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TARTALOMJEGYZÉK

Nehéz időket élünk, mi, állattenyésztők. Minden munkánk, minden fáradozásunk semmivé válik, ha az előállított 
termékünkért nem kapjuk meg a tisztes árat. Nem akarunk extra profitot eltenni, de legalább a költségeink térüljenek 
meg, a munkánkért pedig tisztes fizetést szeretnénk! Már több mint egy éve tart a gyenge tejár, és úgy tűnik, még 
most sem értük el a mélypontot. De nem jobb a helyzet a sertés- vagy a baromfipiacon sem. A növénytermesztőknek 
rossz hír, az állattenyésztőknek, kiváltképp azoknak, akik vásárolják a takarmányt, talán jó hír, hogy a gabonaárak 
is alacsonyak lesznek az idei évben. Öröm az ürömben, hogy a vágómarha, különösen a hízóalapanyag-árak – a török keresletnek köszön-
hetően – kedvezően alakulnak. Csak bízni tudunk abban, hogy ezt a jó időszakot nem követi újabb, az elmúlt években már megtapasztalt 
mélyrepülés. Napjainkban bebizonyosodik, hogy a kettős haszon, a két lábon állás meghozza gyümölcsét. Tehát nekünk, magyartarkásoknak, 
mennünk kell tovább azon az úton, amit már évek óta járunk! Következetes szelekcióval, megfontolt és ésszerű célpárosításokkal minél jobb 
tenyészbikákat kell előállítanunk, a tenyészértékbecslés folyamatos fejlesztésével egyre megbízhatóbb eredményeket kell kapnunk bikáinkról!  
A jó genetikához pedig kiváló tenyésztők és jó tartási-takarmányozási körülmények kellenek. Ha ezt elérjük, akkor elmondhatjuk, hogy mi 
mindent megtettünk a siker érdekében.

A kiállítások, a szakmai nap – amely az idén június 16-án Őriszentpéteren lesz –, mind azt szolgálják, hogy a jó eredményekhez szükséges 
tudást, tapasztalatokat és információkat átadhassunk egymásnak.

Biztatok mindenkit, hogy jöjjön el ezekre a rendezvényekre! Hasznos, ha minél jobban ismerjük egymást, tudunk egymás gondjáról és sike-
réről is. Sokszor bebizonyosodott, hogy az összefogás átsegít a legnagyobb nehézségeken is. Tehát sikereink érdekében a magyartarka-tenyész-
tők nagy családja összetartó, jó csapat kell, hogy legyen. Ennek jegyében kívánok mindenkinek bőséges takarmánytermést, sok egészséges 
borjút és egyre jobb tejárat, ehhez pedig jó egészséget és mosolygós tenyésztőket!

	 Rácz	Károly
	 elnök,	MTE

TIsZTElT olVAsó!
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A 2015. év is a résztaggyűlésekkel kez-
dődött, melyeket az adott körzetben élő, 
dolgozó elnökségi tag nyitotta meg. Ezt 
követően az ügyvezető igazgató tartott 
beszámolót a 2015-ös év eseményeiről. 
Őt Németh Csaba NÉBIH állattenyész-
tési igazgató úr tájékoztatója követte. 
Az előadásokat dr. Húth Balázs tenyész-
tés- és marketingvezető előadása zárta.  
A résztaggyűléseken a tagság közel egy-
harmada vett részt.

2015. december 31-i taglétszámunk 
1493 tag 30919 tehénlétszámmal. A tag-
létszám és tehénlétszám az előző évhez 
képest a régiók nagyobb részében növe-
kedett, egy részében változatlan maradt. 
Összességében 150 taggal vagyunk töb-
ben az 2014. évi záráshoz viszonyítva, a 
tehénlétszám pedig 2557 egyeddel emel-
kedett. Az I. régió Pest, Jász-Nagykun-
Szolnok és Nógrád megye, a taglétszám 
217, a régióhoz tartozó tehénlétszám 4050 
tehén. A II. régió Veszprém, Komárom-
Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér 
és Vas megye, a taglétszám 222, a régi-
óhoz tartozó tehénlétszám 7329 tehén.  
A III. régió Zala, Somogy, Tolna és Bara-
nya megye, a taglétszám 156, a régióhoz 
tartozó tehénlétszám 3413 tehén. A IV. 
régió Bács-Kiskun megye, a taglétszám 
429, a régióhoz tartozó tehénlétszám 6060 
tehén. Az V. régió Heves és Borsod-Aba-
új-Zemplén megye, a taglétszám 110, a 
régióhoz tartozó tehénlétszám 1901 tehén.  
A VI. régió Hajdú-Bihar és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye, a taglétszám 218, a 
régióhoz tartozó tehénlétszám 5934 tehén. 
A VII. régió Békés és Csongrád megye, a 
taglétszám 141, a régióhoz tartozó tehén-
létszám 2232 tehén. A régiók megválasz-
tották küldötteiket a Küldöttközgyűlésbe.

A tisztújító Küldöttközgyűlést az el-
múlt évben május 10-én Bonyhádon tar-
tottuk. A régiók jól választották meg a 
küldötteiket, hiszen a Küldöttközgyűlés 
az első meghirdetett időpontra határozat-
képes volt. A levezető elnök megnyitója 
után a közgyűlés az ügyvezető igazgató 

beszámolóját és a 2015. évre vonatkozó 
költségvetést vitatta meg, amelyet a kül-
döttek írásban megkaptak. Az Ellenőrző 
Bizottság beszámolóját Szabóné Bogdán 
Judit, a bizottság elnöke tárta a küldöttek 
elé, majd a levezető elnök megnyitotta 
a napirendi pontokról szóló vitát. A tagi 
kötelezettség elmulasztása miatt kizártak-
ról a Küldöttközgyűlés úgy döntött, hogy 
várjunk még 30 napot, és aki addig nem 
rendezi tagdíját, kapja meg az értesítést 
a kizárásról. A Küldöttközgyűlés így 36 
tagot zárt ki az Egyesületből. Közülük 6 
tenyészet a kizárás után rendezte tagdíj 
tartozását, majd újra kérte felvételét az 
Egyesületbe.

A Küldöttközgyűlés megválasztotta tiszt-
ségviselőit:

Elnökség
Elnök: Rácz Károly, Ják
Elnökségi tagok:
• Békési Imre, Derecske
• Bertalan Barna, Bonyhád
• Ficsor Árpád, Dunaharaszti
• Kovács-Mesterházy Zoltán,  

Őriszentpéter
• Schweitzer József, Tevel
• Zimmermann István, Csákvár

Ellenőrző Bizottság:
Elnök: Szabóné Bogdán Judit, Nagyvázsony
Tagok:
• Medve Orsolya, Ózd
• Szocsics Vilmos, Táplánszentkereszt

Az új Polgári Törvénykönyv értelmében 
az Alapszabályunkat is több helyen mó-
dosítani kellett, melyet a küldöttek meg is 
tettek. A módosított Alapszabályt benyúj-
tottuk a bírósághoz. Sajnos első körben 
nem fogadták el, így 2015. szeptember 
15-én újra össze kellett hívni a Küldött-
közgyűlést. Egyetlen napirendi pont volt, 
az Alapszabály módosítása. Az újonnan 
elfogadott módosításokkal a bíróság beje-
gyezte az Egyesület új Alapszabályát.

Egyesületünk elnöksége 6 ülést tartott 
az elmúlt évben, és az egyesületi munka 
szervezése érdekében 71 határozatot ho-
zott. Az elnökségi üléseken megtárgyalt 
főbb napirendek a következők voltak: 
Minden elnökségi ülés az előző elnökségi 
ülésen hozott határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentéssel kezdődik, és minden al-
kalommal áttekintjük az Egyesület pénz-
ügyi helyzetét. Az Alapszabály a kilépők 
és belépők elfogadását az elnökség dön-
tésére bízza, így ezzel is mind a hat ülé-
sen foglalkoztunk. Napirendi pontként 
tárgyaltuk a kiállítások, szakmai napok 
előkészítését, szervezését, az elnökség 
beszámolót hallgatott meg a nemzetközi 
kapcsolatokról, valamint a Magyartarka 
Tenyésztés Kft., a Genetik Plusz Kft. és a 
HOMAKO-ÁT Kft. működéséről. Az el-
nökség összehívta a Résztaggyűléseket és 
a Küldöttközgyűlést. Régi szokásunknak 
megfelelően az elnökségi üléseket min-
den alkalommal más helyszínen tartottuk. 
A helyszínek a következők volta: 2015. 
február 4., Dunaharaszti; 2015. április 8., 
Csákvár; 2015. június 10., Mezőhegyes; 
2015. augusztus 25., Bonyhád; 2015. ok-
tóber 28., Derecske; 2015. december 10., 
Cserkeszőlő. A Felügyelő Bizottság el-
nöke minden elnökségi ülésen jelen van. 
Évente kétszer tartunk szakbizottsági ülést 
az elnökségi ülésekkel együtt a tavaszi és 
őszi tenyészértékbecslés alkalmával.

Egyesületünk taglétszáma 2015. de-
cember 31-én 1493 tag. Tagjaink tulaj-
donában 30919 tehén található, melynek 
több mint fele (58 %) húshasznosítású, ke-
vesebb mint fele (42 %) kettőshasznosítá-
sú állományban termel. Az aktív populáció 
sajnos nagyon kicsi, de úgy tűnik, a veszé-
lyeztetett fajta kapcsán megjelent rende-
let ezt a nagyon alacsony létszámot egy 
bizonyos szintig növelni tudta. Tagjaink 
kevesebb mint fele 9 vagy ennél kevesebb 
tehénnel rendelkezik. Az ő tulajdonukban 
van a tehénlétszám 9 %-a. Az 50 tehénnél 
nagyobb tenyészetekben (132 tenyészet) 
található a tehénlétszám közel fele, 49%.

BEsZáMoló AZ EgyEsülET 2015. éVI TEVéKEnységéRől

Dr.	Füller	Imre  
ügyvezető igazgató, MTE
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A termelésellenőrzött tehénlétszám 
9499, ebből húshasznosítású 5475 egyed, 
kettőshasznosítású 4024 egyed. Az elmúlt 
évben sikerült növelni a termelésellenőr-
zött tenyészetek számát!

Egyesületünket és tagjainkat kiemelt 
pártoló tagok és pártoló tagok segítik. 
Vannak tiszteletbeli tagjaink és tehén-
létszámmal nem rendelkező tagjaink is. 
A tehénlétszám nélküli tagjaink főként 
inszeminátorok és olyan kutatók, egyete-
mi oktatók, szakemberek, akik az Egye-
sület fejlesztési munkáját segítik.

Kiemelt	pártoló	tagjaink	2015-ben:
• Bauker Hungaria Kft. (Bloleráz, 

Bauker Slovakia S. R. O.)
• Bonyhád, Magyartarka Tenyésztés Kft.
• Bugyi, Hunland-Trade Kft.
• Dabas, Animal Hygiene Kft.
• Gödöllő, Állattenyésztési Teljesít-

ményvizsgáló Kft.
• Grieskirchen, Alois Pöttinger 

Maschinenfabrik GmbH.
• Székesfehérvár, Alpha-Vet Kft. 

Pártoló	tagjaink	2015-ben:
• Budapest, Salvana Kft.
• Budapest, Intervet Hungária Kft.
• Csém, Sano-Modern Takarmányozás Kft.
• Debrecen, Bihari-Gén Centrum Kft.
• Dég, Tatár Agro Kft.
• Kaposvár, Argosz-F Bt.
• Karcag, Cargill Takarmány Zrt. 

(Cargill- Purina)
• Pápa, V-N-V Hűtés- és Fejéstechni-

kai Kft.
• Tab, Ahrhoff Kft.
• Szeged, Déli-Farm Kft.
• Székesfehérvár, Bentley Magyaror-

szág Kft.

A 2015. évi zárási eredmények a ket-
tőshasznosítású termelésellenőrzött ma-
gyartarka állományokban a következők 
voltak: A 305 napra korrigált laktációs 
termelés 6329 kg tej 3,98 % tejzsír és 
3,48 % tejfehérje, az átlag laktáció 2,7 
a két ellés közti napok száma 409 nap. 
A legjobb tenyészet a Béke Agrárszövet-
kezet Hajdúböszörmény tenyészete lett, 
7563 kg tejet termeltek 3,99 % tejzsír- és 
3,40 % tejfehérje-tartalommal, 404 nap 
két ellés közötti idővel. Ezek a számok 
is azt bizonyítják, igen, a fajta magas 

beltartalmi értékek mellett is képes sok 
tejet termelni, ha okszerű takarmányozást 
folytatunk és a két ellés közötti időnek 
sem kell feltétlen növekednie!

A húshasznosítású tenyészetek 2015. 
évi induló tehénállományra vonatkoz-
tatott szaporulati mutatója átlagosan 
71,2 % volt. Ez lehetne jobb is, hiszen 
a legjobb tenyészet – Csokonyavisonta, 
Csokonya Mezőgazdasági és Kereskedel-
mi Kft. - csak mesterséges termékenyítés-
sel 146 tehén átlagában 83 %-ot ért el.

