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Ha november, akkor őszi tenyész érték
becslés, új tenyészértékek, fiatal te
nyészbikák a köztenyésztésben.

A hazai tenyészérték-becslési modell az 
ún. lépcsős bázist alkalmazza, amely min-
den 5. évben emeli a bázispontot, figye-
lembe véve a magyartarka-populációban 
mutatkozó genetikai előrehaladást. Így a 
2015. évi őszi futtatás óta a 2010-ben szü-
letett tehénállomány tenyészérték-átlaga 
jelenti az új viszonyítási pontot.

A 2016. novemberi futtatás az alábbi 
paraméterek szerint történt:
• Laktációszámítás Wilmink-mód szer-

rel, minimum 180 napos laktációk 
figyelembe vételével

• Holstein-fríztől különválasztva mind 
a pedigré, mind a termelés, mind a 
SCS

• Heterogén variancia figyelembe véte-
lével (termelés + SCS)

• Szomatikus sejtpontszám-tenyész-
érté kek standardizálása a bázispo-
puláció (2010-es születésű, legalább 
87,5%-ban mt vérhányadú nőivarú 
egyedek) eredményei alapján

Az újonnan értékelődött fiatal bikák 
sorát a 23269 Kocséri János Hugo nyit-
ja 120 TTI-vel és 129 KTI-vel. Jánost a 
kocséri Petőfi Mg. Szövetkezet tenyész-
tette. Küllemi tulajdonságai közül a 
nagy rámát (129) és a jó lábszerkezetet 
(105) kell megemlíteni. János ivadékai-
tól elsősorban nem sok, hanem koncent-
rált tejtermelést várunk, hiszen anyja a  
3. laktációban 7719 kg tejet termelt, 
4,39% tejzsír- és 3,58% tejfehérje-tarta-
lommal. A bika a termelési tulajdonságok 
közül elsősorban a beltartalom-javításban 
tűnik ki, zsír% TÉ-e +0,17,  fehérje% 
TÉ-e +0,08!

A fiatal generáció sorát a 23556 Teveli 
Járás Imposium zárja 135 TTI-vel és 133 
KTI-vel. Tenyésztője a Teveli Mg. Zrt. 
Járás elsősorban a tejmennyiség (+1089 

kg), a tőgy (110) és a ráma növelésében 
(116) jeleskedik. 

A fiatal húshasznú tenyészbikák ígére-
tes képviselői közül a 25321 Jáki Lackó 
Pöttyösnek és a 25517 Őrségi Lotari 
Steinadlernek hímivarú ivadékaik hízé-
konysági és vágási teljesítménye alapján 
már hústenyészértéke (HTI) is van. Nincs 
okunk panaszra, hiszen Lackó HTI-je 
119, Lotarié 122. Itt is szeretném meg-
ismételni azt a szakmai véleményemet, 
mely szerint azok a tenyésztők, akik hús-
hasznú anyatehéntartással foglalkoznak, 
a szaporítóanyag (vagy a fedező bika) 
kiválasztásánál részesítsék előnyben a 
húshasznú tenyészbikákat! A széleskörű 
gyakorlati tapasztalatok bennünket iga-
zolnak!

A novemberi tenyészértékbecslés alap-
ján ajánlott tenyészbika kört és a részletes 
termelési és küllemi tenyészértékeket az 
újság utolsó oldalán és az Egyesület hon-
lapján is megtalálják az érdeklődők.

A JÖVŐ KIHÍVÁSAIRA FELKÉSZÜL-
VE KORSZERŰSÍTJÜK A FEJT  

MAGYARTARKA KÜLLEMI  
BÍRÁLATI RENDSZERÉT

Annak érdekében, hogy a kettőshasznú 
magyartarka továbbra is megőrizhesse 
jelenlegi arányát hazánk szarvasmar-
ha-tenyésztésében, tenyésztési prog-
ramját, küllemi bírálati rendszerét a 
jövő kihívásihoz kell igazítani, illetve 
„finomhangolni”. 

A küllemi bírálati rendszer fejlesz-
tésének szükségességét az újság nyári 
számában részletesen indokoltam. Most 
a legfontosabb változásokról szeretném 
tájékoztatni a tenyésztőket, az olvasókat.

Az új bírálati rendszer (FleckScore) 
célja, hogy a hegyi tarka teheneken a 
lehető legkorábban elbíráljuk azokat a 
küllemi tulajdonságokat, amelyek po-
zitívan befolyásolják a hasznos élettar-
tam alakulását, adatokat szolgáltatva a 
tenyészértékbecslés számára. A bírálat 

során 21 küllemi résztulajdonság 1-9 
pont közötti lineáris skálán kerül leírásra, 
ahol az egyes tulajdonságokat a bioló-
giailag lehetséges szélső értékeik között 
jelenítjük meg. A résztulajdonságok bí-
rálati eredményeinek birtokában lehe-
tőség nyílik a komplex ráma, izmoltság, 
lábszerkezet és tőgy összpontszám meg-
határozására. A ráma, a lábszerkezet és a 
tőgy főtulajdonságok esetében a komplex 
összpontszám a résztulajdonságok bírála-
ta után egy számítási algoritmus alapján 
kerül kiszámításra. A számítás során az 
egyes résztulajdonságok arányát gaz-
dasági súlyuk és a hasznos élettartamra 
gyakorolt befolyásuk alapján határozzuk 
meg (1., 2., 3. táblázat). A főtulajdonsá-
gok értékei első laktációs tehenek eseté-
ben 68-93 pont között mozoghatnak, a 
populációátlagot pedig a 80 pont jelenti. 
A FleckScore bírálati rendszer lehetővé 
teszi, hogy a laktációkon keresztül nyo-
mon kövessük az egyes egyedek küllemi 
tulajdonságainak populációátlaghoz vi-
szonyított változását, eltérését.

Az új bírálati rendszerről készült Kül-
lemi Bírálati Szabályzat hamarosan az 
Egyesület honlapjára is felkerül, az ér-
deklődő tenyésztőknek pedig 2017 tava-
szán képzést szervezzünk.

NYÁRI/ŐSZI IVADÉKVIZSGÁLAT

Az év második felében rendhagyó módon 
két alkalommal tudtunk ITV-t indítani, 
nyáron és ősszel, 2-2 bikával.

A nyári indításban a 28590 Rádóci 
Óperencia Gerjent és a 28591 Dunaha-
raszti Orleán Willét indítottunk a kettős 
(fejt) tenyészetekben.

Óperencia apja a hazai tenyésztésű 
Teveli Gerjen Vallomás, amely igazi ket-
tőshasznú bika, kiegyensúlyozott tej- és 
jó hústermeléssel. Gerjen szaporítóanya-
gát nagy számban használták a tenyész-
tők nemcsak a fejt, hanem a húshasznú 
tenyészetekben is. Óperencia anyja a 3. 
laktációban 9917 kg tejet termelt 3,95% 

TENYÉSZTÉSI AKTUALITÁSOK
BEKÖSZÖNTÖTT AZ ÚJ TENYÉSZBIKA GENERÁCIÓ

Dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető, MTE
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tejzsír- és 3,60% tejfehérje-tartalommal. 
Anyai nagyapja a szintén hazai tenyész-
tésű Zefír, aki a magyartarka tenyészbi-
kák TOP 100-as TTI-rangsorát hosszú 
ideig vezette és jelenleg is a 6. helyen áll 
(TTI: 132). A KSTV zárásakor rámára 8, 
izmoltságra 7 pontot kapott.

Orleán apja a német Wille, amelynek 
ivadékai nagy tejtermeléssel és kiváló 
fitnesszel büszkélkedhetnek. Wille anyja 
a 3. laktációban 11674 kg tejet termelt 
3,92% tejzsír- és 3,59% tejfehérje-tarta-
lommal. Anyai nagyapja a 21179 német 
Rurex. Orleán apai féltestvére a koráb-
ban ITV-ben indult 27596 Bonyhádi Net 
Wille.

