróan a legnagyobb
gazdasági kárt okozó betegségek a tehenészetekben. Ugyanakkor Szabára és Ózsvári
hazai vizsgálatai szerint a BVD-vel összefüggésbe hozható betegségek évente mintegy
1,25 milliárd forint veszteséget okoznak a
szarvasmarha-ágazatnak. Az endémiás fertőzöttség a teljes tehén állományra vonatkoztatva
(!) tehenenként átlagosan 3800 forint kárt jelent évente, ez egy 1000 tehenes gazdaságban
3,8 millió forint. Talán nem tűnik túl soknak,
de egy éves veszteség bőven fedezi az állomány perzisztens vírushordozókra (PI) történő
teljes szűrésének költségét. Sokkal rosszabb
a helyzet, ha a telep akut járványkitöréssel
szembesül: az emiatt elszenvedett veszteség
átlagosan 46,5 millió forint egy 1000 tehenes
gazdaságban. Megfelelő védekezési program hiányában pedig középtávon (kb. 10 év)
meglehetősen nagy az esélye egy akut járvány
fellobbanásának is. Nem árt figyelembe venni
azt sem, hogy a „szaporodásbiológiai zavarok” címszó alatt összefoglalt veszteségekben
jelentős szerepe lehet a BVD-nek is.
5. Milyen szaporodásbiológiai hatásai vannak a BVD-nek?
A BVD összetett negatív hatást gyakorol
a szaporodásbiológiai teljesítményre, jórészt
attól függően, hogy melyik vemhességi stádiumban, illetve termékenyítés körül fertőződik
az anyaállat, ezt a 2. ábrán foglaltuk össze.
Látható jelei: termékenyítési index növekedése, szervizperiódus meghosszabbodása,
vetélési arány növekedése, fejlődési rendellenességek (kisagy, szem, szőrzet) gyakoribbá
válása. Jelentőségében messze kiemelkedik
a perzisztens vírushordozó (PI) borjak születése, amely a vemhesség 40. és 120. napja