A 205 napra korrigált választási súly az 
elmúlt évben bikáknál 240 kg, míg üszők-
nél 237 kg volt. A legjobb tenyészet, a 
Jászkarajenői Mg. Zrt. eredménye biká-
nál 280 kg, üszőnél 255 kg volt.

A 2015. évben is elvégeztük a bikane-
velő tehenek bírálatát és célpárosítását. 
A 19 tenyészbika-előállító tenyészetben 
csak a legjobb teheneket válogatta ki és 
párosította a bizottság. Kettőshasznosítá-
sú állományokban 12 tenyészetben 144 
tehén lett mesterséges termékenyítésre 
alkalmas tenyészbikát előállító bikane-
velő tehén, míg természetes fedeztetésre 
alkalmas tenyészbika előállításra 57 tehe-
net választott a bizottság. A tehenek átlag 
TTI-je 134 volt, az átlagos maximális 
laktációs tejtermelés 7848 kg. Húshasz-
nosítású állományokban 7 tenyészetben 
133 tehén lett mesterséges termékenyítés-
re alkalmas tenyészbikát előállító bikane-
velő tehén, míg természetes fedeztetésre 
alkalmas tenyészbika előállításra 79 tehe-
net választott a bizottság.

2015.	évi	bika-előállító	tenyészetek:
1. Bonyhád, Pannónia-Állattenyésztő 

Kft. (kettős)
2. Derecske, Petőfi Mg. Kft. (hús)
3. Dunaharaszti, Ficsor Árpád (kettős)
4. Ják, Ráczné Gyalog Stefánia (kettős)
5. Ják, Rácúnió Kft. (kettős)
6. Jászkarajenői Mg. Zrt. (hús)
7. Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft. 

(kettős)
8. Kaposvár, Kaposvári Egyetem (kettős)
9. Kocsér, Petőfi Mg. Szövetkezet 

(kettős-hús)
10. Köröstarcsa, Vértes Gábor (kettős)
11. Máriakálnok, Rongits Ferenc családi 

gazdaság (kettős)
12. Őriszentpéter, Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóság (hús)

13. Szentkirály, Béni Farm Kft. (kettős)
14. Táplánszentkereszt, Húshasznú Bt. 

(kettős-hús)
15. Teveli Mezőgazdasági Zrt. (kettős)
16. Üllő, SZIE Állatorvostudományi Kar 

Kísérleti Intézet (hús)
17. Vasvár, Csörnöc menti Mg. Szövet-

kezet (hús)

A megszületett tenyészbika-jelölteket 
a jáki központi sajátteljesítmény vizsgáló 
(KSTV) állomásra szállítottuk. A 2015-
ben 28 tenyészbikajelölt zárt KSTV-t, 
átlagos életnapi testtömeg-gyarapodásuk 
1441 g/nap volt, a legjobb bika 2291 g/
napot produkált a KSTV alatt, melynek 
időtartama 120 nap. A beszállított te-
nyészbika-jelöltek közül a bizottság 8 
tenyészbikának adott mesterséges termé-
kenyítésre alkalmas minősítést. A 8 te-
nyészbika KSTV alatti átlagos testtömeg-
gyarapodása 1864 g/nap volt, a legjobb 
tenyészbika 2083 g/napi testtömeg-gya-
rapodást teljesített.

Ivadékvizsgálatban tavasszal három 
kettőshasznosítású és három húshaszno-
sítású tenyészbikát indítottunk el. Ősszel 
három kettőshasznosítású tenyészbika 
állt rajthoz az ivadékvizsgálatban.

2015/I	(tavaszi)	kettőshasznosítású:
27055 Bonyhádi Marquis Windkraft
27058 Böszörményi Matula Wille
27316 Bonyhádi Néró Farmer
húshasznosítású:
26531 Derecskei Mathew Tyson
26532 Derecskei Marcel Gormo
27316 Bonyhádi Néró Farmer

2015/II	(őszi)	kettőshasznosítású:
27057 Dunaharaszti Miles Reumut
27596 Bonyhádi Net Wille
27900 Jáki Nautilus Reumut

Természetes fedeztetésre 81 tenyész-
bika kapott engedélyt, melyek egy része 
az üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatokon 
zárt, illetve került elbírálásra.

A jáki magyartarka telepen működik 
az európai uniós számmal is rendelkező 
bejegyzett spermatároló központ, mely-
nek felülvizsgálatát 2015-ben is elvé-
gezték a hatóságok. Ezen a telepen vé-
gezzük az Egyesület tulajdonát képező 
magyartarka  termékenyítő anyag tárolását, 
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itt működik  a KSTV állomás, és itt őriz-
zük a várományos magyartarka bikákat és 
a tenyészértékkel rendelkezőket is, akik 
nem állnak termelés alatt. Az egyesületi 
tagok tulajdonában 2015. 12. 31-én kor-
csoportonként a következő tenyészbikák 
voltak:
• Növendék tenyészbika: 15 (Ják, 

KSTV állomás)
• Tenyészbika: 34 (Tenyészbika-őr-

ző telep, Ják és Génbank Semex 
Magyarország Kft., Mezőhegyes - 
termelés alatt állók)

Az egyesületi tagok tulajdonában lévő 
magyartarka bikasperma-készlet 2015. 
12. 31-én:
• STK Ják:  383 945 adag
• Genetik Plusz Kft.:  6 864 adag
• Génbank Kft.:  30 915 adag
• Összesen:  421 724 adag

A tenyészértékkel rendelkező bikáink 
tulajdonságonkénti értékelése évjáraton-
ként folyamatosan javuló képet mutat, 
mely növekedés az Egyesület megalaku-
lása óta erőteljesebb. Ez a növekedés kü-
lönösen jól érzékelhető a TTI, a ráma, a 
tejzsír kg és tejfehérje kg esetében.

2015-ben Egyesületünk 1 pályázatot 
nyúj tott be a Bonyhádon megrendezésre ke-
rülő 15. Tarka Marhafesztivál szervezésére 
az MNVH-hoz, 2 496 000.- Ft értékben.

Marketing-tevékenységünkben egyik 
legfontosabb szerepe az újságunknak 
van. 2015-ben adtuk ki 15. alkalommal 
lapunkat. Az elmúlt évben is 4 alkalom-
mal jelent meg, juttattuk el tagjainkhoz. 
A visszaérkező vélemények alapján úgy 
tűnik, sikerült egy, a tagjaink igényeit ki-
elégítő, színvonalas lapot szerkesztenünk. 
Tagjaink kérték, hogy a fotók alá írjuk le, 
kiket láthatnak a képeken, megpróbáltunk 
megfelelni a kérésnek.

Másik fontos marketingeszközünk a 
honlapunk (www.magyartarka.hu), me-
lyen igyekszünk minden fontos eseményt 
megjeleníteni. Itt megtalálhatók a tagjain-
kat érintő fontosabb rendeletek, jogszabá-
lyok, a tenyészbika teljesítményösszesítő 
is, melyet nyomtatott formában már nem 
adtunk ki. A magyartarka húsforgalmazók 
elérhetőségét is megtekinthetik a honla-
pon. A tenyészbika-katalógus és az újság 
eddigi számai is elérhetők itt. Nagyon 

népszerű az adás-vétel rovat, ahol tagjaink 
önállóan hirdethetnek. A honlapnak ez a 
része, sajnos, összeomlott, de a honlapot 
sikerült megmenteni. Megújításra került a 
rovat is és a honlap is, mára már mindkettő 
újra működik! Új szolgáltatás a „Magyar-
tarka archívum kereső szolgálat”, ahol 
megtekinthetők az utóbbi három évben 
központi lajstromszámot kapott tenyészbi-
kák fotói. Sok látogatója van honlapunk-
nak, nemcsak Magyarországról, hanem 
külföldről is.

Az	 elmúlt	 évben	 öt	 kiállításon	 vettünk	
részt:
• Kolozsvár, 2015. április 23-26.
• Hódmezővásárhely, 2015. április 25-27.
• 77. Országos Mezőgazdasági és Élel-

miszeripari Kiállítás Budapest, 2015. 
09. 23-27.

• Debrecen, 2015. augusztus 19-22.
• Kaposvár, 2015. szeptember 4-6.

Az Egyesület önállóan vagy társszerve-
zőként 6 szakmai rendezvényt szervezett, 
amelyekre tagjainkat is meghívtuk.

Szakmai	rendezvényeink:
• Húsmarha-tenyésztési tanácskozás, 

Zalakaros, 2015. 02. 05.; Budapest, 
2015. 12. 3.

• Szakmai Nap, Szentkirály, 2015. 06. 25.
• XV. Tarka Marhafesztivál, Bonyhád, 

2015. augusztus 14-15.
• Tejágazati tüntetés, Brüsszel, 2015. 

09. 07.
• V. Tejágazati Konferencia, Budapest, 

2015. november 26.

Újságunkban ezekről az eseményekről 
részletesen tájékoztattuk olvasóinkat.

Kapcsolatunk a társszervezetekkel 
(MÁSZ, MSZSZ, egyesületek) és a ha-
tóságokkal (MGSZH, MVH) továbbra is 
kiegyensúlyozottnak, jónak mondható. 
Mint kisebbségi tulajdonos, napi kapcso-
latban állunk az Állattenyésztési Teljesít-
ményvizsgáló Kft.-vel. 

A magyartarka termékenyítő anyag for-
galmazását a Génbank-Semex Magyar-
ország Kft. Mezőhegyes végzi, úgy gon-
dolom, mindannyiunk megelégedésére. 
Kaposvár, Keszthely, Debrecen, Gödöllő, 
Mosonmagyaróvár agráregyetemeinek 
„szarvas marha-tenyésztési tanszékeivel” is 

jó kapcsolatot építettünk ki. Az együttmű-
ködések révén szinte napi a kapcsolatunk.

A 2016. évre is sok feladatot tűztünk ki 
magunk elé, melyek megvalósítása tagjaink 
nélkül lehetetlen. 2016. évi feladataink:
• kapcsolattartás tagjainkkal
• tenyésztőszervezeti felülvizsgálati 

szemlék
• bikanevelő tehenek bírálata, párosítása
• KSTV zárások (három indítás és zárás)
• származási igazolások kiadása, sper-

madepó feltöltése
• 2016. évi ITV indítás (kettős és hús)
• „A” módszeres termelésellenőrzött 

tehénlétszám növelése
• húshasznosítású állományok 

tenyészérték fejlesztése
• hús ITV folytatása
• 2016. évi pályázatok elkészítése
• kiállításokon való részvétel (Ko-

lozsvár, április 21-24.; Hódmező-
vásárhely, május 19-22.; Debrecen, 
augusztus 18-21.; Kaposvár, szept-
ember 22-25.)

• Szakmai Nap, 2016. június 16., 
Őriszentpéter

• Fiatal Magyartarka Tenyésztők Klubja
• XVI. Tarka Marhafesztivál, Bonyhád, 

2016. augusztus 12-13.
• „A magyartarka” c. újság XV. évf. 1., 

2., 3., 4. számának megjelentetése
• tenyészbika-előállítás
• a magyartarka termékenyítő-anyag 

értékesítésének segítése.

Az Egyesület elmúlt időszaka alatt 
igyekeztünk tagjaink érdekeit szolgál-
ni, reméljük, ez sikerült is! Az elmúlt év 
őszén az Egyesület elnöksége megválasz-
totta a Tenyésztési Szakbizottságot is.

A	megválasztott	szakbizottság	tagjai:
Elnök: Dr. Polgár J. Péter, Keszthely
Tagok: Bokros Lajos, Kánó; Fábián József, 
Vasvár; Galamb Zoltán, Nagyvázsony;  
Gál Károly, Kocsér; Kövesdi Máté, Csöröt-
nek; Rongits Tamás, Máriakálnok; Tamás  
Ferenc, Öregcsertő; Vértes Veronika, Kö-
röstarcsa; Zabos Imre, Hajdúböszörmény

A tisztségviselők, elnökség, Felügyelő 
Bizottság és Szakbizottság az egyesületi 
tagokért, a magyartarka-tenyésztésért, a 
fajta jobbá tételéért dolgozik. Ezt bizo-
nyítják azok a számok, amelyeket a be-
számolóban olvashatnak!
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TEnyésZTésI AKTuAlITásoK
ToVáBB EMElKEdETT A lAKTácIós TEjTERMElés!

Dr.	Húth	Balázs tenyésztés- és marketingvezető, MTE

A tenyésztési eredmények alakulása 
szempontjából a 2015-ös esztendő ered-
ményes időszaknak mondható, hiszen a 
zárási adatok alapján a magyartarka laktá-
ciós tejtermelése 6329 kg, amely a 2014-
es évhez képest 268 kg emelkedést jelent! 
Történt ez úgy, hogy a 2014-es zárási 
eredményekhez képest a tej beltartalma 
érdemben nem változott: 3,98 % tejzsír és 
3,48 % tejfehérje. A számok bizonyítják, 
hogy jól megtervezett célpárosításokkal 
a tenyészbika vonalakban feloldható a 
tejmennyiség és a hasznosanyag-tarta-
lom közötti genetikai antagonizmus, így 
a tejtermelés növekedése nem feltétlenül 
eredményez „hígabb tejet”. 

Az ország öt legmagasabb termelésű 
magyartarka-állományát 100 tehén alatt, 
illetve e fölött az 1.	és a 2.	táblázat fog-
alja össze. Az újság hasábjain is szeret-

nék gratulálni az élen járó tenyészetek 
kimagasló termelési eredményeihez és az 
ehhez szükséges, elkötelezett tenyésztői 
munkához!