Orleán anyjának legnagyobb laktációs 
termelése (2.) 9353 kg tej, 4,02% tejzsír 
és 3,29% tejfehérje. Az ősök eredményei 
alapján kiváló tejtermelő képességű biká-
ra számítunk Orleán személyében, és kí-
váncsian várjuk lányai termelését!

Az őszi indításban szintén két kettős-
hasznú bikát indítottunk: 28589 Böször-
ményi Ozora Gerjen, Óperencia apai fél-
testvére és 28592 Máriakálnoki Oszmán 
Zauber.

Ozora apja szintén Gerjen, anyai nagy-
apja pedig Bonyhádi Eredményes Dionis. 
Anyja az 5. laktációban 11579 kg tejet 
termelt 3,68% tejzsír- és 3,36% tejfehér-
je-tartalommal.

A KSTV alatti súlygyarapodása  
1850 g/nap, rámára 8, izmoltságra és láb-
szerkezetre 7-7 pontot kapott.

Oszmán apja a német import Zauber, 
amelyet elsősorban tejmennyiség és 
beltartalom, valamint fitnesz tulajdonsá-
gok javítására használtuk a célpárosítá-
soknál. Anyai nagyapja a 14500 Refrén, 
amely az elmúlt évtized egyik legkedvel-
tebb magyartarka tenyészbikája. Oszmán 
anyja a 4. laktációban 7338 kg tejet ter-
melt 4,81% tejzsír- és 3,67% tejfehérje-
tartalommal. A KSTV alatti súlygyarapo-
dása 1800 g/nap, rámára 8, izmoltságra 6, 
lábszerkezetre pedig a maximális 9 pon-
tot kapta. A szülők teljesítménye alapján 
sok és koncentrált tejet várunk lányaitól.

Végezetül az év végéhez közeledve 
engedjék meg, hogy minden kedves Te-
nyésztőnknek és Olvasónknak áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket, eredmé-
nyekben és szakmai sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt kívánjak!

28589 BÖSZÖRMÉNYI OZORA GERJEN

Elülső tőgyfél hossza 6 %

Hátulsó tőgyfél hossza 6 %

Tőgyfüggesztés 13 %

Tőgymélység 24 %

Elülső tőgyfél illesztése 14 %

Elülső tőgybimbó helyeződése 15 %

Hátulsó tőgybimbó állása 10 %

Tőgybimbó hossza 6 %

Tőgybimbó vastagsága 6 %

3. táblázat | A tőgy résztulajdonságok súlyozása

Hátulsó láb állása 40 %

Csánkizület állaga 20 %

Csüd meredeksége 20 %

Sarokvánkos magassága 20 %

2. táblázat | A lábszerkezet résztulajdonságok súlyozása

farmagasság 50 %

farszélesség 16,7 %

törzsmélység 16,7 %

törzshosszúság 8,3 %

farhosszúság 8,3 %

1. táblázat | A ráma résztulajdonságok súlyozása
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Hazánkban az elmúlt időszakban meglehető-
sen ritkán találkozhattunk olyan tudományos 
információkkal, melyek a húshasznosítású 
szarvasmarhák hizlalási és vágási eredményén 
alapuló ivadékteljesítmény-vizsgálati (ITV) 
eredményeiből születtek. Az ITV megszer-
vezése és lebonyolítása meglehetősen nehéz 
feladat, ami a szakmailag kiemelten fontos 
irányelvek meghatározása és betartása mellett 
jelentős anyagi ráfordítással is jár.

Az ITV során olyan tenyésztésbeli, 
gazdasági és piaci értelemben véve fon-
tos értékmérő tulajdonságok alakulásáról 
nyerhetünk adatokat, melyek vizsgálatá-
ra más módszerrel (pl. sajátteljesítmény-
vizsgálat, STV) nem nyílik lehetőség.  
A húshasznosítású szarvasmarhák esetén ti-
pikusan ilyen tulajdonságok azok, melyeket 
csak vágás után, a vágóhídi feldolgozás során 
mérhetünk. A levágott marhából soha nem 
lesz tenyészállat, így az ide vonatkozó tulaj-
donságok tenyészértékeinek a meghatározása 
kizárólag ITV-tal lehetséges.

Hazánkban a magyartarkát kettős hasznosí-
tású fajtaként tartjuk nyilván, azaz nemesítése 
során – a fitnesz tulajdonságok mellett – mind 
a két fő tulajdonságcsoportra, a tejtermelésre 
és a hústermelésre is figyelni kell. A tejtermelő 
képesség alakulása a termelésellenőrzött állo-
mányok havi befejési adataiból jól becsülhető, 
a hústermelő képesség ellenőrzéséhez azon-
ban STV-okat (pl. a hizodalmasság tesztelésé-
re) és ITV-okat (pl. a vágóérték tesztelésére) 
kell szervezni.

A fentiek tükrében jelen munkánk elsődle-
ges célja néhány populációgenetikai paramé-
ter meghatározása volt az ITV-on részt vevő 
magyartarka fajtájú hízóbikák hizlalási és 
vágási értékmérő tulajdonságaiban. Kíváncsi-
ak voltunk arra is, hogy milyen képet mutat 
a hizlalási és vágási teljesítmény fenotípusos 
és genetikai trendje az elmúlt időszakban.  
A rendelkezésre álló adatbázis felhasználásá-
val szerettük volna a vizsgálatban részt vevő 
tenyészbikák tenyészértékeit is meghatározni 
a hizlalási és vágási tulajdonságokban.

Munkánk során ugyanazt – a Magyartarka 
Tenyésztők Egyesületétől származó – orszá-

gos ivadékteljesítmény-vizsgálati adatbázisát 
dolgoztuk fel, melyből cikksorozatunk első ré-
szében néhány tényező hatását értékeltük 899 
fajtatiszta magyartarka hízóbika hizlalási és 
vágási eredményeire. A hízóbikák összesen 96 
apa és 823 anya ivadékai voltak. Az apánkén-
ti 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 12-27 hónap között változott. 
A vizsgált tulajdonságok köre jelen dolgoza-
tunkban megegyező volt a korábban bemuta-
tottakkal, így azok értelmezését és számításuk 
módját itt nem ismételjük.

A fenotípusos trendszámítás során mind 
a tíz vizsgált értékmérő tulajdonság esetén a 
meredekség értéke pozitív volt, azaz a 2001-
2013 között született hízóbikák hizlalási és 
vágási értékmérő tulajdonságainak alakulása 
egy kivétellel (SZV) kedvező irányt mutatott  
(1. ábra). A legnagyobb mértékű javulást az 
életnapra jutó napi súlygyarapodás (éven-
te +12,19 g/nap), a hizlalási végsúly (évente 
+5,65 kg), valamint a SEUROP izmoltsági 
(évente +0,11 pont) és faggyússági (évente 
+0,12 pont) pontszám esetében számítottuk.  
A hizlalási végsúly növekedése a SEUROP 
faggyússági pontszám emelkedését okozhatta. 
A legkisebb növekedést az izmoltsági pont-
szám (évente +0,04 pont) és a vágási százalék 
(évente +0,10%) esetén figyeltük meg. Mind-
ezek alapján megállapítható, hogy a vizsgált 

időszakban a hizlalási és vágási mutatószá-
mok ugyan eltérő mértékben, de jellemzően 
javuló tendenciát mutattak. 