XVI. évfolyam 3. szám

13
közötti BVD fertőződés következménye lehet. A PI borjak (illetve felnőve a PI tehenek)
kiemelkedően fontos fertőzés-közvetítők,
mert élethosszig folyamatosan ürítik a vírust,
ráadásul 100–1000-szeres mennyiségben az
átmeneti virémiás állatokhoz képest. Egy PI
állat orrváladékának minden milliliterével
10 millió – 1 milliárd BVD vírus ürül!
6. Felismerhető-e a perzisztens vírushordozó állat? Hogyan lelhető fel?
A PI állat fejlődésbeli elmaradása, gyakoribb megbetegedése miatt esetenként gyanítható, de csupán ilyen alapon korántsem azonosítható. Előfordulhat teljesen tünetmentes,
látszólag egészséges PI egyed is. A PI állatok
többsége kétéves kor előtt kikerül az állományból: vagy elhullik, vagy nem felel meg
a tenyésztésbe vételi követelményeknek, és
ezért selejtezik. Jól ismert azonban a „szükséghelyzet”, amikor ilyen-olyan okok miatt
minden üszőt megkísérelnek tenyésztésbe
venni (hátha 2-3 évesen majd vemhesül), ami
kiváló lehetőséget teremt egy PI üszőnek is
arra, hogy a telepet minden vemhessége után
újabb PI borjúval „ajándékozza meg”. A PI
tehén minden borja ugyanis szükségképpen
PI. A PI állatok azonosítása, kiszűrése csak
egyedi víruskimutatás (antigén ELISA vagy
PCR) alapján lehetséges. A BVD vírus a
PI állat gyakorlatilag minden testváladékában, szövetében és a vérszérumában is jelen
van. Rutin diagnosztikában leginkább a tej,
vérszérum, fülporc, ritkábban alvadásgátolt
vérből kinyert fehérvérsejt szuszpenzió használatos. Külön figyelmet érdemel a fülporc:
4-5 hónaposnál fiatalabb borjak esetében a
szérum vizsgálata nagyobb eséllyel ad fals
negatív eredményt a föcstejjel felvett ellenanyagok jelenléte miatt. Tej értelemszerűen
nem jöhet szóba mintaként, így az egyszerűen gyűjthető fülporcot használják.
7. Hogyan lehet egy állomány BVD státuszát egyszerűen, költséghatékonyan meghatározni?
Az állományok BVD szempontjából három fő kategóriába sorolhatók:
1. BVDV fertőzött és PI egyeddel terhelt
állomány – vírushordozó
2. BVDV fertőzött, de PI egyeddel nem
terhelt állomány – vírushordozótól
mentes
3. BVDV fertőzöttség nincs és vakcinázás
sincs – BVDV-mentes
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Az ún. gyors állományszűrés (quickscan)
egyszerű, gyors és költséghatékony módszer
annak meghatározására, hogy egy állomány a
fentiek közül melyik kategóriába tartozik. Az
állománylétszám függvényében 3-10 tanktej
mintát vizsgálunk PCR-rel BVD vírusra és
ELISA-val BVD ellenanyagra, valamint 10
vér- (szérum) mintát vizsgálunk egyedileg,
ellenanyag ELISA-val 8-12 hónapos, még
nem vakcinázott növendék állatokból. Ha a
10 növendék vérmintából 3 vagy több ellenanyag pozitív, az állományban biztosan van PI
egyed, legalábbis a növendékek között. Ilyen
esetekben a tanktej ellenanyag vizsgálata is
biztosan pozitív eredményt ad (már növendék korban átfertőződtek a tejelő tehenek).
Ha a tanktej PCR reakciója is pozitív, akkor
a tehenek között is van PI. Ezekben az esetekben az állomány az 1. kategóriába tartozik. Ha
csak a tanktej ellenanyag-vizsgálata ad pozitív
eredményt, akkor az állomány a 2. kategóriába
tartozik. Ha minden fenti vizsgálat eredménye
negatív, akkor akár mentes is lehet az állomány, de ennek kimondásához a gyors állományszűrésnél jóval nagyobb számú minta és
kiterjedtebb vizsgálatok szükségesek. Tehát a
gyors állományszűrés
azoknak jelent segítséget, akik nem ismerik
az állományuk BVD
státuszát, vagy tudják
ugyan, hogy fertőzött, de nem biztosak
benne, hogy van-e PI
egyed az állományban.
8. Mi a teendő, ha
az állományban PI
egyed van? Minden
BVD fertőzött állományban van ilyen?
A PI egyedeket meg
kell keresni, és el kell
távolítani az állományból. Ez korántsem egyszerű feladat, részint,
mert a PI állatok csak
víruskimutatással azonosíthatók,
részint,
mert gyakoriságuk egy
állományban csak kivételesen haladja meg
az 5%-ot, többnyire
1-3%. Más szavakkal,
a legtöbb terhelt állo-

mányban csupán 1-2 PI egyed található, és
ezeket kell megkeresni az összes többi állat
között. Korántsem minden BVD-vel fertőzött állományban van PI egyed. A PI állattal
terhelt állományok gyakoriságára hazai adat
még nem áll rendelkezésre, a nemzetközi közlemények nagyjából a fertőzött állományok
50%-ára becsülik a PI-vel terheltek arányát.
Ez a tény még inkább hangsúlyozza a BVDV
perzisztens hordozók hiányában történő terjedésének jelentőségét. Az egyéb fertőzés-közvetítőkről az 1. pontban is írtunk.
Összegzésül elmondható, hogy a nagy gazdasági kárt okozó fertőző betegségek esetében
a hosszú távú stratégiai cél a mentesítés szokott lenni, amennyiben erre a technikai feltételek adottak, vagy időközben megteremtődnek.
A BVDV-mentesítés számos európai országban
már hivatalos (állategészségügyi igazgatási)
cél, és vagy igen előrehaladott állapotban van
(pl. Skandináv országok, Svájc), vagy középtávon (kb. 5 év) reálisan elérhető (pl. Németország, Írország). Ha a magyar szarvasmarha-tenyésztés is ezt az utat akarja járni, ahhoz első
lépés a perzisztens vírushordozók eliminálása
és újabbak születésének megakadályozása.