A legmagasabb termelésű magyar-
tarka-tenyészet tejtermelése – hasonló 
beltartalmi mutatókkal – több mint 1200 
kg-mal haladja meg az országos átlagot, 
amely különbség kiválóan bizonyítja a 
fajtában lévő genetikai potenciált. Kiak-
názásának egyik lehetősége a tartás- és 
takarmányozás-technológia további kor-
szerűsítése, optimalizálása. A tényszerű-
séghez hozzátartozik azonban – és ezt a 
termelési mutatók beszédesen bizonyítják 
–, hogy tenyészeteink e tekintetben az el-
múlt években jelentős fejlődésen mentek 
keresztül. Egyre több szakember tette 
magáévá azokat a gondolatokat, hogy a 
fajta jelenlegi termelési potenciálja új, a 

korábbi évtizedek berögződéseitől eltérő 
takarmányozás-technológiát igényel. El 
kell fogadnunk azt a tényt, hogy a jelen-
legi magyartarka-állomány termelési po-
tenciálja már nem teszi lehetővé a 20-30 
évvel ezelőtti takarmányozási irányelvek 
alkalmazását. A „régi öregek” szavaira 
lefordítva ezt úgy is mondhatjuk, hogy „a 
tehenet a száján keresztül kell megfejni”, 
divatosabb szóhasználattal élve „a sem-
miből nem lesz semmi”. Amennyiben a 
teheneinktől elvárjuk a magas színvonalú 
tejtermelést, úgy a jó minőségű erjesz-
tett tömegtakarmányok (szilázs és/vagy 
szenázs), többkomponensű tejelőabrak 
és a kifogástalan pillangós vagy réti szé-
na etetése nem mellőzhető! A jelenlegi 
termelési színvonal mellett a hazai lege-
lőterületek (alacsony fűhozam) takarmá-
nyozási értékével egyre kisebb mértékben 
számolhatunk, így a legeltetés jótékony 
hatása elsősorban a szaporodásbiológiai 
mutatók javulásában érvényesülhet.

CSÖKKENTSÜK 
SILÓKuKORICASZILÁZS-

FÜGGŐSÉGÜNKET!

A takarmányozás technológiai tárgyalá-
sakor nem mehetünk el szó nélkül a klí-
maváltozás okozta hatások mellett sem, 
amelyeknek a magyartarka az egyik nyer-
tese lehet.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
kimondható, hogy klasszikus tejtermelő 
tömegtakarmány növényünk, a silóku-
korica korábban megszokott termésbiz-
tonsága erősen megkérdőjelezhető, így 
más, kiegészítő alternatívák irányába kell 
elmozdulnunk, tompítva egyoldalú siló-
kukorica-függőségünket! Évről évre egy-
re kedvezőbb üzemi eredmények bizo-
nyítják a különböző szenázsok (pl. rozs, 
olaszperje) létjogosultságát a tejtermelő 
állományok takarmányozásában. Ezek-
ben – optimális betakarítás esetén (!)  – a 
magas nyersfehérje-tartalom mellé kivá-
ló emészthetőség társul. A félreértések   

tej kg zsír kg zsír % fehérje kg fehérje % 

Béke Mg. Szövetkezet,  
Hajdúböszörmény 7563 301,8 3,99 257,1 3,40

Pannónia Állatteny. Kft., Bonyhád 7435 309,3 4,16 261,5 3,52

Húshasznú Szarvasmarhatenyésztő 
Bt. egyházasrádóci telepe 7432 312,6 4,21 276,1 3,71

Teveli Mg. Zrt., Tevel 6655 252,9 3,80 224 3,37

Dunafalvai Mg. Kft., Dunafalva 6631 256,8 3,87 232,9 3,51

1. táblázat | A laktációs eredmények alakulása az öt legmagasabb
laktációs termelésű 100 feletti tehénlétszámmal rendelkező tenyészetben (2015)  (Forrás: NÉBIH)

tej kg zsír kg zsír % fehérje kg fehérje % 

Juhász Imre, Nagykónyi 7018 253,5 3,61 223,4 3,18

Ficsor Árpád, Dunaharaszti 6472 263,1 4,07 220,1 3,40

Kaposvári Egyetem  
Tan- és Kísérleti Üzem, Kaposvár 6447 248,4 3,85 226,8 3,52

Ifj. Nemes János, Kakasd 6434 221,7 3,45 215,1 3,34

Tamás Ferencné, Öregcsertő 6265 251,5 4,01 214,7 3,43

2. táblázat | A laktációs eredmények alakulása az öt legmagasabb
laktációs termelésű 100 alatti tehénlétszámmal rendelkező tenyészetben (2015) (Forrás: NÉBIH)
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elkerülése érdekében véletlenül sem ál-
lítom, hogy hazánkban a silókukorica-
szilázst a tejtermelő állományok takar-
mányából száműzhetjük, de alternatívák 
keresésével mindenképpen csökkenthet-
jük silókukoricaszilázs-függőségünket. 
A takarmány-receptúrák összeállításánál 
a magyartarka kevésbé „kihegyezett” ter-
melése okán lényegesen nagyobb moz-
gásteret biztosít számunkra, mint egy 
specializált tejtermelő fajta, így a fent 
vázolt lehetőségek a fajta takarmányo-
zásában eredményesen alkalmazhatók. 
Tenyésztőink között szép számmal akad-
nak olyanok, akik 6 000–6 500 kg körüli 
tejtermelést abrak, szenázs (rozs, olasz-
perje, pillangós) és széna etetésével érnek 
el, tehát a jelzett termelési színvonalig a 
silókukorica akár teljesen kiváltható.

CSÖKKENT A KÉT ELLÉS KÖZTI 
IDŐ, BÁR CSAK EGy NAPPAL...

Az ágazat eredményességét a termelé-
si tulajdonságokon túlmenően nagyban 
befolyásolja a reprodukciós mutatók 
alakulása is, amelynek leggyakrabban 
használt paramétere a két ellés közt eltelt 
napok száma. Értéke 2015-ben 409 nap, 
egy nappal rövidebb, mint a 2014-es esz-
tendőben. A tendencia pozitív, de tartós 
javulást csak több év javuló eredménye 
alapján könyvelhetünk el.

Érdekességképpen a 7 000 kg felett ter-
melő tenyészeteinkben értéke átlagosan 
385 nap, 24 nappal (több mint egy ciklus-
sal) az országos átlag alatti! Tehát nem ál-
lítható egyértelműen, hogy a nagy terme-
lés eredője a szaporodásbiológiai mutatók 
romlása. Sokkal inkább azt mutatja, hogy 
kedvező vagy kedvezőtlen alakulásában 
az emberi és környezeti (takarmányozási, 
tartási) tényezőknek jelentős szerepe van!

TAVASZI IVADÉKVIZSGÁLAT

Tavasszal első körben két tenyészbikát 
(27899 Jáki Neutron Füge, 28588 Bony-
hádi Oszét Zauber) indítottunk a kettős 
(fejt) tenyészetekben. 

Neutron apja a 20064 Teveli Füge 
Dionis, amelynek erőssége nemcsak a tej-
termelés, hanem a beltartalom, különösen 
a tejfehérjeszázalék-javítás.

A kiállításokon számos Füge-ivadék 
szere pelt  sikeresen a show-bírálatokon. 
Anyai nagyapja az osztrák Hochkogl, 
amely igazi kettőshasznú bika, jó húster-
meléssel és funkcionális tulajdonságokkal. 
Anyja nem egy csúcstermelésű egyed, 
ugyanakkor kiváló beltartalom jellemzi, a 
2. laktációban 5 783 kg tejet termelt, 4,79 
% tejzsír- és 3,41 % tejfehérje-tartalom-
mal. Minősítéskor Neutron rámára és lábra 
8, izmoltságra 7 pontot kapott, STV alatti 
súlygyarapodása 1600 g/nap.

A híres bonyhádi tenyészetből szárma-
zik a 28588 Bonyhádi Oszét Zauber, a ki-
váló, korrekt lábszerkezetet és nagy rámát 
mutató bika. Ezt bizonyítja minősítéskori 
küllemi bírálata is, hiszen lábra 9, rámá-
ra 8 pontot kapott. Az STV alatti súly-
gyarapodása 1875 g/nap. Apja a német 
import Zauber, jó tejtermelést és magas 
beltartalmat örökítő tenyészbika, amely 
mindezek mellett jó fitnesz tulajdonsá-
gokkal is jellemezhető. Anyai nagyap-
ja 17337 Kocséri Aréna Lotarry a mo-
dernkori magyartarka-tenyésztés egyik 
legjobb hasznosanyagtartalom-örökítő 
bikája. Ezt támasztja alá Oszét anyai tej-
termelése is, aki az 5. laktációban 10 898 
kg tejet 4,28% tejzsír- és 3,61% tejfehér-
je-tartalommal termelt. A szülők és nagy-
szülők erősségei alapján bízunk benne, 
hogy Oszét lányaiban az ősök teljesítmé-
nye ötvöződik!

Tavasszal négy húshasznú magyartarka 
tenyészbikát indítottunk ivadékvizsgálat-
ban, köszönhetően az örvendetesen nö-
vekvő aktív populációnak. A 27533 De-
recskei Nándi Etűd származását tekintve 
a magyar és a dán genetika kombinációja.

A dédszülők között olyan kiváló te-
nyészbikák találhatók, mint a 13951 
Német Hold és a 17077 Derecskei Alfa 
Passzív.

Nándi az STV zárásakor izmoltságra 8, 
rámára és lábszerkezetre 7 pontot kapott. 
Várakozásaink szerint Nándi erőssége az 
izmoltság javítása lesz, amely kimagasló 
vágóértékkel párosul.

A vasvári tenyészetből származik 
27754 Vasvári Nótafa Gerjen. Célpáro-
sításánál abból a tenyésztési koncepci-
ónkból indultunk ki, hogy kombináljuk 
a kettős- és húshasznú vonalakat, annak 
érdekében, hogy a tejtermelés javításán 
keresztül biztosítsuk a húshasznú állo-
mányok jó borjúnevelő képességét. Nó-
tafa apja a kiváló hús- és konszolidált 
tejtermeléssel rendelkező 21191 Teveli 
Gerjen Vallomás, anyai nagyapja pedig 
az a 14816 Gyúrói Sámán Hold, aki a 
húshasznú magyartarka-tenyésztés egyik 
meghatározó tenyészbikája. Nótafa az 
STV zárásakor rámára a maximálisan 
adható 9, izmoltságra és lábszerkezetre 8 
pontot kapott. STV alatti súlygyarapodá-
sa 1850 g/nap.

27899 Jáki Neutron Füge
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Szintén a vasvári állományból került 
ki a 27755 Vasvári Nadap Tyson. Nadap 
az ír és a magyar genetika kombináció-
ja. Apja a 24167 Curaheen Tyson, így az 
előző év tavaszán ITV-ben indított 26531 
Derecskei Mathew Tyson apai féltestvére. 
Tyson az ír szimentálin belül a kisebb rá-
májú, ugyanakkor rendkívül izmolt típust 
testesíti meg. Nadap anyai nagyapja a 
14588 Kocséri Rába Hillmann, aki hosszú 
időn keresztül a magyartarka-tenyésztők 
kedvelt bikája volt, kiváló teljesítményű 
ivadékai termeltek a tenyészetekben. 
Nadap az STV zárásakor izmoltságra 9, 
rámára és lábszerkezetre 8 pontot kapott. 
STV alatti súlygyarapodása 2083 g/nap! 
Nadap ivadékaitól apai féltestvéréhez ha-
sonlóan nagy rámát és kiváló vágóértéket 
várunk.

A 28141 Jászkarajenői Orda Atos 
egy viszonylag fiatal tenyészetből, a 
Jászkarajenői Mg. Zrt. állományából 
származik. Családfáját tekintve Orda is 
a dán és a magyar genetika kombináci-
ója, apja a dán tenyésztésű 25198 Atos, 
anyai nagyapja pedig 17760 Nyőgéri 

Buzogány Vásott, amely az egyik leg-
kiválóbb vonalalapító tenyészbikánk. 
STV záráskor rámára a maximális 9, 
izmoltságra 8, lábszerkezetre 7 pontot 
kapott.

Reméljük, a bemutatott ifjú generáció 
néhány év múltán a kiváló elődök nyom-
dokaiba lép, bizonyítva tenyésztési kon-
cepciónk sikerét.