Két különböző BLUP modellel számítot-
tunk populációgenetikai paramétereket és 
örökölhetőségi értékeket. Az apamodell ese-
tén a legrosszabbul öröklődő tulajdonságnak 
(h2=0,19) a SEUROP faggyússági pontszám 
bizonyult, ami jórészt egyező volt a fagy-
gyútartalom és a takarmányozás (mint kör-
nyezeti tényező) összefüggéseiről jól ismert 
szakmai axiómákkal. Az izmoltsági pontszám 
és a SEUROP izmoltsági pontszám esetén 
közepes (h2=0,31, ill. h2=0,30), a többi vizs-
gált értékmérő tulajdonság esetén pedig jó 
(h2=0,39-0,54) örökölhetőségi értékeket szá-
mítottunk. Az egyedmodell az előzőeknél jó-
val nehezebben értelmezhető eredményeket 
adott. A SEUROP izmoltsági és faggyússági 
pontszám, valamint az izmoltsági pontszám 
örökölhetősége közepesnek, illetve jónak 
bizonyult (h2=0,31-0,43). A többi vizsgált 
értékmérő tulajdonság esetén a vártnál jóval 
nagyobb, néhány esetben indokolatlanul ma-
gas örökölhetőségi értékekkel (h2=0,76-0,88) 
találkoztunk. Ilyen nagy h2 értékeket a szóban 
forgó tulajdonságok esetén a szakirodalomban 
nem találtunk (1. táblázat).

Nagy különbséget találtunk a tenyész-
bikák között az életnapra jutó napi súly-
gyarapodás és csontos hús termelés, vala-
mint az izmoltsági pontszám és a SEUROP 

POPULÁCIÓGENETIKAI PARAMÉTEREK, TENYÉSZÉRTÉKEK ÉS TRENDEK 
IVADÉKTELJESÍTMÉNY-VIZSGÁLATBAN RÉSZT VEVŐ MAGYARTARKA HÍZÓBIKÁK HIZLALÁSI ÉS VÁGÁSI TELJESÍTMÉNYE ALAPJÁN

Dr. Bene Szabolcs – Dr. Polgár J. Péter
Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely

1. ábra |  Fenotípusos trendek az SGY és a VSZ tulajdonságokban
SGY=életnapra jutó napi súlygyarapodás; VSZ= vágási százalék
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izmoltsági pontszám tenyészértékeiben.  
Az életnapra jutó napi súlygyarapodás tekin-
tetében legjobb (21719-es számú bika, +113 
g/nap), és legrosszabb (18428-as bika, -52 
g/nap) apa között 165g/nap volt a különb-
ség. A SEUROP izmoltsági pontszámban 
is a 21719-es apa tenyészértékét találtuk a 
legnagyobbnak (+0,19 pont), ami nagyság-
rendileg fél osztálynyival (0,46 ponttal) volt 
nagyobb annál, mint amit a 17044-es te-
nyészbika (-0,27 pont) esetén számítottunk. 
Az izmoltsági pontszám esetén viszont több 
mint egy teljes pontnyi (1,03 pont) különbsé-
get találtunk a 15669-es apa (+0,33 pont) és a 
18428-as tenyészbika (-0,70) ivadékcsoport-
jainak a teljesítménye között. 

A vizsgálatban szereplő 96 apa közül a 
legidősebbek 1996-ban, a legfiatalabbak 
pedig 2011-ben születtek, így a genetikai 
trendeket az 1996-2011 közötti időszakra 
számítottuk. A legtöbb tulajdonság esetén 
a meredekség értéke pozitív volt, vagy-
is évről évre átlagosan jobb tenyészértékű 
apaállatok kerültek be a tenyésztésbe.  
A pozitív eredményekhez azért azt hozzá kell 
tenni, hogy az átlagos tenyészértékek évről 
évre történő javulása meglehetősen lassú 
ütemű volt (pl. életnapra jutó napi súlygyara-
podás esetén évente átlagosan csupán 1,38 g/
nap mértékben nőtt a tenyészérték). Bizonyos 
években jelentős átlagtól való eltéréseket is 
tapasztaltunk (pl. az életnapra jutó napi súly-

gyarapodás esetén a 2005-ben született apák 
átlagos tenyészértéke -41,06 g/nap, míg a 
2008-ban születetteké +35,66 g/nap volt).

ÖSSZEGZÉS

A hízóbikák hizlalási és vágási ered-
ményeiből számított fenotípusos tren-
dek egyértelműen az ide vonatkozó mu-
tatószámok javulásáról számoltak be.  
A 2001-2013 közötti időszakban az általunk 
vizsgált értékmérő tulajdonságok számszerű 
értéke kivétel nélkül nőtt. Korábbi dolgo-
zatunk eredményeihez hasonlóan megálla-
pítható, hogy a vizsgált időszakban nőtt a 
hízóbikák SEUROP izmoltsági pontszáma, 
nagyobb lett a szállítási veszteség és a hiz-
lalási végsúly is. Az életnapra jutó napi súly-
gyarapodás, valamint csontos hús termelés 
is kis mértékben nőtt. A vágási százalék, il-
letve az izmoltsági pontszám nem változott 
számottevő mértékben. Ez a fajta tenyésztési 
programjában megfogalmazott elvárásoknak 
teljes mértékben megfelelő volt.

A faggyútartalom pozitív irányú változá-
sának megítélése véleményünk szerint nem 
könnyű feladat, azt csak a piaci igények ala-
pos ismeretével lehet egyértelműen kedvező-
nek, vagy kedvezőtlennek nyilvánítani. Azok 
a piacok, amelyek hasított féltestet vásárol-
nak, jellemzően nagyobb faggyúborítottsá-
got keresnek. Abban az esetben azonban, ha 

a piacon a csontozás utáni végterméket kell 
elhelyezni, a kisebb faggyútartalom válik 
kedvezővé.

Munkánk során az apamodellel a szakiro-
dalmi adatokhoz jórészt hasonló, a meglévő 
szakmai ismereteknek megfelelő és a számí-
tott hibahatárok szerint megbízható örökölhe-
tőségi értékeket becsültünk. Ezzel szemben az 
egyedmodell a vizsgált értékmérő tulajdonsá-
gok nagy részénél vitára okot adó eredménye-
ket adott.

Javasolható az ITV-ok során a vágá-
si adatokból történő populációgenetikai  
paraméterek, örökölhetőségi értékek és 
tenyészértékek számí tásának ismételt á 
gondolása. Az e gyed  modell futtatása során 
tapasztalt adatbázis-strukturális problémák 
ugyanis csak abban az esetben jelentkeznek, 
ha a teljesítménnyel rendelkező egyednek 
(esetünkben a hízóbikának) nem lehetnek 
ivadékai. Ilyen esetekben lehetséges, hogy 
az egyszerűbb, kevesebb kiindulási paramé-
tert figyelembe vevő modellek alkalmazásá-
val megbízhatóbb eredményeket kaphatunk. 
Természetesen olyan esetekben, ahol a tel-
jesítménnyel rendelkező egyednek lehetnek 
ivadékai (pl. tejelő tehenek esetében a tej-
mennyiség tulajdonságnál vagy húsmarhák 
esetében a választási súly tulajdonságnál) 
bátran és kellő biztonsággal alkalmazhatjuk 
a bonyolultabb, összetettebb modelleket. 
Véleményünk szerint e kérdés minden két-
séget kizáró megválaszolásához nagyméretű 
adatbázisokon elvégzett további számítások, 
további vizsgálatok szükségesek.

Korábbi vizsgálatunk eredményeivel össz-
hangban megállapíthatjuk, hogy a hízóbikák 
apja (a minősítés alatt álló tenyészbika) szá-
mottevő befolyással lehet az értékelt hizlalási 
és vágási tulajdonságokra. Munkánk ered-
ményei alapján ismételten kijelenthető, hogy 
egy megfelelő apaállat kiválasztásával, ill. 
használatával akár egy generáción belül is ér-
zékelhetően lehet javítani a hizlalási és/vagy 
vágási teljesítményeket.