1. kép | BVD vírusfertőzés okozta kórformák

2. kép | BVD vírusfertőződés lehetséges következményei vemhes
tehenekben vagy üszőkben
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Dr. Bene Szabolcs – Dr. Polgár J. Péter – Vigh Zoltán  
Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely

Ivadékteljesítmény-vizsgálatban részt vevő magyartarka hízóbikák
hizlalási és vágási eredményei
A magyartarka fajta szelekciójában kettős nehézséggel kell számolni. A tej- és
a hústermelő tulajdonságokra irányuló
egyidejű szelekció miatt a figyelembe
vett tulajdonságok száma mindenképpen
több, mint a specializált fajtáknál, ami
lassíthatja a genetikai előrehaladás ütemét. Továbbá a tej-, illetve hústermelés
tulajdonságai között fennálló genetikai
antagonizmus további kompromisszumokra kényszeríti a tenyésztőket.
A tenyészbikajelölteket a magyartarka fajtában szigorú szempontok szerint
összeállított, a kettős hasznosítást szem
előtt tartó rendszerben minősítik. A célpárosításból született tenyészbikajelöltek sajátteljesítmény-vizsgálatra (STV)
kerülnek. Ezt követően a mesterséges
termékenyítésre alkalmas tenyészbikák
ivadékteljesítmény-vizsgálatban (ITV)
vesznek részt, mivel számos termelési
tulajdonságuk nem (pl. tejtermelés), vagy
csak vágásuk után (pl. vágóérték) válna
mérhetővé. Így az ivadékaik teljesítménye alapján a termelési (tej, hús), a fitnesz, valamint a küllemi tulajdonságaikra
is tenyészértékeket becsülhetünk.
Napjainkban a hazai gazdaságok viszonylag kevés szarvasmarhát hizlalnak,
legalábbis nagy élősúlyig. A húshasznú
állományokból származó választott borjak
nagy része mint hízóalapanyag elhagyja
az országot, és külföldön kerül hizlalásra,
majd vágásra. Ebből adódóan hazánkban
az utóbbi időben csak meglehetősen kevés
tapasztalattal rendelkezünk a különböző
fajtájú, genotípusú és ivarú szarvasmarhák
hizlalási és vágási teljesítményéről.
A fentiek tükrében jelen munkánk elsődleges célja néhány tényező hatásának a vizsgálata volt ivadékteljesítmény-vizsgálaton
részt vevő magyartarka fajtájú hízóbikák
hizlalási és vágási értékmérő tulajdonságára. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen
képet mutat a magyartarka bikák hizlalási
és vágási teljesítménye napjainkban.
Munkánk során a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének országos ITV adatbázi-
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sát dolgoztuk fel, melyben 899 fajtatiszta
magyartarka hízóbika hizlalási és vágási
adatai szerepeltek. A hízóbikák összesen 96 apa és 823 anya ivadékai voltak.
Az apánkénti ivadékok száma 4 és 27 között változott, az egy apára jutó ivadékok
száma átlagosan 9,36 volt. A hízóbikák
2001-2013 között születtek, vágási életkoruk pedig 12-27 hónap között alakult.
Az ivadékteljesítmény-vizsgálat megszervezése és lebonyolítása (a párosítási tervekkel kezdődően, a felnevelés, a
hizlalás és a vágás körülményeinek ös�szehangolásán át a hizlalási és vágási
adatbázis összeállításával bezárólag) a
Magyartarka Tenyésztők Egyesületének
irányításával történt. Ennek, valamint az
adatok feldolgozásának és értékelésének
alapvető szabályait a Szarvasmarha Teljesítményvizsgálati Kódex tartalmazza.
Munkánk során a magyartarka fajtájú hízóbikák 10 hizlalási és vágási értékmérő tulajdonságát értékeltük.
Az izmoltsági pontszám, a hizlalási vég-