ElhúZódó TEjpIAcI Válság
Dr.	Wagenhoffer	Zsombor 

ügyvezető igazgató, MÁSZ

27754 Vasvári Nótafa Gerjen

Két éve tart a tej felvásárlási árának csök-
kenése, amire nem volt példa, amióta 
1984-ben az Eu-ban a tejkvótát bevezet-
ték. Azt sejtettük, hogy a kvóta megszűné-
se a kínálatot növelni fogja, de arra senki 
nem számított, amit az élet produkált - leg-
alábbis az előrejelzésekben ilyenről nem 
volt szó. 2016 márciusában a felvásárlási 
árak tovább csökkentek Magyarországon, 
és már alulról súrolják a 70 forintot literen-
ként, a spot piaci árak pedig ennél is rosz-
szabbak, 50 Ft körüliek. A közép távú ki-
látások sajnos nem sok jóval kecsegtetnek: 
az év második feléig javulásra aligha szá-
míthatunk. A túlkínálat miatt a dömping-
áras termékek egyre nagyobb arányban 
jelennek meg a hazai boltokban, ami a ter-
melők (és a feldolgozók) helyzetét tovább 
rontja. Egy átlagos magyar tejelő telepen, 

ahol 300-400 tehenet fejnek, naponta 150-
200 ezer forint körüli veszteség képződik.  
A tejtermelők tartalékai és  türelme erősen 
fogyatkozóban van, ezért márciusban és 
áprilisban több demonstrációt szerveztek 
azzal a céllal, hogy a hatóságok és a köz-
vélemény figyelmét ráirányítsák a tisztes-
ségtelen piaci szereplők által okozott ká-
rokra.

A kormány odafigyel ezekre a de-
monstrációkra, amit az is jelez, hogy több 
intézkedést is hozott:
• március 1-jén jelent meg az 

1099/2016. számú kormányhatározat 
a tejágazat átfogó intézkedési tervé-
ről, amelyben öt minisztériumot érin-
tő feladatcsomagot hirdetett meg a 
kabinet, 2-3 hetes határidőkkel (ezek 
már lejártak, azóta nincs újabb hír)

• 11,4 milliárd forintos többlet támo-
gatást biztosít a tejtermelőknek a 
kormány 2016-ban (ebből 3,6 Mrd 
Ft de minimis támogatás, amit leg-
feljebb 30-35 tehénig lehet igénybe 
venni + az ÁNT eddigi 4,3 Ft/kg-hoz 
tettek hozzá 5 Ft/kg támogatási for-
rást)

• április 4-én a NÉBIH átfogó ellenőr-
zést kezdett a dömpingáras terméke-
ket forgalmazók között (eredményről 
egyelőre nem számoltak be)

• a NAV bejelentette, hogy 18 cég ellen 
folyik eljárás összesen 13 milliárd fo-
rint értékű adócsalás ügyében (konk-
rét eredményről nem tudunk)

• április 16-án bejelentették, a kormány 
2017-től 5 százalékra csökkenti a tej, 
a baromfihús és tojás áfáját
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VÁLSÁG MINDENÜTT

A tejtermelés világszintű bővülése még 
nem állt meg, ami a válság elhúzódását 
vetíti előre. Tavaly az Eu 21 tagállamá-
ban emelkedett a leszállított nyerstej 
mennyisége (+2,5%). A legnagyobb nö-
vekedés Hollandia, Írország, Lengyelor-
szág és Németország esetében figyelhető 
meg. A világpiacon megjelenő többletter-
melés nagyrészt az Eu és az uSA bővülő 
kibocsátásának eredménye. A legfrissebb 
adatok szerint Új-Zéland és Ausztrália 
esetében figyelhető meg érdemi lassulás. 
Az Eu tagállamokban többféle módon 
igyekeznek a tej túlkínálatot csökkenteni. 
Hollandiában egyes termelői csoportok a 
tavaly év végi termelési szint befagyasz-
tására kérték a gazdákat. Az önkéntes 
alapon meghirdetett kezdeményezéshez 
a csoport tagjainak 60 százaléka csat-
lakozott. A holland mezőgazdasági mi-
nisztérium a nitrát- és foszfátkibocsátás 
szabályozásának szigorítását tervezi, 
ami a termeléscsökkenés irányába hat. 
Angliában egyes áruházláncok a hazai 
és a szövetkezetbe tömörült termelőktől 
magasabb áron veszik át a tejet, továbbá 
a címkézésen a korábbinál nagyobb fel-
irattal hívják fel a fogyasztók figyelmét 
a hazai eredetű tejre. Németországban a 
szupermarketek egy része a saját címkés 
termékeihez beszállított tejért magasabb 
árat fizet. A feldolgozók vállalták, hogy 
a kereskedők által biztosított árnöveke-
dést visszaáramoltatják a termelőknek. 
Belgiumban a kereskedők és a termelők 
önkéntes alapon egy stabilizációs alapot 
hoztak létre, amelybe a kereskedők és 
termelők fizetnek be a piaci helyzettől 
függően. Egyelőre az ötlet nem aratott 
osztatlan sikert. Spanyolországban ta-
valy év végén néhány termelői csoport 
megállapodott kereskedőkkel, hogy nö-

velik a szerződéses időszakok hosszát, 
a piaci árakhoz igazítják a szerződéses 
árakat, a csomagoláson hangsúlyozzák 
a tej származási helyét, növelik a maga-
sabb feldolgozottságú termékek körét.  
A megállapodás hatására pár centet emel-
kedett az ár, aztán pár hónap után újra 
esni kezdett.

LEGFONTOSABB A BELSŐ PIAC

Az elmúlt 2 hónapban 75 Ft/kg volt a 
nyerstej felvásárlási ára, amin már a leg-
jobb termelőknek sem képződik haszna. 
Célzott támogatások nélkül már hóna-
pokkal ezelőtt elindult volna a tehenek 
kivágása, értékesítése vagy a telepek 
bezárása. A beszállítók felé mind nehéz-
kesebbek az utalások, a fizetések késnek.  
A pénzintézetek egyre kevésbé adnak 
hitelt a tejtermelőknek. Ha nem tudjuk a 
termékeinket pozicionálni a belföldi pia-
con, ha folytatódik a nagy- és kiskereske-
delemben az import termékek forgalma-
zása, akkor akár 50 Ft/kg-ra is süllyedhet 
a nyerstej felvásárlási ára. Ebbe a tejter-
melők meghatározó része néhány hónap 
alatt tönkremehet. Senkinek, aki hosszú 
távon gondolkodik, nem érdeke, hogy 
hosszú távon import termékre szoruljunk. 
Nem szabad hagyni, hogy a cukoripar 
sorsára jusson a magyar tejfeldolgozás! 

FELDOLGOZÓK FEJLESZTÉSE

A feldolgozóknak mielőbb beruházáso-
kat, fejlesztéseket kell elindítaniuk. Jó 
lenne, ha a hazai ipar a nyugat- és észak-
európai mintához hasonlóan képes len-
ne innovatív, magas hozzáadott értékű 
termékeket gyártani, versenyképes áron. 
Sajtból a hazai igények közel 40-50%-át 
tudják a magyar feldolgozók kielégíteni. 
A beruházások azonnali elindításához a 

Tej Terméktanács és Szakmaközi Szerve-
zet a kormány segítségét kérte, a KKV-nél 
nagyobb cégek részészére. A kiskereske-
delmi láncokat a kapacitás-növeléssel, a 
költséghatékony, modern technológiákkal 
a hazai ipar ki tudná szolgálni. Az elmúlt 
időszakban éves szinten közel 400 millió 
liter tejet adtak el közvetlenül a termelők 
vagy a tej-nagykereskedők Európába, 
miközben a magyar piacra 800 millió li-
ter tej érkezett leginkább sajt, joghurt és 
uHT termékek formájában. A jó minősé-
gű magyar tejet az itthoni iparnak kellene 
feldolgozni magas hozzáadott értékű ter-
mékké, a hazai fogyasztók számára.

Válságban van mind a tej-, mind a sertés-
ágazat, ebben minden szereplő egyetért. 
A tejtermelők tüntetései, amellett, hogy a 
döntéshozók és a közvélemény figyelmét 
a migráns-helyzet és az offshore botrá-
nyok mellett ráterelték a tejágazatra, arra 
is jók voltak, hogy egyre több kollégában 
felszínre hozza a túlélés zálogát jelentő, 
bennük szunnyadó akaratot az összefo-
gásra.

Keretösszeg Fejlagos összeg Bázis év Kifizetés

Termeléshez kötött 21,6 Mrd Ft 106 eFt/tehén Nincs okt.-dec.

ÁNT 11,4 Mrd Ft 9,3 Ft/kg 2007 június

Rendkívüli támogatás 5,9 Mrd Ft 3,7 Ft/kg Nincs márc.-ápr.

Állatjóléti támogatás 7,2 Mrd Ft 35 eFt/tehén Nincs okt.-dec.

De minimis 3,6 Mrd Ft 4,3 – 3,3 Ft/kg Nincs április

Összesen 49,7 Mrd Ft 24 Ft/kg

A Kaposvári Egyetem 
Agrár- és Környezettudományi Kara

Zubor Tibor és
Dr. Zomborszky Zoltán  

szakmai vezetésével

INSZEMINÁTOR 
(SZARVASMARHA)

hatósági szakképzést indít 
kellő számú jelentkező esetén! 

(minimum 20 fő)

Érdeklődni lehet:
KE AKK Dékáni Hivatal

Novák Balázs, kari titkár
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.

Telefon: 82/505-880
E-mail: novak.balazs@ke.hu
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Kiegyensúlyozott energiaellátás, javuló kondíció, javuló borjúszaporulat

A húsmarhaágazat költségérzékeny ágazat. Egyetlen 
produktum a választott borjú, melyből nyereséget tud-
nak termelni a gazdák. Ennek, illetve a támogatásoknak 
kell eltartani az ágazatot. Ebből kifolyólag az a tehén ér-
tékes, amely minden évben ellik. Tehát ha sok az üre-
sen álló tehén, a tulajdonosnak két lehetősége van: vagy 
a produktív tehenek számlájára tartják az üresen álló 
teheneket, ami plusz költséget jelent, vagy ki kell selej-
tezni az állatokat. Így viszont az értékes genetika elvész.  
A vemhesülés elmaradása nem feltétlenül az állat hibája. 
Okozhatja helytelen vagy adott esetben gyengébb minő-
ségű takarmány, hőstressz, üzemszervezési hiányossá-
gok vagy egyéb problémák.

Magyarországon az országos vemhesülési átlag fajtától 
függetlenül 80% alatt van. Ezen az értéken a termelés 
érdekében javítani kell, viszont a hátráltató tényezőket 
nehéz, esetenként költséges megtalálni. Egy lehető-
ség van, mindig valami újat kipróbálni, ami természe-
tesen többletköltséget jelent, és benne van a rizikó, 
hogy nem válik be. Ami általában biztos javulást ered-
ményez, az az energiapótlás. Az állatnak a kiegyensú-
lyozott termeléshez (tejtermelés, vemhesülés, tömeg-
gyarapodás) mindig szüksége van plusz energiára.  
Az eredményes vemhesülés kulcsa többek között a ta-
karmány, valamint a makro-mikroelem-ellátás.

A tartástechnológia négy időszakra osztható. 
Az elsőben intenzív a legelő, amikor jó eset-
ben megfelelő a fű minősége. Ebben a fűben 
viszont kevés az energia. Inkább fehérjét és vi-
zet tartalmaz. A fehérjehasznosuláshoz viszont 
elengedhetetlen a gyorsan lobomló szénhid-
rát, melyet a legelőn célzott takarmányozással 
nehéz pótolni. Ráadásul ebben az időszakban 
az anyatehén tejtermelése fokozatosan nő, és 
ekkor szeretnénk vemhesíteni is a teheneket.  
Ha nincs makro-mikroelem-pótlás, kevesebb 
az esély a sikeres termékenyítésre is. 

gondolAToK AZ EREdMényEs húsMARhATARTáshoZ

Mozsár-Molnár	Bettina
 Animaxx-Premium Kft.
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Második szakasz a július-augusztusi időszak. Mivel az utóbbi évek 
tapasztalata azt mutatja, hogy egyre szárazabbak a nyarak, a lege-
lők minősége is romlik. Vagy kiég a legelő, vagy a fű minősége nem 
megfelelő, és ebben az időszakban számolni kell a komolyabb 
hőstresszel is. Nincs lehetőség arra, hogy az állatokat hűvösebb is-
tállóba tereljük, így biztosítva kellemesebb hőmérsékletet számuk-
ra. Ez az időszak rossz hatással van az étvágyukra, kondíciójukra.  
A harmadik szakasz a szeptembertől induló intervallum.  
Az őszi fű a tavaszihoz hasonlóan szintén kevés energiát szolgál-
tat, szükséges az utánpótlás. A negyedik szakasz a téli időszak. 
Igaz, hogy ilyenkor az állatok be vannak hajtva az istállóba, és le-
hetőség van a kiegyenlített takarmányozásra, viszont zömében a 
nyári időszakban betakarított széna adja az alapokat.

Itt szeretném bemutatni a magas energia-, ásványi anyag- és vitamintartalmú Maxx nyalótömbjeinket. 
Ahhoz, hogy viszonylag gazdaságos energia-, makro-mikroelem-utánpótlást tudjunk biztosítani az állatok-
nak, meg kell találni a módját a praktikus, utánkövethető, leggyorsabb megoldásnak. Az egészséges ben-
dőműködéshez gyorsan lebomló szénhidrátra van szükség. A szukróz alappal mi ezt biztosítani tudjuk.  
A megfelelő állatlétszámnak kihelyezett nyalótömbökhöz a tehén könnyen és szabadon hozzáfér, azon-
ban a rendkívül kemény termék felület miatt egyszerre csak kis mennyiséget tud magához venni. A szá-
mára szükséges mennyiséget így napi többször, egyenletesen veszi magához. 