A munkánk során a hizlalási és a vágá-
si tulajdonságokban értékelt fenotípusos és 
genetikai trendek alapján kijelenthető, hogy 
a magyartarka fajta hústermelő képességé-
nek javítása során közreműködő, a fajta ne-
mesítésében részt vevő szakembereknek, a 
Magyartarka Tenyésztők Egyesületének, va-
lamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatalnak a munkája az elmúlt időszakban 
eredményes volt.

Tul. Apamodellel Egyedmodellel
Vg Vk Vf h2±SE Vg Vk Vf h2±SE

IZM 0,51 1,15 1,66 0,31±0,11 0,55 0,73 1,28 0,43±0,12

HVS 2994,07 2991,27 5985,34 0,50±0,14 3076,92 723,82 3800,74 0,81±0,14

VÁG 3001,80 2573,07 5574,87 0,54±0,14 2903,29 448,65 3351,94 0,87±0,14

SZV 0,88 1,37 2,25 0,39±0,12 0,73 0,77 1,50 0,49±0,13

SGY 10672,99 9923,24 20596,23 0,52±0,14 - 801,14 - -

CAR 1236,16 1057,10 2293,26 0,54±0,14 1208,79 160,31 1369,10 0,88±0,14

CHT 4328,98 3670,47 7999,45 0,54±0,14 - 119,17 - -

VSZ 3,47 3,34 6,81 0,51±0,14 3,33 1,02 4,35 0,76±0,14

EUR 0,13 0,31 0,44 0,30±0,11 0,13 0,21 0,34 0,38±0,11

FGY 0,06 0,23 0,29 0,19±0,10 0,08 0,17 0,25 0,31±0,11

1. táblázat | Populációgenetikai paraméterek
Vg=ivadékcsoportok közötti variancia; Vk=ivadékcsoporton belüli variancia; Vf=fenotípusos variancia; IZM=izmoltsági pontszám; 
HVS=hizlalási végsúly; VÁG=vágási súly; SZV=szállítási veszteség; SGY=életnapra jutó napi súlygyarapodás; CAR=vágott test 
súlya; CHT=csontos hús termelés; VSZ= vágási százalék; EUR=SEUROP izmoltsági pontszám; FGY=SEUROP faggyússági 
pontszám; - = nem becsülhető
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A MÁRVÁNYOZOTTSÁG ÉS A PORHANYÓSSÁG ÉRTÉKELÉSE RÖNTGEN  
KOMPUTERTOMOGRÁFIÁS ELJÁRÁSSAL A MAGYARTARKA FAJTÁBAN

Holló Gabriella, Húth Balázs, Holló István, Anton István

Napjaink állattenyésztésének egyik fő 
feladata a fogyasztók világszerte meg
nyilvánuló, egyre növekvő szükségleté
nek jó minőségű, biztonságos és ízletes 
termékekkel való kielégítése. 

A hús zsírtartalmának csökkentésére irá-
nyuló szelekció számos állatfajban az 
intramuszkuláris zsírtartalom csökkené-
sét eredményezte, amely kedvezőtlenül 
hatott az élvezeti értékére. Manapság 
gyakori fogyasztói kifogás, hogy a hús 
száraz, amit a gyenge víztartó képesség-
gel, valamint az intramuszkuláris zsír, 
azaz a márványozottságot előidéző zsír 
hiányával magyaráznak. Az izmon belüli 
zsír húsminőségre gyakorolt hatása, hogy 
csökkenti a csepegési veszteséget, ezáltal 
javítja a porhanyósságot. A porhanyósság 
a rágás során szerzett azon érzékszervi 
benyomás, amely a hús mechanikai tulaj-
donságával, a keménységgel függ össze. 
Minél porhanyósabb a hús, annál na-
gyobb az élvezeti értéke. A puhaság és a 
lédússág összefüggésben van egymással, 
a fogyasztók ugyanis azt tartják puhább-
nak, amelyik lédúsabb. A hús ízletességét 
vízben oldható vegyületek határozzák 
meg, míg aromáját a zsírban oldódók ad-
ják. Ebből következően az élvezeti érték a 
következő jellemzőket foglalja magában: 
szerkezet (porhanyósság), lédússág (víz-
tartó képesség, intramuszkuláris zsírtarta-
lom) és íz/zamat.

A márványozottságot a világ több or-
szágában (USA, Japán, Ausztrália) a 
szarvasmarha minősítési rendszerében 
értékelik, és vannak próbálkozások on-
line módszerrel is a porhanyósság előre-
jelzésére. Az Európában alkalmazott S/
EUROP minősítési rendszer szubjektív 
módon az izmoltság és faggyússág alap-
ján minősít, s nem terjed ki semmilyen 
húsminőségi paraméter értékelésére. 

Ezzel szemben a fogyasztói elvárások-
nak megfelelően egyre nagyobb az igény 
a porhanyós, ízletes minőségi marhahús 
előállítására, és ennek feltételeként az 

objektív módszeren alapuló értékalapú 
minősítésre.

Az irodalmi adatok alapján számos 
tényező befolyásolja a marhahús por-
hanyósságát és zsírtartalmát (genetikai 
tényezők, életkor, ivar), és ezek hatását 
figyelembe véve az előrejelzésük és javí-
tásuk nem könnyű feladat. 

A márványozottság és a porhanyós-
ság megállapítása általában két módon 
történik. Az egyik szubjektíven minősít 
referenciaképek alapján, vagy ún. érzék-
szervi bírálat/organoleptikus próba során.  
A másik módszer bár objektív, de dest-
ruktív módon az intramuszkuláris zsírtar-
talmat kémiai analízis során, míg a por-
hanyósságot műszeres nyíróerő-méréssel 
(pl. Warner-Bratzler nyíróerőmérés) ha-
tározza meg. Ennek alapján megállapít-
ható, hogy e két húsminőségi tulajdonság 
objektív értékelésére roncsolásmentes 
(nem-destruktív), hatékony és gyors 
mód  szerek fejlesztése szükséges. 

A képalkotáson alapuló eljárások egyik 
legnagyobb előnye az, hogy a fenti tulaj-
donságok (nem-destruktív, nem invazív) 
jellemzőek rájuk.

A röntgen komputertomográfia (CT) 
segítségével elkülöníthetők a különböző 
szövetek a röntgensugár abszorpció és a 
szürkeségi skála alapján, és ennek révén 
nagy pontossággal becsülhető a főbb szö-
veti összetétel. A komputertomográfiás 
vizsgálóeszközök jelenlegi csúcstech-
nikáját a dual source technika és a dual 
energy vizsgálati módszer jelenti. A ké-
szülék ekkor két különböző csőfeszült-
séget alkalmaz, amely pontosabb szöveti 
differenciálást tesz lehetővé.

Az előzőekből következően kutatásunk 
során azt vizsgáltuk, hogyan használható 
fel a röntgen komputertomográfia az is-
mertetett két húsminőségi tulajdonság, 
a porhanyósság és a márványozottság 
értékelésére, minősítésére. A CT felvéte-
leket az amerikai minősítési rendszerrel 

1. ábra |  A hosszú hátizom CT keresztmetszeti felvétele az intramuszkuláris zsírtartalom 
(IMF: kémiai analízissel mért zsírtartalom %, CT fat: CTzsírtartalom %) függvényében
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(USDA) megegyezően a hosszú hátizom-
ról a 12. borda síkjában készítettük. 