súly, a vágási súly, a vágott test súlya, valamint a SEUROP izmoltsági és faggyússági pontszám a kiindulási adatbázisban
mind a 899 hízóbika esetén rendelkezésre
állt. A vágási életkor ismeretében – minden egyed esetén – kiszámítottuk az életnapra jutó napi súlygyarapodást és az
életnapra jutó napi csontos hús termelést.
A hizlalási végsúly és a vágási súly adataiból egyedileg meghatároztuk a szállítási
veszteséget. A vágott test súlyát minden hízóbika esetén elosztottuk a vágási súllyal,
azaz kiszámítottuk a vágási százalékot is.
A vizsgált értékmérő tulajdonságok jelölését, mértékegységét, illetve számításuk
módját az 1. táblázatban foglaltuk össze.
A teljes populáció átlagában a hízóbikák izmoltsági pontszáma 6,5±0,3 pont,
hizlalási végsúlya 635±17 kg, vágási
súlya 597±16 kg, szállítási vesztesége
5,9±0,3%, életnapra jutó napi súlygyarapodása 1210±31 g/nap, a vágott test súlya
352±11 kg, életnapra jutó napi csontos hús
termelése 670±20 g/nap, vágási százaléka

Tulajdonság

Jelölés

Mérték
egység

Számítás, mérés módja, leírása

Izmoltsági pontszám

IZM

pont

Küllemi bírálat során egyedileg
értékelve

Hizlalási végsúly

HVS

kg

A hizlalás végén a hizlaldában mért
egyedi élősúly

Vágási súly

VÁG

kg

A vágóhídon mért egyedi élősúly

Szállítási veszteség

SZV

%

(HVS-VÁG) / HVS x 100

Életnapra jutó napi súlygyarapodás SGY

g/nap (16)

HVS / Vágási életkor x 1000

Vágott test súlya

CAR

kg

A vágott test egyedileg mért súlya

Életnapra jutó napi csontos hús
termelés

CST

g/nap

CAR / Vágási életkor x 1000

Vágási százalék

VSZ

%

CAR / VÁG x 100

SEUROP izmoltsági pontszám

EUR

pont

a vágott test egyedi minősítési pontszáma (5 kategória: P = 1 pont; E = 5 pont)

SEUROP faggyússági pontszám

FGY

pont

a vágott test egyedi faggyússági pontszáma (5 kategória: 1 = 1 pont; 5 = 5 pont)