Célszerű 15, maximum 20 állatonként lerakni egy tömböt, így kiküszöbölhető az, hogy az erősebb egyedek 
megelőzve a gyengébbeket háttérbe szorítsák őket a felhasználásban. Ez azért is fontos, mert amikor az ál-
lat érzi, hogy valami hiányzik a szervezetéből, akkor a tömb segítségével ösztönösen pótolja az energiát, ás-
ványi elemeket. A fogyás a fent említett kemény felszínnel (víztartalom 2%) jól kontrollálható, napi maximum 
250-300 grammot vesz fel egy egyed. A fent leírtak alapján célszerű nemcsak a téli tartásban alkalmazni, 
hanem az év többi szakaszában is, ezzel segítve az állatok szükségleteinek kiegyenlített pótlását.

Mivel a húsmarha-ágazatban szezonális szaporításról beszélünk, ehhez kapcsolódóan szezonális az ellés is. 
Az állomány 70-80%-ának le kell ellenie tél végén, tavasz elején. Ennek célja, hogy a tavaszi legelőn a megfe-
lelő tápanyag biztosításával a borjú törésmentes fejlődéséhez szükséges mennyiségű és beltartalmú tejet 
elő tudja állítani a tehén. Plusz energiával kell őket támogatnunk a laktációs időszakban is. 

Major Károly, a Derecske Petőfi Mg. Kft. szarvasmarha-ágazatvezetője örömmel tapasztalta, hogy ter-
mékünk több jótékony hatása mellett többlettej termelését is eredményezi. Így gyorsabb növekedésre, 
jobb termelési mutatókra számít a segítségünkkel. A következő beszélgetésünkben szeretné megosztani 
gondolatait, tapasztalatait a kollégákkal. Hite, bizalma cégünk iránt töretlen. Ezt természetesen kiváló mi-
nőségű termék forgalmazása nélkül nem tudtuk volna elérni.
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A 2015-ös év számunkra meghatározó időszak volt. Ekkor je-
lentek meg termékpalettánk első darabjai a piacon. Izgalommal 
vártuk az első tapasztalatokat. Hittünk abban, hogy amihez a ne-
vünket, tudásunkat adtuk, megállja helyét a piacon. Szándékunk 
a tenyésztők eredményes munkájának segítése prémium minő-
ségű termékeinkkel.
Debütálásunk helyszíne a XXII. Alföldi Álltenyésztési Napok volt. 
Itt jelentünk meg először, mint kiállítók, valamint osztottunk ki 
különdíjat a tenyésztők között.
Egyik díjazottunk Major Károly, a Derecske Petőfi Mg. Kft. 
húsmarha ágazatvezetője. Kapcsolata cégünkkel azóta is tö-
retlen. Tapasztalataira, véleményére hallgatunk, bízunk benne, 
hogy még sokáig számon tarthatjuk partnereink között.

– Kedves Karcsi bácsi! Mondj néhány szót magadról!
– 1975-ben végeztem a Kertészeti Egyetem Gyöngyösi Főiskolai Karán, mint növénytermesztési és gép-
üzemeltetési üzemmérnök. Középiskolában is kiemelt tárgyként szerepelt az állattenyésztés, valamint 
főiskolai éveim alatt is őszinte figyelemmel kísértem ezt a szakirányt. 
Tanulmányaim elvégzése után jövőmet szülőfalumban, Konyáron képzeltem el. A helyi TSZ-ben növény-
termesztési ágazatvezetőként, majd később főagronómusként tevékenykedtem. 1999-ben a Szövetkezet 
megszűnt, így 2000-ben átkerültem a Derecske Petőfi Mg. Kft.-be takarmányozási előadóként, valamint 
húsmarha ágazatvezetőként. Azóta is itt dolgozom.

– Bemutatnád röviden a Cégeteket?
– A Petőfi Mg. Kft. több lábon álló cég. Tejelőtehenészettel, húsmarhateleppel, sertésteleppel rendelke-
zünk, valamint bő 1350 hektáron gazdálkodunk, aminek zöme szántóföldi növénytermesztés, valamint 
legelő.

Cégünk ügyvezetője, Békési Imre a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének elnökségi tagja. Húsmarha-
állományunk éves szinten 400-450 anyatehén és annak szaporulata, ami összességében mintegy 800-900 
állatot jelent. Ennek 3/4 része törzskönyvezett magyartarka, 1/4 része charolais. Magyartarkából bikanevelő 
törzstenyészettel rendelkezünk, melynek 99%-a „A” törzskönyves húshasznú magyartarka.

- Nagyon sok díj van a tarsolyotokban. Melyik 
rendezvény, díjazás áll szívedhez a legközelebb?
– A 2013-as OMÉK. Kiállított anyatehenünk borjával első 
helyezett lett, valamint a három vemhes üszőnk arany-, 
ezüst- és bronzérmet hozott el.

– Elárulod, mi a titka a sikereteknek?
– Amikor ide kerültem, jó alapanyagot kaptam kézhez. 
Olyan állományt, amellyel biztonsággal lehetett dolgozni, 
tervezni. Próbáltam tudásommal, szorgalmammal tartani, 
valamint amennyire tudtam, javítani ezt a szintet. A mes-
terséges termékenyítés eredményeként az ország legjobb 
bikáit tudom rávinni az állományra, valamint az utóbbi idő-
ben sok szimentáli import spermát hozunk be az Egyesü-
leten keresztül.
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– Hol találkoztál először cégünkkel?
– A tavalyi év folyamán, a XXII. Alföldi Állattenyésztési Napokon. 100 000 Ft értékű kü-
löndíjat kaptunk tőletek nyalótömb formájában. Az ott bemutatott anyatehenünk bor-
jával szintén első helyezett lett.

– Volt-e olyan probléma, amin javítani szerettél volna, de még 
nem jutott el hozzád a megfelelő megoldás?
– Igen, mégpedig a rosszabb minőségű szálas takarmány megfelelő hasznosulása az 
állati szervezetben. Mivel a kaszálóinkat különböző okok miatt csak későn tudjuk ka-
szálni, a széna minősége nem optimális. Sajnos, így beltartalmilag csökkent értékű réti széna áll rendelkezésünkre, 
mely alacsonyabb energia- és tápanyagtartalommal rendelkezik. Így hosszabb a termelési időszakunk, amely azt 
eredményezi, hogy a vágóállat- és tenyészállat- előállítás magasabb költséggel jár.
Tömegtakarmányként zömében csemege csuhészilázst etetünk, ami szintén alacsony beltartalmú takarmány. Ab-
raktakarmányt (kukoricadara) csak a borjak és a növendék üszők kapnak kis mennyiségben. A tehénállomány nincs 
abrakolva, csak a tömegtakarmányt és a szénát kapják.
Tehát összességében olyan megoldást kerestem, amely segítségével ezeket a hiányosságokat pótolni tudom, egy-
ségesen eljut minden állathoz, valamint anyagilag sem megterhelő a cég számára. Bíztam abban, ha megtalálom a 
számunkra megfelelő megoldást, rövid időn belül javulást érek el állomány szinten. Ekkor jöttetek Ti a különdíjjal. 
Mivel a minta ingyen volt, a próbába nem kellett anyagi befektetés sem.

– Milyen termékmintát kaptál?
– Maxx Energyt és Maxx Originalt.

– Melyik terméket használod?
– Magyartarkánál túlnyomórészt az Originalt használom, mivel a tejtermelés fokozása ennél a fajtánál nem cél. 
A vemhesség utolsó fázisában lévő teheneknek adom a terméket. Mivel a legelőről jöttek be, aminek alacsony a 
beltartalma, kondíciójavítás volt indokolt. Azt tapasztaltam, hogy jobb volt az étvágyuk, könnyebb volt elleniük. Mióta 
a terméket használjuk, anyagforgalmi zavar nincs. Amíg nem működtünk együtt, szórványosan előfordult ellés előtti, 
utáni elfekvés, valamint magzatburok-visszatartás. Ezek a problémák gyakorlatilag megszűntek.
Az Energyt a Charolais fajtánál alkalmazom, mivel általános probléma – elsősorban az elsőborjas üszőknél – a nem 
megfelelő mennyiségű tej. Az Energy fokozta a tejtermelést, a borjak felnevelése problémamentesen zajlott, így 
ezen a téren is pozitív változást értünk el.
Általánosan elmondható, hogy a vemhesség előrehaladtával a borjú egyre nagyobb helyet igényel, így az anyaállat ke-
vesebb takarmányt tud felvenni pont akkor, amikor a legnagyobb szüksége lenne rá. A termékben azonban megtalál-
ható minden fontos ásványi anyag, nyomelem és vitamin, amire az állatnak szüksége van a problémamentes elléshez.
Mindkét termék nagy előnye, hogy nádmelasz alapú, és mivel az állatok szabadon hozzáférnek, naponta több alka-
lommal is esznek belőle, a bendő mikrobák folyamatos ellátást kapnak, ami kiegyenlítettebb gyomor pH-t eredmé-
nyez. Ez az acidózis elkerüléséhez elengedhetetlen.

– Milyen kiszerelést használsz a tömbökből, és milyen szisztéma alapján helyezed ki?
– Téli tartásnál alkalmazom, amikor az állathoz nem jut el a megfelelő mennyiségű, minőségű tápanyag.  
A fogyástól tartottam egy kicsit, de hozza azt a beígért 300 g/nap/állat fogyási mennyiséget. Ettől magasabb felhasz-
nálást nem tapasztaltam. Előhasi üszőknél 15 állatra, teheneknél 10 állatra teszek ki egy darab 22,5 kg-os tömböt. 
Így kiegyenlített a hozzáférés, nem indul meg a versengés, ami a magasabb fogyást eredményezné. 

– Mennyire vagy megelégedve cégünkkel?
– Maga a termék számunkra megfelelő, a kiszolgálás pedig gyors, pontos, precíz.
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Ez a kérdés hangzott el dr. Húth Balázs 
szájából Derecskén, a regionális közgyű-
lésen, amikor bemutatta egy magyartarkát 
tenyésztő cég borjainak testtömeg-gyara-
podás számait. Az asztalnál, ahol ültem, 
erre reagálva jegyezte meg a szemközt 
helyet foglaló úr (Gégény Tibor), hogy ez 
nem csoda, mivel az ő borjai is tudják ezt 
az eredményt. Kérdeztem tőle, hogyan 
takarmányoz. Azt válaszolta, hogy pár 
éve már nagy elégedettséggel vásárolja 
és használja a PuRINA Borjúindító Extra 
késztápot. Ekkor fogalmazódott meg ben-
nem, hogy pár sorban érdemes lenne ösz-
szefoglalni, miért jó a borjútáp a borjúnak 
és tulajdonosának egyaránt.

Mielőtt elkezdenék írni a takarmányo-
zásról, csak pár szót a kolosztrum vagy 
föcstej borjú életében betöltött szere-
péről. Mivel nincs ellenanyagtranszfer 
a magzat és a tehén között a vemhesség 
időszakában, az újszülött korai immuni-
tását kizárólag a kolosztrum biztosítja. 
Ennek legnagyobb része a születés utáni 
első 24 órában termelődik. Tehát nagyon 
fontos figyelemmel kísérni elléseinket, 
hogy a született borjút elfogadja-e a te-
hén. Több helyen láttam már, hogy ha a 
tehén elutasította a borját, egyszerűen 
„fogadtatóba” rakják őket, azaz egy elke-
rített részben csak ketten vannak, és így 
lehetőségük van összeszokni, illetve a te-
henet esetlegesen megfogni, amíg a bor-
jú szopik. A borjú saját immunrendszere 
csak a 10. nap környékén kezd működni. 
Ennek ismeretében könnyű belátni, hogy 
amelyik borjú nem tudja anyjától a föcs-
tejet felvenni, nagy valószínűséggel egész 
életében hátrányban lesz hasonló korú 
társaihoz képest, hacsak nem pusztul el 
előtte.

Milyen tényezők hatnak a bendő fejlő-
désére?
Már egynapos korban nagy számú, főleg 
aerob baktérium van jelen a bendőben. 
Számuk és fajtájuk az etetett táplálék-
tól függően változik, amit a takarmány 

emészthetősége nagyban befolyásol. 
Kezdetben erősen savas a pH, ami 3 he-
tes kor után 6-os érték körül alakul, és 
elszaporodnak a cellulózbontók és a pro-
tozoonok.

A tápanyagok és fermentációs vég-
termékek felszívódása a hámszöveten 
keresztül történik. Az erőteljes anyag-
forgalomhoz minél jobb papillázottságra 
van szükség. A bendőbolyhok méretét 
és számát leginkább az illózsírsavak 
(propionsav és vajsav) fejlesztik. A képe-
ken (Penn State university kísérlete) lát-
szódik, hogy már 2 hónapos korra kiváló 
felszívó-/emésztő-felületet lehet elérni, 
ha jó minőségű borjútápot etetünk állata-
inkkal.

A granulált borjútáp megfelelő ke-
ményítő- és fehérjetartalommal ren-
delkezik, ami könnyen emésztődik.  
Az abrakból több hasznosítható energiát 
és illózsírsavat nyernek borjaink, ezenkí-
vül a granulálás miatt kevesebb a takar-
mányszóródás és az esetlegesen kialakuló 
légzőszervi probléma, mint dercés takar-
mány etetésekor. A szálas takarmányok, 
a legelő fű a már kérődző állatok számára 
fontos takarmányok, mivel fejlesztik a 
bendő izomzatát (kérődzés és bendőtarta-
lom-továbbítás) és horzsoló hatásuk miatt 
a hámszövetet is.