Az állatok vágása a LAC-Hús KFT. 
hajdúnánási vágóhídján történt. A jobb 
oldali féltestből a 12. bordánál kivá-
gott rostélyos szelet CT vizsgálatát a 
Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és 
Onkoradiológiai Intézetében végeztük. 
A CT vizsgálatok (Siemens Somatom 
Sensation Cardiac 16) során a hagyomá-
nyos diagnosztikában használt 120kV 
csőfeszültség mellett 80kV és 140kV 
csőfeszültséggel is készülnek felvételek. 
A hipotézisünk szerint különböző csőfe-
szültségű képek fúziójából kapott képek 
alapján bizonyos szövetféleségek elkü-
lönítése nagyobb pontossággal elvégez-
hető. A képalkotó vizsgálatok elvégzése 
után a hosszú hátizomból mintát vettünk 
laborvizsgálatok (zsírtartalom, porha-
nyósság) céljára.

EREDMÉNYEK

A márványozottságot meghatározó zsír-
tartalom a kémiai analízis szerint 0,7% 
és 7,9% között változott magyartarka 
bikák esetében, míg a CT-vel mért zsír-
százalék 0,1-9,67 volt (1. ábra). Az USA-
ban használt márványozottsági osztályok 
gyakorisági eloszlása a következőképpen 
alakult: small” (55,2%), „slight” (25,5%), 
„modest” (17,2%) és „moderate” (2,1%). 
A két módszerrel mért intramuszkuláris 
zsírtartalom között szoros összefüggést 

tapasztaltunk (r=0,8). Megállapítottuk 
továbbá, hogy a vágási súly befolyásolja 
a márványozottságot, és azonos élősúly-
ban levágott állatok esetében a nagyobb 
növekedési erélyű egyedeknél a hús intra-
muszkuláris zsírtartalma kisebb (r=-0,46 
– -0,49).

A porhanyósság alakulásában az intra-
muszkuláris kötőszövet jelentős szerepet 
játszik, ennek fontos alkotórésze a kolla-
gén. Magyartarka fajtájú vágóállatok hú-
sának átlagos kollagéntartalma 0,56+0,19 
mg/100g, az érték (2. ábra) tehenekben 
nagyobb (0,7%), mint bikákban (0,5%). 
Az izom kollagéntartalmát az állat élet-
kora jelentősen befolyásolta. Hasonló 
tendenciát figyeltünk meg a CT-vel mért 
kötőszövet-tartalom esetében is (0,4% v. 
0,7% p<0,05). A két mérési módszer kö-
zött szoros pozitív kapcsolatot írtunk le.  
A CT-vel mért intramuszkuláris kötő-
szövet-tartalom és a zsírtartalom között 
gyenge negatív kapcsolat áll fenn (r=-
0,3). Úgy tűnik, a kollagén szöveti elkü-
lönítésére a dual képalkotó módszer pon-
tosabb, mint a hagyományos módszer.

Az előzetes eredmények szerint a kép-
alkotó eljárások jelen vizsgálatban a rönt-
gen komputertomográfia gyors, online 
módszerként alkalmas a márványozottság 
és a porhanyósság minősítésére, helyette-

sítve az időigényesebb és drágább labora-
tóriumi módszereket. Reményeink szerint 
vizsgálataink eredményei elősegíthetik e 
két fontos húsminőségi tulajdonság javí-
tását a magyartarka fajtában.

Köszönetnyilvánítás: A kutatást az 
OTKA 111645 -Magyartarka szarvasmar-
ha húsminőségének és a marhahús élvezeti 
értékének javítása teljesgenom-vizsgálat-
tal c. kutatási program támogatta.

2. ábra |  A hosszú hátizom porhanyóssági jellemzőinek alakulása ivaronként

1. kép |  A rostélyos szelet CTvizsgálata 
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A Tej Szakmaközi Szervezet és Ter
méktanács 2016. november 23án Ta
tán, az Old Lake Golf Club & Hotelben 
rendezte meg VI. Tejágazati Konferen
ciáját. 

Már hagyománynak számít, hogy a 
Terméktanács minden év őszén meg-
szervezi a tejágazat éves tanácskozását, 
mely szakmai eseményeket igyekszik 
logikusan egymásra épülve tematizálni.  
A Terméktanács neves hazai és külföldi 
előadók közreműködésével valósította 
meg az eseményt, melyet az ágazat sze-
replőin túl a Kormányzat, a Földműve-
lésügyi Minisztérium, valamint a Nem-
zetgazdasági Minisztérium képviselői is 
megtiszteltek. Az előző évekhez hasonló-
an eredményes és tartalmas konferencián 
közel 200 fő vett részt.

A konferencia résztvevőit a miniszter 
által elismert reprezentatív szakmaközi 
szervezet, a Tej Szakmaközi Szervezet 
és Terméktanács elnöke, Mélykuti Tibor 
köszöntötte. Előadásában – többek kö-
zött – elmondta, hogy a Tej Termékta-
nács a tejpiaci válság kezelése kapcsán 
a tejtermelői támogatások növelését és 
kifizetését, az ágazati stratégiai és jogal-
kotási javaslatok megfogalmazását prio-
ritásként kezelte. A Terméktanács – piac-
tisztítási céllal – hatósági bejelentéseket 
készít, és további erőfeszítéseket tesz a 
termékpálya szervezettségének növelése 
érdekében. A stratégiai javaslatok közül 
kiemelte a járulékcsökkentést, a feldol-
gozói beruházási támogatásokat, a vem-
hes üsző támogatást, a de minimis keret 
emelését, az Agrár Széchenyi Kártya 
Konstrukció meghirdetését, az átfogó fo-
gyasztói folyadéktej áfacsökkentésének 
szükségességét, az UHT tejekre vonatko-
zó népegészségügyi termékadó (NETA) 
tervezetének napirendről történő levételét 
és végül az iskolatej-rendelet visszaállí-
tását. Az előttünk álló feladatok között 
meghatározta a piacvédelmet, a piacszer-
vezést, a további áfacsökkentést, az árcik-

likusság tompítását, egyes tejtermékek 
vevőcsalogató státuszának kivezetését.

Új generációk igényeihez alkalmazko-
dó, innovatív marketingeszközök és le-
hetőségek a tejágazatban címmel tartotta 
meg előadását dr. Törőcsök Mária egye-
temi tanár a Pécsi Tudományegyetemről. 
Elmondása szerint a tejről kialakult kép 
a „női és gyerekes” termék, a tej valami, 
ami higiéniai ellenőrzést igényel; tovább-
feldolgozottan már jelentős teret hódít, 
de sokan nem tudják, hogy ital vagy étel.  
A tej nem fő étkezési összetevő, fontos-
ságát sokan megkérdőjelezik, ugyanak-
kor feldolgozott formában nagy élmény. 
Sokan beszélnek allergiáról, érzékeny-
ségről, vannak félelmek,  ellentmondó 
médiahírek. A tej a köztudatban már 
nem „A tej - élet, erő, egészség” szlogen. 
Változó a jelentősége életkor szerint is: 
leginkább reggelihez kapcsolódik, kávé-
záshoz, süteményekhez, néhány ételhez. 
Sajnos azonban „trendi” tejhelyettesítők 
jelentek meg a piacon – mandula-, rizs-, 
szójatej.

A fiatalok étkezése nem áll gondol-
kodásuk középpontjában, de vannak 
extrém, főképp női csoportok – diétá-
zók, fogyókúrázók –, akiknél közép-
pontban van az étkezés. A fiataloknál 
tejtermékek közül az édességek emel-
kednek ki – pl. túródesszert –, kísérő 
szerep jut a tejnek a reggeli pelyhek, 
müzlik fogyasztásakor. A gyerekeket 
az izgalom, a játék, a verseny mozgat-
ja meg. A tejmarketing tervezésekor a 
táplálkozás mind racionális, mind emo-
cionális jelentéstartalmát érdemes fi-
gyelembe venni, a megatrendek hatása 
karakteresen tükröződik a táplálkozási 
magatartásban, vásárlási döntésekben. 
A fiatalok szélsőségesen/semlegesen 
viszonyulnak az étkezéshez, iskolai 
nevelésük fontos, szülőkön, mintaadó 
társakon, eseményeken keresztül lehet 
megtalálni őket.