1. táblázat | Az értékelt tulajdonságok
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58,9±0,6%, SEUROP izmoltsági pontszáma 3,6±0,1 pont (U-), SEUROP faggyússági pontszáma pedig 2,6±0,1 pont volt.
A vonatkozó szakirodalmi források jellemzően kisebb hizlalási végsúlyról, hasonló
életnapra jutó napi súlygyarapodásról, ill.
kismértékben nagyobb vágási százalékról
számoltak be. Az életnapra jutó napi súlygyarapodás adataink elmaradtak azoktól
az értékektől, melyeket a fajta tenyésztési
programjában találtunk.
A vágási életkor hatását a vizsgált értékmérő tulajdonságokra a 2. táblázatban
mutatjuk be. A meglévő szakmai axiómáknak megfelelően a fiatalabb hízóbikák kisebb hizlalási végsúlyt, kisebb hasított súlyt, kisebb SEUROP faggyússági
pontszámot, de nagyobb életnapra jutó
napi súlygyarapodást és csontos hús termelést értek el, mint az idősebb társaik.
Összegzés
A Kódexben rögzített szabályok pontos betartása mellett is előfordulhatnak
olyan, előre nagyon nehezen tervezhető
hatások, melyek a hízóbikák növekedési és vágási teljesítményét számottevően befolyásolhatják. Ilyen tényező lehet
például az időjárás, ami a hazai éghajlati
viszonyok között meglehetősen széles
határok között változhat akár két egymást
követő évjáratban is. Az időjárás mellett
a takarmánytermő területek milyensége, a hizlalás során felhasznált abrak- és
tömegtakarmányok évjárati, ill. területi
(telepi) különbségei is számottevőek lehetnek. Szintén számottevő hatású lehet
az állatszállítás állatjólléti körülményeinek a betartása, a szállítási távolság vagy
akár a vágás kivitelezése és lebonyolítása
is. Szerencsére a mai modern matematikai és statisztikai módszerek lehetőséget
adnak a teljesítményeket befolyásoló különböző genetikai, ill. környezeti eredetű
tényezők hatásának kiszűrésére.
Az ITV-n részt vevő hízóbikák húsa
ugyanúgy a piacon értékesül, mint más
húshasznú egyedeké. A hizlalás és a vágás
során ezért nem hagyhatók figyelmen kívül a piaci igények sem, amihez sok esetben az ITV-tal (azaz hizlalás alatt lévő vágómarhákkal) alkalmazkodni kell. A piac
viszont napjainkban meglehetősen erős
változékonyságot mutat, ami leggyak-
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rabban a hizlalási végsúlyban és ezzel
együtt a vágási életkorban nagyon jelentős változást (szórást) okozhat. Különösen
szembetűnőek lesznek a különbségek, ha
10 évnyi vagy annál hosszabb vizsgálati
periódusról beszélünk. Mindezek mellett
azt gondoljuk, a mai, sok esetben kiszámíthatatlan piaci körülmények mellett is
célszerű lenne legalább az ITV-ra szánt
borjakat közel azonos korban és súlyban
választani, az ITV-ot ezután azonnal elkezdeni, majd a hízóbikákat közel azonos
ideig, azonos súlyra – vagy legalább bizonyos súlyhatárok közé – hizlalni. Talán a vizsgálatokban részt vevő hizlaldák
számát is lehetne csökkenteni, az ITV-ot a
legnagyobb, leginkább sztenderdizálható
telepekre koncentrálni. Célszerű lenne
az is, ha a hízóbika azon a telepen fejezné be a hizlalási időszakot, ahol elkezdte.
Ha ezek megvalósulnának, a két legfontosabb, szignifikáns hatású környezeti
tényező, az életkor és a hizlaló telep hatása kizárható lenne az értékelésből. Ezzel
ugyan az ITV nehezebben kivitelezhetővé
válna, a piaci igényekhez való alkalmazkodóképesség csorbulna, de a törzskönyvi
munka precízebb, a tenyészértékbecslés
pedig pontosabb lehetne.
Eredményeink alapján úgy tűnik, a
hízóbikák apja (a minősítés alatt álló
Mérték
egység

tenyészbika) is számottevő befolyással lehet az értékelt tulajdonságokra.
Ez alapján kijelenthető, hogy egy megfelelő apaállat kiválasztásával, ill. használatával akár egy generáción belül is érzékelhetően lehet javítani a hizlalási és/vagy
vágási teljesítményeket. Ehhez persze
elengedhetetlen az apák ivadékcsoportjai
között meglévő különbségek kimutatása,
azaz a populációgenetikai paraméterek,
valamint a tenyészértékek meghatározása
is. E számítások későbbi elvégzéséhez jelen dolgozatunk kiváló alapot biztosíthat.
Munkánk során a meglehetősen tág
vizsgálati periódusban néhány tendenciaszerű változást is megfigyeltünk. Úgy
tűnik, 2001 és 2013 között nőtt a hízóbikák SEUROP izmoltsági pontszáma, nagyobb lett a szállítási veszteség és a hizlalási végsúly is. Az életnapra jutó napi
súlygyarapodás, valamint csontos hús
termelés is kis mértékben nőtt. A vágási
százalék, illetve az izmoltsági pontszám
nem változott számottevő mértékben.
A vázolt tendenciák megbízhatóságának, illetve a fenotípusos és a genetikai
trendeknek (azaz a szelekciós előrehaladásnak, vagyis a nemesítői munka eredményének) a feltárásához további vizsgálatok szükségesek.

Életkor vágáskor (x) (hónap)

Tul.