Azt se felejtsük el, hogy a bendőfer-
men tációhoz vízre van szükség! A tej 

(vagy ha valami okból itatnunk kell, a 
tejpótló tápszer) nagy része kikerüli a 
bendőt, és az oltógyomorba kerül, ezáltal 
a bendő fejlődésére nincs vagy inkább ne-
gatív hatása van. A víz hiánya a rossz fer-
mentáció miatt hasmenés okozója lehet, 
és káros mikroorganizmusok is elszapo-
rodhatnak.

Miért is jó a borjúnak a borjútáp?
• könnyen emésztődő tápanyagokat tar-

talmaz 
• ennek hatására gyorsabban kifejlőd-

nek a bendőpapillák
• ezáltal hamarabb tud teljes értékű ké-

rődzőként funkcionálni a bendő
• egészségesebb lesz az állat (magas 

vitamintartalom van termékeinkben)
• ha kevesebb a tej a tehénnél (akár a 

genetikája miatt, akár mert kisültek 
legelőink), akkor sem fog meglát-
szódni a borjún a tápanyaghiány, és 
ki tudjuk használni az erős fiatal kori 
növekedési erélyt.

Miért jó ez a gazdának is?
Többször végeztünk kísérleteket, össze-
hasonlítva borjútápot etető gazdák ered-
ményeit olyanokéval, akik csak a tejre 
és a legelő füvére hagyatkoztak. Mindig 
bebizonyosodott, hogy a kb. 2 zsák bor-
jútáp költsége többszörösen megtérült, 
mivel jelentősen nagyobb súlyban (akár 

ETEssünK-E jó MInőségű BoRjúTápoT?
Bárány	Péter

 kérődző ágazati igazgató, Cargill Takarmány Zrt.

 tej tej + széna tej + széna + borjútáp



16

A MAGYARTARKA w 2016. tavasz XVI. évfolyam 1. szám

30-40 kg eltéréssel) adták le állataikat, ez-
által több bevételt realizáltak rajtuk. Ezen-
kívül volt olyan is, aki hamarabb leválasz-
totta borjait, és csak tápon nevelte, mert így 
magasabb tömeggyarapodást tudott elérni, 
és elmondása szerint tehenei is könnyebben 
vemhesültek. A mostani felvásárlási árakon 
számolva, ha havonta 1-1,5kg-mal nagyob-
bak lesznek borjaink, már akkor megtérült a 
borjútáp ára (+35-50g/nap)! 

Végezetül egy vélemény Gégény Tün-
détől (a fent említett úr lánya): 

„A húshasznú növendék borjúknál a 
Purina® borjú extra indító takarmányke-
verékkel a legnagyobb testtömeg-gyara-
podást tudjuk elérni.” 

Termékeinkről mindent megtalálnak a 
www.purinatakarmany.co.hu honlapon, 
illetve érdeklődjenek viszonteladóinknál 
vagy PURINA kérődző specialistáinknál 
az alábbi telefonszámokon:
Szerencsi Tímea (30/194-26-76) 
Sütő József (30/645-25-51)
Ezúton kívánok eredményes borjúnevelést 
és munkájukhoz további sok sikert!

Tudnivalók a bőrcsomósodáskórról 
és köveTkezményeiről

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

2015. augusztusában a görög állat-egész-
ségügyi hatóság bejelentette, hogy terü-
letén megjelent egy új megbetegedés, a 
bőrcsomósodáskór (angolul: lumpy skin 
disease), amely a szarvasmarhákat érintő 
vírusos betegség, melyet főleg vérrel táp-
lálkozó ízeltlábúak terjesztenek. A beteg-
ség nevét onnan kapta, hogy a megbete-
gedett állatok bőrében testszerte csomók 
jelennek meg. 2016 áprilisában a beteg-
ség megjelent Bulgáriába is, ahol jelenleg 
4 régiót érint a fertőzés. Mind Görögor-
szágban, ahol 10 prefektus érintett, mind 
Bulgáriában korlátozó intézkedések van-
nak érvényben, amelyek komoly hatással 
vannak az élőállat-szállításra.

Előfordulás
A betegség korábban főleg Afrikában 
és a Közel-Keleten fordult elő, de 2015-
ben megjelent Görögországban, az idén 

tavasszal pedig már Bulgária szarvas-
marha-állományát is komoly mértékben 
érinti. Magyarországon és a környező 
országokban a betegség ez ideig nem for-
dult elő, de a nagyarányú állatmozgás mi-
att a behurcolás veszélye fennáll.

Görögországba a szomszédos Török-
országból terjedt át a betegség, mely a 
korábbinál gyorsabb terjedést mutat.  
A betegség elleni védekezésként a görög 
állat-egészségügyi hatóság a vakcinázás 
mellett döntött. Mára több tízezer állatot 
oltottak be, de a betegség terjedését Gö-
rögországban egyelőre nem sikerült meg-
állítani.

Kórokozó, terjedés
A betegséget a Capripoxvirus nemzet-
ségbe tartozó bőrcsomósodáskór vírus 
(Lumpy skin disease virus, LSDV) okoz-
za. A betegség elsődlegesen vérszívó 

ízeltlábúakkal (vektorokkal) terjed (pl. 
szúnyogok, legyek vagy kullancsok), 
melyek fertőzött állatok vérével táplál-
koztak, emiatt nagyon fontos az állatok 
kórokozó-átvivők elleni körültekintő 
ro var irtó szeres kezelése és az istállók  
rovarmenetesítése. Ritka esetekben állat-
ról-állatra is terjedhet a betegség, például 
a fertőzött állatokról leváló pörkkel, nyál-
lal, orrváladékkal, tejjel vagy ondóval. 
Nem zárható ki a fertőzött nyállal szeny-
nyezett takarmány vagy víz felvételével 
történő fertőződés sem. A meleg és ned-
ves idő kedvez a betegség terjedésének, 
ugyanis ilyenkor megnő a terjesztésben 
szerepet játszó vektorok aktivitása.

Tünetek
A betegség tünetei lehetnek enyhék 
vagy súlyosak, fiatal állatokban a beteg-
ség általában súlyosabb tüneteket okoz.  

Bika Üsző

Átlagos születési súly 43 kg 39 kg

Választási súly 249 kg (138 napra) 301 kg (196 napra)

205 napra korrigált választási súly 349 kg 312 kg

Átlagos napi súlygyarapodás 1,48 kg (138 napra) 1,34 kg (196 napra)

Táblázat: A borjak hízékonysági mutatóinak alakulása Gégény Tünde tenyészetében
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Az állatok lázasak, levertek és étvágy-
talanok lesznek. Szemük és orruk körül 
váladék jelenhet meg, és előfordulhat 
súlyvesztés, valamint tehenekben a tejter-
melés csökkenése.

A legszembetűnőbb elváltozás, hogy az 
állatok testén 2 – 5 cm átmérőjű csomók 
jelennek meg a fejen, nyakon, háton, lá-
bakon, tőgyön és farok tájékán. Ezek a 
csomók idővel elhalnak, és hegek marad-
nak vissza. A végtagok vizenyőssé válása 
miatt az állatok nem szívesen mozognak. 

Összefoglalva: a csomók jelenléte friss 
fertőzésre utal, míg a hegek egy átvészelt 
fertőzés jelei lehetnek.

Gyakori szövődmény a tüdőgyulladás 
és a tőgygyulladás. Előfordulhat vetélés, 
méhen belüli fertőződés, valamint átme-
neti vagy végleges terméketlenség is.

Felismerés, kezelés, megelőzés
A betegség gyanúja a jellemző tünetek 
alapján merül fel, de csak a fertőzött ál-
latok közel fele mutat jellegzetes tünete-
ket. Ha az állattartóban felmerül a gyanú, 
akkor köteles haladéktalanul értesíteni 
az ellátó állatorvost vagy a területileg 
illetékes hatósági állatorvost. A fertő-
zöttség megerősítése víruskimutatásra 
irányuló (PCR) módszerekkel lehetséges. 
A bőrcsomósodáskór terjedésének meg-
előzése érdekében abban a gazdaságban, 
ahol a betegséget megerősítették, a teljes 
szarvasmarha-állományt állami kártalaní-
tás mellett le kell ölni. A hatóság járvány-
ügyi nyomozást végez, hogy kiderítse, 
hogy a kórokozó hogyan kerülhetett be az 
adott állományba, illetve merre terjedhe-
tett tovább. Kiemelten fontos a leölt álla-
tok tartási helyeinek alapos takarítása és 
fertőtlenítése. 

A betegség kitörése körül védő- és 
megfigyelési körzeteket kell kialakíta-
ni. Az állatok és állati eredetű termékek 
kivitelének tilalmával az intézkedés fő 
célja a lehetséges új fertőzések, kitörések 
mihamarabbi megtalálása és a betegség 
terjedésnek megakadályozása, így a szar-
vasmarha-állományok védelme. A be-
tegség ellen rendelkezésre áll védőoltás 
(vakcina), de tagállami használata csak 
a betegség kitörése esetében és az Euró-
pai Bizottság jóváhagyásával lehetséges.  
A görög bőrcsomósodáskór-járvány le-
küzdéséhez a görög hatóság engedélyt 

kapott, hogy a hagyományos intézkedé-
sek mellett megkezdje az állatok vész-
vakcinázását a betegséggel sújtott régiók-
ban, így védekezve mind a saját, mind a 
többi tagállam szarvasmarha-állományai-
nak fertő ződése ellen.

Mivel vérszívó ízeltlábúakkal terjedő 
betegségről van szó, a betegség megelő-
zését segítheti az állatok szúnyog és légy 
elleni szerekkel történő kezelése, de ez az 
intézkedés önmagában a betegség terje-
dését csak lassítja. 

Közegészségügyi kockázatok
A bőrcsomósodáskór csak a szarvasmar-
hákat betegíti meg, emberre nem jelent 
semmilyen veszélyt sem a fertőzött állat, 
sem a fertőzött állatokból előállított élel-
miszer.

Lehetséges gazdasági károk
A bőrcsomósodáskór komoly közvetlen 
és közvetett gazdasági károkat okozhat. 
Tejtermelés-csökkenést, bőrben okozott 
kárt és a betegség miatti szövődménye-
ket. A veszteség akár 40 – 60 % is lehet. 
Ezért kiemelten fontos a betegség mi-
előbbi felismerése és terjedésének a meg-
akadályozása!

Közvetett gazdasági kár az adott régi-
óra kiszabott európai uniós (élőállat- és 
termékkivitelének) korlátozásból fakad. 
Ennél súlyosabb kárt okozhat a 3. orszá-
gokkal történő kereskedelem ideiglenes 
vagy tartós leállása mind régiós, mind or-
szágos szinten. Ennek veszélye áll most 
fenn a bulgáriai terjedés kapcsán is, mivel 
a magyar élőállat-kivitel egyik jelentős 
célállomása, Törökország felé Bulgárián 
keresztül vezet a szállítási útvonal.

A Görögországban és Bulgáriában be-
vezetett korlátozó intézkedések miatt a 
Törökországba történő élőállat-szállítás 
során tilos ezeken a területeken megállni, 
pihentetni, csak az átmenő szállítás enge-
délyezett. Az állatokat a kórokozó-átvi-
vők ellen az indulás előtt kezelni, az út 
folyamán pedig védeni kell. 

Kérjük, hogy amennyiben bőrcso-
mósodáskór megbetegedésre gyanak-
szik állományában, haladéktalanul 
értesítse szolgáltató állatorvosát vagy 
közvetlenül az illetékes hatósági állat-
orvost! 

A Kormányhivatalok elérhetőségét meg-
ta lálja az alábbi honlapon: 
http://portal.nebih.gov.hu/hu/web/guest/
kormanyhivatalok

Mielőtt útnak indítják a szállítmányokat, 
érdemes az aktuális helyzetről tájéko-
zódni, mert a fertőzött területekre belépő 
szállítmányok Magyarországra történő 
visszafordítására a behurcolás veszélye 
miatt nincs lehetőség, és az esetleges 
problémákból adódó költségeket, veszte-
ségeket is a kereskedőknek kell viselnie.
A betegségről, annak európai uniós hely-
zetéről, a vonatkozó kereskedelmi tudni-
valókról a NÉBIH honlapján a gyakran 
ismételt kérdések, valamint a friss hírek 
között, illetve az alábbi útvonalakon talál-
nak friss információkat:
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/
szakteruletek/aai/aktualitasok_aai vagy
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/
megjelent-a-borcsomosodaskor-az-
eu-b-1
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Biosecurity – a művi szaporítás 
minőségszemlélete

A biológiai forradalmak korában már 
szinte történelem, most májusban lesz 
kereken 67 éve, hogy intézményes szer-
vezeti keretek között Magyarkeresztúron 
megszületett Berci, az első „mesterséges” 
magyartarka bikaborjú. A módszer viha-
ros elterjedését mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a hetvenes évek fordulójára 
a tehenek 100 %-át meghaladta az első 
termékenyítések száma. (Természetesen 
ez az üszőtermékenyítésekkel lehetséges.)