Dr. Bozena Malmgren asszony (Tetra 
Pak, Svédország) „Kína mint felvevőpiac?” 

címmel tartott előadásában elmondta, hogy 
Kínában minden élelmiszer piaca fejlődik, 
kivételt talán a szénsavas italok jelentenek. 
A tejpiac mennyiségi növekedése +8% 
évente. A prémium tejek és gyerektejek 
15-18%-os, a sajtok 22%-os, a probiotikus 
termékek 24%-os, az ízesített tejek 6%-os, 
az ’ambient’ joghurtok 31%-os éves növe-
kedést produkálnak. A piac központosított, 
3 cég uralja, melyek a világon is a legna-
gyobbak közé tartoznak. A csomagolá-
sok folyadéktejeknél átlagosan legfeljebb  
600 ml űrtartalmúak, ezeket jellemzően 
kartonokban veszik. Az internetes for-
galom aránya immár 40%-os. Az import 
UHT tej hatalmas mennyiségben érkezik, 
ennek oka a 2008. évi melanin botrány mi-
atti bizalomvesztés. Ausztrália, Új-Zéland, 
Korea és az USA a piacvezető. Az im-
portált UHT tej mennyisége nő, emiatt az 
áruk esik, eközben a sajt ára stabil marad.  
A kínai prémium UHT tejek polci átlagára 
3 USD-nek felel meg, míg az importra az 
1 USD ár a jellemző. Az Európából érke-
ző tej átlagosan 130 napot utazik Kínáig 
(30 nap bürokrácia, 45 nap hajózás, vám 
15 nap, vizsgálatok + karantén 45 nap). 
A termék megöregedhet, mire Kínába ér, 
ráadásul a kínaiak legalább 1 éves polc-
idejű termékeket várnak. Az előadó által 
elemzésre kerültek főbb tengeri útvonalak 
is. Drámai kilengések/változások zajlanak 
le hőmérséklet és páratartalom vonatko-
zásában Kínáig. Az sem mindegy, hogy 
a hajóban hol utazik a konténer, illetve, 
hogy a konténerben hol a tejes doboz. Ami 
Amerikából érkezik, az a sportolókkal, hő-
sökkel, energiával adható el Kínában, ami 
Európából jön, az természetes a kínaiak 
szemében. A Kínában szerencsét próbáló 
cégek 50%-a nem termel profitot, 30%-a 
egyensúlyba kerül, csupán 20%-uk termel 
jelentős hasznot. Az új belépőknek az ol-
csóbb internetes kereskedelmet is érdemes 
megfontolni. Peking és Sanghaj a legna-
gyobb felvevőpiac. Komplexek és nehezen 
érthetőek a jogszabályok, ismerni kell Kí-
nát. Az internet-kereskedelem a jövő.

VI. TEJÁGAZATI KONFERENCIA
Harcz Zoltán ügyvezető igazgató, Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
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A tejválság két évéről, üzemszerkezeti 
és pénzügyi következményeiről Juhász 
Anikó, az Agrárgazdasági Kutatóintézet 
főigazgatója beszélt. A tejelő tehenek 
állományának változása az EU tagorszá-
gaiban c. előadásában kiemelte, hogy az 
EU tejtermelésének jelenleg 70%-a, kö-
zéptávon a növekedés 80%-a Írország, 
Hollandia, Dánia, Belgium, Németország 
és az UK térségében várható (Dairy Belt). 
Bemutatásra kerültek a magyarországi 
állományszerkezeti változások az egyes 
tejtermelő gazdaságok szintjéig. A tejpi-
aci válsághelyzet nem indukált szignifi-
káns strukturális változásokat, a szelekció 
és koncentráció természetes folyamata 
zajlik. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a 
közepes méretű gazdaságok a legérzé-
kenyebbek idehaza. Főigazgató asszony 
bemutatta a tejtermelés ágazati eredmé-
nyének 2015. évi magyarországi alakulá-
sát, külön kiemelve üzemtípusonként az 
adózás előtti eredményeket, a veszteséges 
üzemek arányát az egyéni, társas, vegyes 
stb. üzemek szerinti bontásokban. A tej-
termelés ágazati eredménye 2015-ben 
Magyarországon (200+ tehenészeteknél) 
csak a közvetlen támogatással fordult po-
zitív tartományba.

Az európai tejpiac kilátásairól a Tejága-
zati Konferenciát személyesen harmad-
szor megtisztelő Angelo Rossi úr beszélt 
(CLAL Srl). A tejgazdasági tanácsadással 
foglalkozó olasz cég nemzetközi tejpiaci 
információs rendszert működtet, és vo-
natkozó kutatásokat végez. Ez az elemző, 
tanácsadó és adatfeldolgozó tevékenység 
az alapvető tejtermékek (így pl. tej, so-
vány és zsíros tejpor, vaj és sajt) piacának, 
elsődlegesen külpiaci és készletmozgása-
ira vonatkozó vizsgálatait jelenti, hosz-
szú idősoros összehasonlításban. Külön 
fejezeteben került bemutatásra a világ-
piac, Olaszország, illetve Magyarország 
tejpiaca. Rossi úr felhívta a figyelmet, 
hogy a magyar exportszerkezetet át kelle-
ne alakítani a nagyobb hozzáadott érték-
kel bíró késztermékek irányába. Rossi úr 
óvatosan bizakodó volt a piaci kilátásokat 
illetően: a piac várhatóan egyensúlyba 
kerül, de felhívta a figyelmet arra, hogy 
a termelőknek és feldolgozóknak minden 
eddiginél nagyobb lesz az egymásra utalt-
sága a jövőben. 

Emelte a Konferencia színvonalát, hogy 
rendkívül sűrű programja ellenére időt tu-
dott szakítani és aktív résztvevője tudott 
lenni a beszélgetésnek Molnár Tamás úr, 

vámszakmai és nemzetközi ügyekért fele-
lős helyettes-államtitkár, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium képviseletében. Helyet-
tes-államtitkár úr látogatásának apropója 
az volt, hogy a Tej Szakmaközi Szervezet 
és Terméktanács a jövőben szervezetten 
együttműködik a NAV-val a magyaror-
szági tejkereskedelem ellenőrzésében, a 
tejágazat piaci viszonyainak megtisztítá-
sában. A tejágazat képviselőivel koráb-
ban kialakult szakmai kapcsolatról most 
megállapodás is született. A NAV és a Tej 
Terméktanács együttműködésének célja a 
tejágazat minél hatékonyabb ellenőrzése, 
a tejtermelők helyzetének könnyítése és a 
tisztességes piaci verseny megteremtése. 
A jövőben a tejtermelőket képviselő szak-
mai szervezet a tejágazatban zajló piaci 
folyamatokról, tendenciákról rendszeresen 
tájékoztatja a NAV-ot, szakmai ismeretei-
vel támogatja és segíti a hivatal ellenőrzé-
seit, és jelzi, ha a NAV hatáskörébe tartozó 
jogsértést tapasztal. 

Úgy ítéljük meg – és vendégeink elége-
dettsége is ezt igazolja –, hogy hasznos, 
az ágazat szereplői számára a jövő gon-
dolkodását segítő ismeretátadást sikerült 
megszervezni, mely szakmai tanácskozá-
sokra a jövőben is szükség van. 