Főátlag

N

899

IZM

6,5±0,3

pont

HVS

635±17

kg

a

VÁG

597±16

kg

a

SZV

5,9±0,3

%

ab

SGY

1210±31

g/nap

CAR

352±11

kg

a

CST

670±20

g/nap

a

VSZ

58,9±0,6

%

EUR

3,6±0,1 (U-) pont

FGY

2,6±0,1

x ≤ 15

15 < x ≤ 18

18 < x ≤ 21

359

315

132

pont

6,7±0,3

6,6±0,2

596±18

b

563±18

b

5,4±0,3

a

1392±34

620±17
584±16

c

5,6±0,3

bc

331±11

775±21

b

58,7±0,6
3,3±0,1 (R+)

a

2,5±0,1

658±17
617±17

d

6,0±0,3

c

344±10
698±20

c

58,8±0,6
3,6±0,1 (U-)
2,6±0,1

667±19
622±18
6,5±0,4

1020±35

c

c

b

6,4±0,3
d

1169±32

b

b

93

6,5±0,3
c

1257±31

a

21 < x

d

363±11

d

370±12

644±20

d

565±22

58,7±0,6
3,8±0,1 (U-)

b

2,7±0,1

59,3±0,6
3,7±0,2 (U-)

b

2,7±0,1

2. táblázat | A vágási életkor hatása a vizsgált tulajdonságokra (átlag±SE)
IZM=izmoltsági pontszám; HVS=hizlalási végsúly; VÁG=vágási súly; SZV=szállítási veszteség; SGY=életnapra jutó napi
súlygyarapodás; CAR=vágott test súlya; CST= életnapra jutó napi csontos hús termelés; VSZ= vágási százalék; EUR=SEUROP
izmoltsági pontszám; FGY=SEUROP faggyússági pontszám; az azonos betűt nem tartalmazók egymástól szignifikánsan (p<0,05)
különböznek
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Simai Szabolcs

osztályvezető, NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság

Újabb fejlesztések a szarvasmarha ENAR-ban –
Elindult a webTER!
2016-ban is folytatódtak az informatikai fejlesztések a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban
NÉBIH) Állattenyésztési Igazgatóságán.
Évről évre visszatekintünk, és összehasonlítjuk a papír alapon beérkező ENAR
bizonylatok (marhalevelek) és a weben
beérkezett űrlapok arányát. Megállapítottuk, hogy továbbra is töretlen a növekvő tendencia a webENAR tekintetében.
A hatósági munkát is könnyebbé tévő
webes adatközlő rendszer nagy előnye a
gyorsaságon kívül a hibamentes adatbejelentés az űrlapokon, hiszen csak a helyesen kitöltött igénylések/bejelentések
adhatók fel a weben, valamint meg kell
említeni azt is, hogy a marhalevelek ára is
feleződik az e-ügyintézés során.
Aki még nem rendelkezik webENAR
hozzáféréssel, kérjük, keresse fel körzeti
kapcsolattartó állatorvosát, vagy látogasson el a NÉBIH honlapjára, ahol a főlapon megtalálja az e-ügyintézés belépési
lehetőségét, illetve az erről tájékoztató
Felhasználói Kézikönyvet.
A teszteket követően 2016. nyár elején
élesítettük a webENAR „kistestvérét”,
a webTER-t. A webTER rendszeren keresztül mind termékenyítési, mind fedeztetési adatokat fel lehet adni, így az
anyatehén-támogatás egyik fontos követelményének teljesítése, a húshasznú bikával történő szaporítási adatok feladása
gyorsan és egyszerűen intézhetővé fog
válni. A szaporítási űrlapok is ugyanazon
a felületen érhetők el, mint a már megszokott egyéb ENAR űrlapok.
Az alábbi események jelenthetők a
webTER-en keresztül:
• 3301 Termékenyítési napló
• 3302 Termékenyítési jegy
• 3303 Fedeztetési jegy
• 3304 Háremszerű és szabadpároztatás
bejelentőlap
• 3310 Háremszerű és szabadpároztatás
módosító lap
• 3311 Termékenyítések módosítása
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1. ábra | Termékenyítési napló webes felülete