Így gyakorlatilag fél évszázada mond-
hatjuk, hogy tejelő teheneink mindegyike 
– sőt, már azok szépanyja is – mestersé-
ges termékenyítésből származik. A gene-
tikai trendek, a nemzetközi tapasztalatok 
is rendre visszaigazolták, hogy a mester-
séges termékenyítésnek nincs reális alter-
natívája. A kezdetbe ódzkodó gazdatársa-
dalom is megbékélt az eredmények láttán 
az eljárással, s a termékenyítő szakembe-
rek,  „nyakkendős bikák” egyre kevésbé 
váltak élcelődések célpontjaivá.

ugyanakkor azt is látni kell, hogy a 
szarvasmarha-állományokban az utóbbi 
évtizedekben bekövetkezett tejhozam-
növekedések azt eredményezték, hogy az 
állományok szinte a fizikai lehetőségeik 
határához érkeztek, egy csúcsra járatott 
tejelő tehén termékenységét csak célirá-
nyos erőfeszítésekkel lehet fenntartani. 
Világszerte romlanak a szaporodásbio-
lógiai mutatószámok, hazánkban ez jel-
lemzően talán nem is a nagy termelésre, 
hanem gazdálkodási, környezeti ténye-
zőkre, menedzsmenthibákra vezethető 
vissza. A termékenység négyötöd részben 
a környezet függvénye. Nő a két ellés kö-
zötti idő, a nagytejű hazai Holstein- állo-
mányokban már a 440 napot is meghala-
dóan, de a magyartarkánál is közelebb a 
410 naphoz mint a 400-hoz, s a terméke-
nyítési index is sajnos sok esetben meg-
haladja a 3,5-et.

FŐ A (TENyÉSZ)BIZTONSÁG!

Abban a kutatók és a gyakorlati szakem-
berek is egyetértenek, hogy a szaporító-
anyagot felhasználók alapvetően három 
dolgot várnak el: genetikai előrehaladást 
az állományban, állat-egészségügyi te-
nyésztéshigiéniai kockázatmentességet 
és megfelelő fertilitást, azaz vemhesülési 
arányt. Míg a genetikai előrehaladás és 
a fertilitás esetleges elmaradása inkább 
gazdasági szempontból okoz érzékeny 
veszteséget, addig az állat-egészségügyi 
fegyelem sérülése a szaporítóanyagok 
hazai és nemzetközi piacra juttatását le-
hetetlenítené el.

A hazai spermatermelő bikaállomány 
meghatározott betegségektől való ún. 
SPF (specific patogenic free) státuszát 
jól megkonstruált járványmegelőző in-
tézkedések és hozzárendelt berendezé-
sek szavatolják. Az uniós akkreditációval 
rendelkező 3 hazai szarvasmarhasperma-
termelő állomás környezetüktől teljesen 
izolált elhelyezésben tartja apaállatait, 
így azok alacsonyabb állat-egészségügyi 
státuszú egyedekkel életük során soha-
sem találkozhatnak.

Az uniós jogszabályt (88/407/EGK di-
rektíva) tökéletesen leképező hazai ren-
delet szerint a termelő bikák SPF státusza 
8 nevesített betegségre terjed ki. Az előál-
lított mélyhűtött spermák

30 napig tartó elkülönített raktározása 
(karantén) arra is garanciát jelent, hogy 
egy esetleges latens befertőződést időben 
felismerhessenek, leküzdhessenek.

Hogyan működik mindez az import 
spermáknál? uniós tagországok eseté-
ben nem beszélhetünk importról, ők az 
intratrade kereskedelem keretében kínál-
nak fel, forgalmaznak szaporítóanyagokat 
egymás között. A rájuk érvényes uniform 
szabályozás biztosítja, hogy alapesetek-
ben a konfekcionált szaporítóanyag a kö-
zösségen belül „csereszabatos”. Termé-
szetesen léteznek pótlólagos garanciák 

olyan betegségekre, mint a kéknyelv vagy 
a Schmallenberg disease, amit azoktól az 
országoktól követelnek meg, amelyekben 
a két betegség előfordul(t).

A szaporítóanyag nemzetközi felkíná-
lása szempontjából legnagyobb exportőr 
angolszász országok (uSA, Kanada) el-
fogadták és alkalmazzák az unió köve-
telményrendszerét, így a szállítmányokat 
kísérő állat-egészségügyi bizonyítványok 
tartalmazzák a 88/407/EGK direktívának 
való megfelelőséget, kiegészítve azok-
kal a pótlólagos formulákkal. amelyeket 
Brüsszel számukra kötelezően előír (ki-
egészítő garanciák hemorrhagiás beteg-
ségre).

Magyar sajátosság az országba beér-
kező állati szaporítóanyag-szállítmányok 
speciális kontrollrendszere. A mélyhűtött 
bikasperma-szállítmányok az ország-
határtól egyenesen a NÉBIH központi 
szaporítóanyag-lerakatába (karantén) 
kerülnek be, ahol az első betárolási he-
lyen történik meg a fuvarlevelek, az állat-
egészségügyi TRACES, a zootechnikai 
bizonyítványok dokumentációs auditja, 
továbbá az új bikák (spermadonorok) te-
nyésztési honosítása, részükre a központi 
lajstromszámok kiadása.

VEZÉRFONAL – A VEVŐK,  
A FELHASZNÁLÓK ÉRDEKEINEK 

VÉDELME

Agrárprofesszoraink – állatorvos év-
folyamunknak a szép emlékű Horn 
Artúr tanár úr –  emlékezetünkbe vés-
ték, hogy a reprodukció nagyságrend-
del előzi meg a produkciót, és hogy a 
gazdaságosság kulcsa a szaporaság.  
A szaporítás pedig egy fontos techno-
lógiai lépés, amit a mesterség szabályai 
szerint kell végrehajtani. Ha a mai di-
vatszóval kockázatelemzést végeznénk 
a hibalehetőségek között, az ember 
(szakértelem), a bika, illetve a sperma, 
valamint a tehén számíthatna kritikus 
tényezőnek a fertilitás nézőpontjából. 

FogyAsZTóVédElEM A hEgyITARKA-sZApoRíTásBAn

Dr.	Flink	Ferenc  
főtanácsos, NÉBIH
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A szaporítóanyag technikai-bioló giai 
megfelelősége tekintetében a mester-
séges termékenyítés van előnyben, 
ugyanis a sperma feldolgozása során 
az ejakulátumok „mindendarabos” la-
boratóriumi minőség-ellenőrzésére ke-
rül sor, ezzel gyakorlatilag kiszűrhető, 
megszüntethető a hímek meddősége.  
Az állatszaporítás – bár át-átszövik 
autonóm biológiai folyamatok –, még-
iscsak egy tudatos emberi cseleke-
det mind a SCC-ok (semen collection 
centerek, mesterséges termékenyítő 
állomások), mind az állattartó gazdák, 
mind az inszeminátorok részéről.

Értekezésem fókuszában jelen esetben 
a szaporítóanyag technikai-biológiai mi-
nősége áll. Vegyük sorra először a nem 
szexált, nevezzük úgy, konvencionális 
dózisok ügyét! Magyarországon ez eset-
ben egyszerűbb a helyzet, ugyanis a meg-
kívánt  „beltartalmi” értékeket földműve-
lésügyi miniszteri rendelet mellékletében 
írják elő. Ma már a spermatermelés min-
denütt egy sajátos agráripari tevékenység, 
belső nyersanyaggyártás-közi, valamint 
végtermék-vizsgálatokkal, objektív mű-
szeres tesztekkel, zárt láncú automatizált 
konfekcionálási (mélyhűtési) technoló-
giával. A műszaki fejlődés eredménye-
ként az optimalizált fagyasztási görbék 
alkalmazásával lényegesen csökkent a 
spermiumok halálozása a mélyhűtés so-
rán. A spermagyűjtő központok – itthon 
és a nagyvilágban – objektív műszeres 
adatokkal (computerrel asszisztált sper-

maanalízis  (CASA), áramlásos cyto-
fluorimetria) állapítják meg a spermium-
sejtek optimális kinetikai tulajdonságait. 

A Magyarországon előállított bika-
sperma minőségparaméterei, beltartalmi 
értékei tekintetében egyaránt megállja a 
helyét a minőségi versenyben, sok szem-
pontból jobb mutatókkal rendelkezik, 
mint az országba beérkezett import sza-
porítóanyagok.

 
ÚJ TERMÉK – AZ IVARSPECIFIKuS 

SPERMA

A születendő utódok nemének előre meg-
határozását már régen megoldandó fel-
adatként tűzték az állattenyésztők a sza-
porodás-fiziológiával foglalkozó kutatók 
elé. A szarvasmarha-, ezen belül is a tejelő 
marha-tartók igénye volt a legsürgetőbb, 
mivel a tejtermelés növekedésével  a már 
említett módon rosszabb lett a szaporodás 
és a nőivarú állatlétszámok is drasztiku-
san visszaestek. Kevesebb üszőborjú állt 
rendelkezésre a kieső tehenek pótlására.  
Ha mennyiségileg sikerült is szinten tarta-
ni az állományt, a tenyésztési vagy terme-
lési szelekcióra már nemigen kerülhetett 
sor. Számtalan sikertelen (vagy mérsé-
kelten sikeres) próbálkozás után, mint az 
ondó centrifugálása, vegyszeres kezelése, 
időhöz kötött termékenyítési technikák 
stb., most végre egy biztató, gyakorlat-
ra érett megoldás áll rendelkezésre. Az 
ún. lézervezérlésű szortírozó műszer jó 
hatásfokkal képes a kromatint megfestő 

kezelés után az X és y kromoszómát tar-
talmazó ondósejteket folyadékáramban 
szétválogatni. A módszer hátránya csupán 
az, hogy meglehetősen lassú, s ezért az 
eljárás költséges is. Egy-egy teljes bika-
ejakulátum időben történő szétváloga-
tásához így sok gép (szorter) szükséges.  
A gépek amortizációs költsége, a rárakódó 
know-how és licencdíjak szintén áremelő 
költségként jelennek meg. A kitermelés 
racionalizálása érdekében a szex-orientált 
spermadózis így lényegesen kevesebb on-
dósejtet tartalmaz. ( Az Eu AI-Vets mun-
kacsoportjában ajánlásként a minimum  
2 millió betöltött spermium mellett a 
40%-nyi élő, előrehaladó spermiumot 
gondoljuk minimum követelménynek a 
kereskedelmi célú használatban.) A sper-
ma „megmunkáltsági” fokának emelke-
dése, festés, uV fény, lézertalálat emisz-
sziója, az elhúzódó procedúra szintén 
nem a minőségparaméterek megtartása 
irányába hatnak. A vemhesülési eredmé-
nyek szinten tartása érdekében a legtöbb 
felhasználó gazdaságban az ilyen szapo-
rítóanyagot kizárólag üszőkön alkalmaz-
zák. (ugyancsak AI-Vets együttdöntés, 
hogy a fertilitás a szokásos mértékűnek 
legalább a 80%-át érje el.) Az előnyök 
viszont kétséget kizáróak, a 9:1 arányú 
üszőellés sem ritka az ilyen spermát 
használó hazai gazdaságokban. A techno-
lógia más háziállatfajok rendelkezésére 
is állhat, sertéseknél például felesleges-
sé teheti pl. a göbék ivartalanítását, ha a 
kívánt hímnemű utódok lesznek túlsúly-
ban.( Az már inkább a kis színes hírek 
kategóriájába tartozik, hogy az ICAR 
szaporodásbiológiai világkongresszuson 
arról is beszámoltak: elefántbikák sper-
maszortírozásával kívánt nemű elefántok 
előállítását is sikerrel végezték, hogy a 
transzatlanti állatkertekben nehezebben 
szaporodó afrikai fajta ivari egyensúlyát 
valahogyan helyreállítsák.)

INSZEMINÁTOR – TÖBB MINT 
SZAKMA

A termékenyítő szakember, az insze-
minátor mint foglalkozási ág a mester-
séges termékenyítő állomások szervező-
désével egyidős. Az elnevezés beszédes, 
tükörfordításban (semen: mag, sperma) 
arra a munkafolyamatra utal, hogy a 
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 szaporítóanyagot művi úton – műszerrel, 
katéterrel – a természetes nemi csatornán 
át bejuttatják fogamzó képes nőivarú álla-
tok ivarszerveibe. Bár a manuális munka-
folyamat az évtizedek során gyakorlatilag 
nem változott, a ma inszeminátorainak 
sokrétűbb ismeretanyagot kell már elsa-
játítaniuk, készség szintjén alkalmazniuk. 
Az ún. OKJ típusú képzések felülvizsgá-
lata során az inszeminátor-képzés, közöt-
tük a szarvasmarha-inszeminátor képzése 
és a szarvasmarhaembrió-átültetők kép-
zése az ún. hatósági képzések közé soro-
lódott át, felelőse a földművelésügyi tárca 
és a NÉBIH, az oktatási és vizsgaköve-
telmények előzetes elfogadása megtör-
tént, jogszabály megjelenése tárgyévben 
várható.