Az előadók a fórumon: Juhász Anikó, Angelo Rossi, Dr. Bozena Malmgren, Mélykúti Tibor, Istvánfalvi Miklós.
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HÚSMARHATENYÉSZTÉSI TANÁCSKOZÁS  
ÚJRA KESZTHELYEN

Dr. Füller Imre  
ügyvezető igazgató, MTE

November 3-án újra a Pannon Egye-
tem Georgikon Karán, Keszthelyen 
került megrendezésre a III. Országos 
Húsmarhatenyésztési Tanácskozás a Ma-
gyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetsé-
ge, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége 
és a Georgikon Kar rendezésében. Húsz 
évvel ezelőtt indult el első alkalommal 
professzor dr. Szabó Ferenc kezdeménye-
zésére az első rendezvény, amelyet még 
15 követett, majd kis szünet után újra 
elindítottuk a tanácskozást, amiben dr. 
Domokos Zoltánnak, a Magyar Charolais 
Tenyésztők Egyesülete ügyvezető igaz-
gatójának elévülhetetlen érdemei van-
nak. Két évig változott a helyszín, majd 
az idén újra Keszthelyre került a rendez-
vény, melyet dr. Polgár J. Péter dékán úr 
és munkatársai nagy örömmel fogadtak.

A tanácskozás levezető elnöke,  
dr. Wagenhoffer Zsombor, a MÁSZ ügy-
vezető igazgatója köszöntötte a megje-
lenteket, és átadta a szót a házigazdának, 
dr. Polgár J. Péter dékán úrnak. Dékán 
úr elmondta, hogy mindig örömmel ad-
nak helyt a szakmai rendezvényeknek, 
az pedig külön öröm számára, hogy a 
húsmarhatenyésztési tanácskozás újra 
visszatért Keszthelyre. A szarvasmarha-
tenyésztésben a hosszú távú gondolkodás 
nagyon fontos, reméli, ehhez a mai ta-
nácskozás is hozzájárul. Dékán úr aján-
lotta a jelenlévőknek az előtérben elhe-
lyezett fotókiállítást is, melyet a bonyhádi 
Tarka Marhafesztivál részeként idén XIV. 
alkalommal hirdetett meg a Magyartarka 
Tenyésztők Egyesülete. Az elmúlt évtől a 
kiállítás az agrár felsőoktatási intézmé-
nyekben is látható, a Debreceni Egyetem 
után került Keszthelyre. „Bízom abban, 
hogy a mai tanácskozás is hozzájárul a 
húsmarhaágazat sikeréhez!” – fejezte be 
köszöntőjét dékán úr.

Az első előadó dr. Wagenhoffer 
Zsombor volt, előadásának címe: „A te-
nyésztésszervezés időszerű kérdései”.  
Az előadó beszélt a húsmarhaágazat 
fejlődéséről, elmondta, hogy 1985-re a 

tehénállomány meghaladta a százezret, 
majd csökkenni kezdett. 2000-ben volt a 
mélyponton, azóta pedig töretlenül emel-
kedik a tehénlétszám, 2016-ban 131000. 
Ez a növekedés a különböző támogatá-
soknak és folyamatos keresleti piacnak 
köszönhető, mely nemcsak a végtermék 
hízóalapanyagra, hanem a tenyészállatra 
is igaz. A húshasznosítású tenyésztésszer-
vezést a Magyar Szarvasmarhatenyésztők 
Szövetségében működő 9 egyesület 
közül hét fogja össze, mely egyesüle-
tek 11 fajta termelésellenőrzését, törzs-
könyvezését végzik. A Magyarország 
húsmarhaállományát tenyésztő, tartó 
gazdálkodóknak mintegy fele áll tagi jog-
viszonyban a tenyésztőszervezetekkel.  
A nemzetközi kapcsolatokat is a fajta 
egyesületek ápolják. Figyelni kell arra, 
hogy új jogszabályok a hazai tenyésztés-
szervezést erősítsék!

Dr. Abonyi Tamás, a NÉBIH Állat-
egészségügyi és Diagnosztikai Intézeté-
nek igazgatója „A húsmarhaágazat idő-
szerű állategészségügyi kérdései” címmel 
tartott előadást. Igazgató úr előadásának 
első részében a bőrcsomósodás kór beteg-
ségről beszélt, melyről többször olvashat-
tak már lapunk oldalain. Hazánkat még 
nem érte el a betegség, de a déli ország-
részt már nagyon megközelítette. Ma-
gyarország mentességét még őrzi, és fel-
készült – amennyiben ez szükséges lesz 
– a vakcinázásra. A kéknyelv betegséggel 
kapcsolatosan elmondta, hogy a 2016. 
évben eddig nem regisztráltak Magyaror-
szágon megbetegedést, így amennyiben 
2017  hasonlóan sikerül, újból megkapjuk 
a mentes státuszt!

A következő előadó professzor dr. 
Szabó Ferenc volt. Előadásának címe: 
„Genomika a húsmarhatenyésztésben”. 
Egy viszonylag fiatal tudományról be-
szélünk, aminek segítségével az egye-
dek tenyészértéke már akár embriókor-
ban is meghatározható. Így a genetikai 
előrehaladás felgyorsul. A genomika a 
szarvasmarha-tenyésztésben kiváló elő-

szelekciónak tekinthető, különösen a 
húsmarhatenyésztésben fontos tulajdon-
ságokra, mint a genetikai szarvatlanság 
vagy a tejtermelő képesség, hiszen a 
húsmarhatenyésztésben a húsirányú sze-
lekció során a tejtermelés csökkenhet.

A kávészünet előtti előadások so-
rát dr. Márton István úr, a Magyar 
Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége 
társelnöke zárta. Előadásának címe: „Ke-
reskedelem, támogatás, jövőkép” volt. 
Elmondta, hogy a mennyiségi növekedést 
most már minőségi változásnak kell kö-
vetnie. A tenyésztőszervezeti tagoknak 
kell előállítaniuk a minőségi húsmarha 
nőivarú állományát és a tenyészbikákat. 
A közvetlen támogatások minőséghez 
kötésének lehetne nagy szerepe abban, 
hogy minőségi tenyészállat-kibocsátá-
sunk növekedjen! Az előadó elmondta, 
hogy a növendék borjak zöme exportra 
kerül, jelenleg főként Törökországba, de 
a muzulmán országok is kitűnő exportré-
giónak tekinthetők (Közel-Kelet, egyes 
észak-afrikai országok). Nem szabad 
megfeledkeznünk a szomszédjainkról 
sem, ahová ugyan valamivel alacsonyabb 
áron, de kedvezőbb feltételekkel érté-
kesíthetünk (Horvátország, Szlovénia, 
Ausztria). Dr. Márton István felhívta a 
figyelmet a 2020 utáni időszakra, amikor 
minden bizonnyal más lesz a mezőgazda-
ság, így a húsmarhaágazat támogatása is, 
ami annyit jelent, hogy várhatóan csök-
kenni fog, ezért most kell felkészülnünk 
erre az időszakra!

A szünet után az egyesületek mutatkoz-
tak be 10-10 percben. A sort Márton Judit, 
a Magyar Hereford, Angus, Gallowai Te-
nyésztők Egyesülete tenyésztésvezetője 
kezdte, majd Szűcs Márton, a Limousin, 
Blonde D’ Aquitaine Tenyésztők Egyesü-
lete ügyvezető igazgatója beszélt az egye-
sületről. A Magyar Charolais Tenyész-
tők Egyesületét dr. Domokos Zoltán, az 
egyesület ügyvezető igazgatója mutatta 
be. A Magyar Szürke Szarvasmarhát Te-
nyésztők Egyesületéről Baracskay Lajos, 
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az egyesület elnöke beszélt. A Fehér-kék 
Belga Szarvasmarhát Tenyésztők Egye-
sületét Molnár Csaba ügyvezető igazgató 
úr mutatta be. A legfiatalabb egyesületről 
és a fajtáról, a Murray Grey Tenyésztők 
Egyesületéről professzor dr. Stefler Jó-
zsef szólt.