2. ábra | Termékenyítési jegy

Általános tudnivaló, hogy azon tejtermelés-ellenőrzés alatt álló üzemek, akiknél a termékenyítések adat-felvételezését
az ÁT Kft. termelésellenőre végzi vagy
telepirányító rendszer segítségével e-mailen jelentenek, azoknak nem javasolt a
webre való váltás, hiszen az dupla munkát jelent, ami dupla hibázási lehetőséget
is magában hordoz. Azon partnereinknek,
akik mégis maradnak a papír alapú bejelentésnél, fontos tudni, hogy már nem az
ÁT Kft.-től kell igényelni a Termékenyí-

tési napló nyomtatványt, hanem a www.
enar.hu oldal, szarvasmarha ikon alatt, a
TER/EMBRIÓ menüből tölthető le.
A termékenyítési jegynél fontos megjegyezni, hogy a regisztrációs számmal,
ügyfélkapuval rendelkező inszeminátorok
alanyi jogon használhatják a felületet.
Mindezek mellett felhívom a figyelmet
arra, hogy azon termékenyítési jegyek esetén, amelyeket az inszeminátor nem rögzít
be a webTER-en keresztül, a tartónak is
lehetősége van berögzíteni saját magának.
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Ehhez természetesen ugyanúgy ügyfélkapus hozzáférés és jogi személy esetén aktivált meghatalmazás szükséges. A termékenyítési jegy továbbra is szigorú számadású
bizonylatként az ÁT Kft.-től igényelhető.
A Fedeztetési jegyre is igaz, hogy maradt a tömbösített formátum, nincs letölthető verziója. A NÉBIH honlapján található formátumok csak minták, kérjük,
hogy bejelentésre ne használják őket.
A Fedeztetési jegyet a 3. ábra mutatja.
A Szabad és háremszerű pároztatások
bejelentő és módosító lapja szintén megszűnt szigorú számadásúnak lenni, azaz
letölthető a www.enar.hu oldalról a Termékenyítési naplóhoz hasonlatosan. A webes
űrlap képernyőképét a 4. ábra mutatja.
A Termékenyítések módosítása űrlap
papír alapú változat nem letölthető, azt továbbra is tömbös formátumban az ÁT Kft.től lehet igényelni. Webes változat használatakor fontos, hogy az eredeti űrlapra a
telepi vagy körjáratos inszeminátor ráírja
a NÉBIH-től kapott regisztrációs számát!
A webes felhasználók munkájának egyszerűsítése érdekében a korábban csak a
www.enar.hu oldalon elérhető lekérdezések egy részét már az ügyfélkapus, azaz
a webENAR-os felületre is kitelepítettük.
Ezek az alábbiak:
• 1452 - Származási adategyeztető
• 1939 - Hízottbika-tartás
• 1947 - Tejhasznú tehéntartás támogatásra alkalmas állatok listája
• 1948 - Anyatehéntartás támogatás
• 1949 - Szarvasmarha-állomány–nyilvántartás

3. ábra | Fedeztetési jegy

4. ábra | Hárem és szabad pároztatás bejelentő lapja

5. ábra | Publikus ENAR lekérdezés
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Ezen listák részleteiről már egy korábbi
lapszámban (2015. tavasz) beszámoltam, de
az ENAR telefonos ügyfélszolgálaton vagy
az allattenyesztes@nebih.gov.hu e-mail címen feltehetik felmerülő kérdéseiket.
Újdonság még a felületen az „1350 –
Tenyészet Igazoló Lap” letöltési lehetősége, amely pályázatok, földvásárlás vagy
éppen hatósági ellenőrzések során hasznos lehet az állattartóként való regisztráció alátámasztására.
Sok fogyasztó nem tudja, hová forduljon, ha élelmiszer-biztonsági szabálytalanságot észlel. A NÉBIH ingyenes számán (06-80-263-244) jelentheti be, ha

vásárláskor olyan szabálytalanságot tapasztal, amely veszélyeztetheti az élelmiszer minőségét, befolyásolva a fogyasztó
egészségügyi állapotát.
A bejelentést nemcsak telefonon, hanem
android operációs rendszerrel üzemelő
okostelefonokon is meg tudják tenni. Az
alkalmazás neve – amit a Google Play-en
keresztül tölthet le – „NÉBIH navigátor”.
Az 5. ábra az alkalmazás kezelőfelületét
mutatja be.
Az applikáción keresztül elérhető funkciókat a tenyésztő kollégák igényeihez
mérten alakítottuk ki. Ez év nyár elejétől
lehetőség van az alkalmazáson keresztül