A szarvasmarha-termékenyítő insze-
mi nátorok döntő hányada nagy létszámú 
tejelő telepeken dolgozik, de vállalkozá-
si keretek között tovább él a hajdanvolt, 
„körjáratosnak” nevezett szolgáltatási 
forma, amikor a szakember – „hívásra 
házhoz megy” rendszerben – több far-
mot is felkeres. Nyugat-Európában már 
eléggé elterjedt, hogy gazdák, tulajdono-
sok sajátítják el a termékenyítés tudomá-
nyát, és a saját állományukban ők végzik 
ezt a munkát is. A vemhesülések érdeké-
ben azt a komparatív előnyt tudják így 
kihasználni, hogy náluk jobban senki 
nem ismeri az állataikat, az ivarzáskor 
megváltozott viselkedésüket, magatar-
tási sajátosságaikat. Az inszeminálás 
azért ma is kétkezi szakma, a begya-
korlás jó kézügyességet feltételez, amit 
aztán sokan az évek során szinte művé-
szi tökélyre fejlesztenek (magam az Eu 
mesterséges termékenyítési munkacso-
port értekezletein jókat mosolyogtam 
a tagdelegátusok olyan ötletein, hogy a 
humán medicinában már bevált „virtual 
reality system”- szerűen lehetne a gya-
korlati képzés egyes elemeit megolda-
ni. A virtuális valóságshow bizonyosan 
nem tudja kiváltani a gyakorlati drillt.  
(A katéter bevezetését elképzelni köny-
nyű, végrehajtani – főleg kezdetben 
– annál keservesebb.) A képzés uniós 
harmonizációját műhelymunka szintjén 
ugyancsak fontolgatjuk.

A bejegyzett inszeminátorok száma 
a NÉBIH által vezetett hatósági név-
jegyzékben évről évre folyamatosan  

emelkedik, az aktív szarvasmarha-insze-
minátorok száma meghaladja az ezret. 

Aztán már a fogalmak is mások, mint 
évtizedekkel előbb, a mesterséges termé-
kenyítő állomások ma már a nevükkel 
ellentétben inkább spermagyűjtő közpon-
tok (az Eu is ezt használja, SCC semen 
collection center). Sőt, a definíciók köre 
az elmúlt szűk évtizedben  tovább bővült, 
megjelentek a logisztikai sperma-raktár-
központok (SSC semen store centerek), 
melyekből máris hetet számlálunk ha-
zánkban.

MűVI SZAPORÍTÁSI  
LÉTESÍTMÉNyEK – KAPOCS A 

GyAKORLATI TENyÉSZTŐKKEL

A művi szaporításnak mint tenyésztés-
technikai eljárásnak a tenyésztéssel való 
igen szoros kapcsolatát mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy a mesterséges 
termékenyítő állomások a fajtafenntartó 
tenyésztőszervezetekkel együttműködés-
ben végzik tevékenységüket, míg sperma-
raktárközpont státuszért csak a bejegy-
zett fajtafenntartó tenyésztőszervezetek 
folyamodhatnak! Ők az operatív, diszt-
ribúciós és logisztikai, kétkezi és admi-
nisztratív munkát természetesen alvállal-
kozóikra bízhatják. A jelenleg bejegyzett 
7 SSC közül kettő hazai előállítású ter-
mékenyítőanyag piacra juttatását végzi,  
5 viszont „intratrade” és import relációból 
származó szaporítóanyagot forgalmaz.  
(Az SCC-ok és SSC-ok listái a NÉBIH 
honlapján hozzáférhetőek). A magyar-

tarka fajtában a Génbank-Semex mező-
hegyesi mesterséges termékenyítő 
állomása, valamint a jáki szarvasmar-
hasperma-raktárközpont jogosult hazai 
előállítású és/vagy intratrade beszállítású 
hegyitarka szaporítóanyag piacra juttatá-
sára.

A sperma-raktárközpontok célja te-
nyésztő partnereik igényeinek minél töké-
letesebb kielégítése. Törekednek egyedi 
igények lehetőség szerinti kielégítésére, a 
világon elérhető –vagy akár elérhetetlen 
– csúcsbikáktól szaporítóanyagok beszer-
zésére, piacra juttatására. A versenyben 
nehéz talpon maradni, a tejelő tehenek 
száma lényegesen nem emelkedik, emiatt 
a piac szűkül vagy stagnál, a vevőket csak 
úgy lehet megtartani, ha kiszolgálásuk 
közel tökéletes.

Ez számos járulékos szolgáltatás beépí-
tését jelenti a kiszolgáló tevékenységbe, 
a szaporítóanyag házhoz szállításától a 
korrektív párosítások közös megtervezé-
séig. Ennek része többek között az általuk 
forgalmazott szaporítóanyaggal elért fer-
tilitás, vemhesülési eredmény gyűjtése, 
nyomon követése. Számos gazdaság az 
SRK-k szakembereire bízza az állomány-
szintű tenyészpárosítás megtervezését, 
operatív menedzselését is. Az okszerű 
párosítási munka a tétemény képességek 
javulásán túl olyan kiváló küllemű te-
nyészállatokat is eredményez, amelyek 
bármely küllemi összevetésben, verseny-
ben megállják a helyüket.
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XIV. Tarka Fotópályázat
Beérkezési határidő: 2016. július 22.

PáLyázATI FELTéTELEK:

A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, lakóhelytől és életkortól 
függetlenül bárki részt vehet.
A pályázat témája: a szarvasmarha és annak tenyésztése. Te-
hát nem kizárólag a magyartarkák örökíthetők meg, hanem a 
szarvasmarhák valamennyi fajtája, bármilyen környezetben és 
bármilyen módon.

A pályázatra csak olyan felvételeket nevezzenek a szerzők, ame-
lyek a korábbi Tarka Fotópályázatokon még nem szerepeltek!

Egy pályázó maximum 10 db fekete-fehér vagy színes, digitá-
lis vagy digitalizált képet küldhet be e-mailben. A beküldött al-
kotások mérete 3543x2362 pixel és 300 dpi legyen, nyomtatási 
méret 20x30 cm, JPG. Más formátum esetén a hosszabbik oldal 
egyezzen meg az előírtakkal. A zsűri által kiállításra javasolt ké-
peket a szervezők nagyíttatják le. Az egy e-mailben küldött fotók 
összterjedelme ne haladja meg az 15 Mb-ot, ennek megfelelően 
kérjük a mennyiséget több e-mailre elosztani! Becsomagolt állo-
mányokat, óriás leveleket nem fogadunk. Minden képet egyen-
ként kell csatolni. A fotók beérkezéséről visszajelzést küldünk.

A pályaművek fájlneve a következő adatokat tartalmazza éke-
zetes betűkkel írva: a pályázó családi neve_keresztneve_a kép 
sorszáma_a kép címe. Pl.: Molnár_József_01_Tarkamarha

A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteni! A nevezési lapon 
szereplő információk egyezzenek a fájlnévben olvasható fel-
irattal! A nevezési lap a kiírás végén szerepel, illetve letölthető 
a http://muvhazbonyhad.ewk.hu oldalról. A nevezési lapot is 
e-mailben kérjük beküldeni. A nevezési lap fájlneve a pályázó 
neve legyen!

Beküldési cím: tarkafesztival@gmail.com 

Díjazás: az 1-3. helyezett tárgyjutalomban részesül, egy alkotó 
pedig elnyeri a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének külön-
díját, ill. egyéb különdíjak is átadásra kerülhetnek.

A pályázóknak nevezési díjat kell fizetni, melynek összege: 
1.000 Ft/fő, a beküldött képek számától függetlenül. A nevezési 
díjakat a pályázattal és kiállítással kapcsolatos költségek fede-
zésére fordítják a szervezők. A nevezési díj átutalható, de csak 
azon a néven, amely a nevezési lapon is szerepel. 
Számlaszámunk: Vörösmarty Mihály Művelődési  
Központ,  OTP 11746036-15415307 (IBAN formátum: 
Hu03117460361541530700000000). A megjegyzés rovatban 
fel kell tüntetni: Tarka Fotópályázat! Aki nem tudja megoldani 

a banki átutalást, az adja fel a nevezési díjat postai rózsaszín 
csekken úgy, hogy azon a művelődési központ neve szerepeljen 
és cím helyett a számlaszáma!

A kiállításon szereplő művek a tárlat népszerűsítésével kapcso-
latos publikációkban szerzői jogdíj fizetése nélkül jelennek meg 
– a szerző nevének feltüntetésével. A Magyartarka Tenyésztők 
Egyesülete a kiválasztott képek közlési jogát esetleg megvásá-
rolja szakmai lapjában való felhasználásra, a szerzőkkel való 
egyeztetés után. A díjnyertes fotók a kiállítás megnyitását kö-
vetően megtekinthetők lesznek a http://muvhazbonyhad.ewk.hu 
internetes oldalon, ahonnan előzetesen a nevezési lap is letölthe-
tő. A szervezők a beérkezett fotókat CD-n archiválják.

További információ: Vörösmarty Mihály Művelődési Központ, 
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2. Telefonszám: 06-74/451-455. 
(A művelődési központ június 20-tól július 3-ig zárva tart, ekkor 
a telefonszám nem él!)

A zsűri tagjai: Szabó Béla fotóművész, EFIAP; Dr. Füller Imre, 
a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatója; 
Kirchné Máté Réka, a Bonyhádi Fotóklub alapítója.

Pályázati naptár:
Beérkezési határidő: 2016. július 22.
Zsűrizés: 2016. július 26-29. között
Értesítés a zsűri döntéséről: 2016. július 30-án
A kiállítás megnyitása: 2016. augusztus 13-án
A kiállítás megtekinthető: Bonyhádon, a művelődési központ-
ban (Széchenyi tér 2.), augusztus 12-től 31-ig.
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NEVEZÉSI LAP

a XIV. Tarka Fotópályázaton való részvételhez

A pályázat feltételeit ismerem. Hozzájárulok ahhoz, hogy a kiállításra elfogadott alkotásaimat a rendezvény népszerűsítése érdeké-
ben – térítésmentesen – publikálják a rendezők, a nevem feltüntetésével, különféle sajtótermékekben.  

Név: ………………………………………………………………………………………….

Postacím: …………………………………………………………………………………….

Telefonszám: ……………………………….    E-mail: …………………………………….

Sorszám A kép címe Készítésének helye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hely: ………………………………… Dátum: 2016. …………………………………….

"

Radnaa Burmaa mongol élelmezésügyi és mezőgazdasági miniszter többnapos magyarországi tartózkodásán – magánprogramja 
részeként – több magyartarka tenyészetet is meglátogatott. Elsőként Ficsor Árpád elnökségi tagunk dunaharaszti gazdaságában 
ismerhette meg a tenyászállat-előállítás és a hosszú érlelésű sajtkészítés magas színvonalú technológiáját.

Ezt követően Kakasdon Nemes János és családja a fajtára alapozott, kiválóan szervezett kisgazdaságának működésébe nyert 
bepillantást. Az ilyen gazdaságok számának növelése miniszter 
asszony szakmai programjának egyik kiemelt célja.

A nap zárásaként a magas rangú vendég meglátogatta a bony-
hádi Pannónia-Állattenyésztő Kft. magyartarka tenyészetét, 
ahol Bertalan Barna állattenyésztési igazgató ismertette a te-
nyésztést, bemutatta a magas színvonalú termeléshez nélkülöz-
hetetlen korszerű tartás- és takarmányozás-technológiát.

A minisztert Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád város polgár-
mestere, dr. Füller Imre ügyvezető igazgató és dr. Húth Balázs 
tenyésztés- és marketingvezető fogadta. A jó hangulatú, kötet-
len, kétoldalú megbeszélésen – amelyen részt vett dr. Kovács 
László, az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Üzletfejlesztési 
Igazgatója is –, szó esett a tenyészállat- és szaporítóanyag-ex-
portról, valamint az újonnan létre jövő telepek létesítéséhez és 
üzemeltetéséhez nyújtandó szakmai segítségről.

MAgyARTARKA TEnyésZETEKET láTogAToTT MEg 
A Mongol MEZőgAZdAságI MInIsZTER
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Az Animal-Hygiene Kft. bemutatkozása Cegléden Rácz Károly elnök megnyitja a nagyvázsonyi 

regionálist közgyűlést

Regionális közgyűlés Nagyvázsonyban

Magyar Tibor (Gordius Solutions Tender Kft.) a pályázati 

lehetőségekről tartott előadást

Kovács-Mesterházy Zoltán elnökségi 
tag megnyitja a mezőhegyesi regionális közgyűlést

Veres Zoltán ügyvezető ig. (Génbank-Semex Mo. Kft.) 

köszönti a mezőhegyesi közgyűlés résztvevőit

Regionális közgyűlés Mezőhegyesen
Simai Szabolcs osztályvezető (NÉBIH) előadása

A rendezvényeket aktív részvétel jellemezte
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Dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető
Békési Imre elnökségi tag megnyitja a derecskei 

regionális közgyűlést

Regionális közgyűlés Derecskén

Regionális közgyűlés Noszvajon Vágó Barnabás küllemi bíráló

Bertalan Barna elnökségi tag megnyitja a kaposvári 

regionális közgyűlést

Regionális közgyűlés a Kaposvári Egyetemen
Dr. Füller Imre ügyvezető igazgató

Németh Csaba állattenyésztési igazgató (NÉBIH) 