az ún. publikus ENAR lekérdezésre. A lekérdezésbe bármilyen 10 (EU-s importból
származó egyedek esetén 12 is lehet) számjegyű ENAR életszám bevitele után megtekinthetjük az egyed publikus adatait (pl.
ivar, szín, ENAR-ba bejelentett fajta stb.).
Ha az egyed levágásra került, akkor a vágási adatok (vágott melegsúly, S-EUROP
minősítés stb.) is láthatóvá válnak.
Amennyiben kérdésüket, javaslataikat, kritikáikat el kívánják juttatni hozzánk, azt megtehetik az ENAR ügyfélszolgálatunkon keresztül minden munkanap reggel 8 és délután
16 óra között a 06-1-34-63-488 telefonszámon vagy az enarufsz@enar.hu e-mail címen.

Dr. Flink Ferenc

közigazgatási főtanácsadó, NÉBIH

Adatok és tények, aktualitások Ausztria
szarvasmarha-tenyésztésében
A 2015. évben Ausztriában 758 446 tehenet számláltak, ebből 533 899 tartozott a fejt kategóriába. A tejellenőrzés
21055 osztrák farm 422 777 tehenére terjedt ki. Az országban fajtajegyzéken levő
12 fajta mindegyike reprezentálta magát a teljesítmény-vizsgálatokban. A tejellenőrzésben
részt vevő valamennyi tehénre vetítve 7281
kg volt a laktációs termelés 4,13% zsír- és
3,39 % protein-tartalommal. Természetesen a
legmagasabb fajlagos tejtermelést a holsteinfrízeknél találták 8592 kg értékkel, ám ettől
alig marad le a hegyi tarka 7176 kg-mal.
Csaknem ezer – szám szerint 951 – olyan
tehén van Ausztriában, amelyeknek a tejtermelése elérte a 100 kg-ot.
A szomszédos országban 4 szarvasmarha mesterséges termékenyítő-állomás és
10 sperma-raktárközpont állt a művi szaporítás rendelkezésére. A kereken 423 000 ellenőrzött tehén 95,1%-a részesült mesterséges
termékenyítésben. Ebből adódóan a természetes fedeztetés aránya az 5%-ot sem éri el.
A magyarországi gyakorlattól eltérően a
mesterséges termékenyítés Ausztriában az
elmúlt húsz évben vált ilyen szinten általánossá: 1980-ban még csak 63,7%, 1990-ben
74,8% volt a művi szaporítás aránya, ami
2010-re érte el a 95% körüli értéket, azóta
erre a szintre állt be.
Mintegy ezerre tehető azon mesterséges
termékenyítésbe vont bikák száma, amelyek-

A MAGYARTARKA w 2016. ősz

kel legalább 100 termékenyítést végeztek az
év során. Ebből 423 volt fleckvieh és 234
holstein bika.
A művi szaporítást hagyományosan inkább állatorvosok végzik, ebben a munkában
tavaly 667 doktor vett részt, ők végezték az
összes termékenyítés valamivel több mint
felét. (51%) Az egy állatorvosra jutó termékenyítések száma kerekítve ezer volt. (1013)
Technikus inszeminátor mindössze 67 vett
részt a termékenyítő munkákban, ők 74 819
egyedet inszemináltak, az összes 5,6%-át.
A technikus inszeminátorok egyenként átlagosan 1117 nőivarú marhát termékenyítettek.

A magyar gyakorlattól eltérően igen magas
az ún. helyi inszeminátorok száma, közel tízezer (9057), viszont ők végzik az összes termékenyítés 43,4%-át, azaz 574 505-öt. Ezekből a számokból adódóan az átlag úgy alakul,
hogy fejenként mindössze 63 inszeminálást
végeztek. A helyi inszeminátorok azonban
nem laikusok, részt kell venniük egy hivatalos helyi inszeminátorképző kurzuson.
Ezen adatok összesítéséből az látszik,
hogy tavaly 9791 fő vett részt a mesterséges
termékenyítő munkában, és 1325058 volt az
összes termékenyítések száma.
forrásmunka: Rinderzucht Austria-Jahresbericht 2015
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