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
tevékenységét dr. Füller Imre ügyvezető 
igazgató mutatta be. Az előadó azokról 
a fejlesztésekről, tevékenységekről szólt 
időrendi sorrendben, melyeket az Egye-
sület a története során a múltban elkez-
dett, és a mai napig végzi azt.

Az első Magyartarka Tenyésztők 
Egyesületét 1987. április 14-én alapí-
totta 14 húshasznosítású magyartarkát 
tenyésztő mezőgazdasági nagyüzem 
társulási szerződéssel, mely elsősor-
ban a közös értékesítést segítette. 1987. 
augusztus 18-án a MÉM Mezőgazda-
sági Főosztály 46.253/3/1987 szám 
alatt az előzetes hozzájárulást megadta, 
majd a Belügyminisztérium Titkársága 
18/28/1987 számmal megadta a műkö-
dési engedélyt. Az Egyesület elnöke Tóth 
Róza lett. Ehhez a társulási szerződés-
sel megalapított egyesülethez szerettek 
volna csatlakozni a kettőshasznosítású 
nagyüzemek is. Ekkor már szóba került 
az Egyesülésről szóló törvény megalko-
tása, így arra kértük a társulási szerző-
désen kívül maradt tenyészeteket, hogy 
várjuk meg a törvény elfogadását, és 
utána beszéljük meg, mit tegyünk. Így 
az 1989. évi II. törvény alapján 1989. 
június 16-án Bonyhádon összehívásra 
került a Közgyűlés, amelyen 21 jogi és  
17 magánszemély megalapította a Ma-
gyartarka Tenyésztők Egyesületét, a tár-
sulási szerződéssel létrejött egyesületet 
pedig megszüntette.

Az Egyesület induló taglétszáma tehát 
38 volt, 9866 tehénlétszámmal, ami nap-
jainkra 1512 taglétszámra növekedett, a 
hozzátartozó tehénlétszám pedig 30913 
lett. A változásokat az 1. ábra mutatja.  
A megnövekedett taglétszám szükségessé 
tette a Küldöttközgyűlés intézményének 
bevezetését. Az országot 7 régióra osz-
tottuk. Minden év elején regionális tag-
gyűléseket tartunk, ahol a régió fogadja 
el az előző évről szóló beszámolót, és  
5 évente küldötteket választ a Küldött-
közgyűlésbe.

1. ábra |  Taglétszám és tehénlétszám alakulása 19892015.

2. ábra |  205 napra korrigált választási súly alakulása ivarok szerint 19892015.

3. ábra
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A magyartarka fajtát egy fajtának te-
kintjük, két irányba tenyésztjük: hús-
hasznosítású és kettőshasznosítású irány. 
Egy törzskönyvbe törzskönyvezzük, a 
törzskönyvnek két része van: hús- és ket-
tőshasznosítású törzskönyv, a két rész-
törzskönyv egy irányban átjárható a ket-
tőshasznosításúból a hús felé, visszafelé 
zárt!

Létszámok 2016. szeptember 15-én: az 
összes tehénlétszám 30913 egyed, ebből 
termelés-ellenőrzés alatt áll 10026 egyed,  
„A” törzskönyves 5797 egyed. A létszá-
mokból több mint fele húshasznosítású 
állományokhoz tartozik, míg kevesebb, 
mint fele kettőshasznosítású tenyészetek-
ben termel.

Az ügyvezető igazgató a továbbiakban 
az Egyesület életét, jövőjét befolyásoló 
fontos eseményekről szólt, melyek a mai 
napig meghatározóak életünkben. 1990-
ben saját számítógépes programmal indult 
a húshasznosítású magyartarka termelés-
ellenőrzés. 1992-ben a többi, már megala-
kult egyesülettel együtt mi is megkaptuk a 
fajtafenntartói jogokat. Elfogadásra kerül-
tek a szabályzatok. 1994-től újraindult a 
küllemi bírálat, melyben a húshasznosítású 
állományok küllemi bírálatát dr. Korchma 
Csaba és Balika Sándor végezték. Néhány 
év után a húshasznosítású küllemi bírálat 
megállt. 1996-tól az OMT Rt. Szombat-
helyi Állomásán elkezdődött a közpon-
ti sajátteljesítmény-vizsgálat (KSTV).  
A helyszín többször változott, hiszen 
Szombathely bezárása után Gödöllőn 
működött, végül az Egyesület saját tele-
pére került a KSTV. 2000-ben kiadtuk  
„A magyartarka” c. információs lapunk 
első számát. 2002-től működik honlapunk, 
a  www.magyartarka.hu.

2003-tól a tenyészbika-jelölteket az 
Egyesület vásárolja meg a tenyésztőktől 
és indítja el KSTV-ben. 2005-ben meg-
vásároltuk az OMT Rt.-től az összes ma-
gyartarka szaporítóanyagot. 2007-ben 
megalapítottuk a Magyartarka Tenyész-
tés Kft.-t, és telepet vásároltunk Jákon. 
2008-ban a telepünkön jött létre Ma-
gyarország első spermatároló központja 
(Eu szám: H08), és még ebben az évben 
létrehoztuk a HOMAKO-Át Kft.-t az Ál-
lattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. 
állami tulajdonának kivásárlására. Egye-
sületünk kisebbségi tulajdont szerzett a 

tejtermelés-ellenőrzést végző kft.-ben. 
2010-ben HÍR védjegyet (Hagyományok 
Ízek Régiók) kapott a magyartarka hús. 
2011-ben Erdélyben, Marosvásárhelyen 
megalakult a Genetik Plusz Kft., majd 
ugyanitt bejegyezték a spermatároló 
központot, és megindult a magyartarka 
termékenyítő anyag értékesítése Romá-
niában.

2012-től új összetételű KTI alapján 
rangsoroljuk a tenyészbikákat, és újra 
megkezdődött a küllemi bírálat a hús-
hasznú magyartarka-állományokban. Az 
új húshasznú küllemi bíráltunkat a Hegyi 
Tarka Tenyésztők Európai Szövetsége 
is elfogadta, és ezt tekinti Európában az 
érvényes hegyi tarka fajtakör húshasz-
nosítású küllemi bírálati alapnak. Ebben 
az évben a megújult WTARKA terme-
lés-ellenőrzési és telepirányítási program 
kikerült a tenyészetekbe. 2014-től a növe-
kedési erély tenyészérték (NET) beveze-
tésre került.

Az idei évtől a Wtarka termelésellenőr-
zési és telepirányítási program a központi 
szerverre került. A tenyészetek belépési 
kóddal közvetlenül a szerverhez csatla-
kozva dolgozhatnak a saját tenyészetük 
programjában. A fajta teljesítményének 
folyamatos javulását a 205 napra korri-
gált választási súly jól bizonyítja, melyet 
a 2. ábrán láthat a tisztelt olvasó. A te-
nyészbikák meghizlalt és minősítő vágá-
son levágott hímivarú utódainak EUROP 
minősítését bika évjáratok szerint a  
3. ábra mutatja.

A húshasznosítású magyartarka-te-
nyésztés területén egyik legfontosabb 
feladatunk a genetikai variancia fenntar-
tása. Ezért a bikanevelő tehenek célpáro-
sításához genetikailag szarvatlan import 
hegyi tarka tenyészbikákat használunk 
(USA, Kanada, Dánia, Németország, Ír-
ország).

Kiemelt feladatunk a borjúnevelő ké-
pesség javítása. A célpárosításoknál a 
fejt és nem fejt vonalakat kombináljuk. 
Alacsonyabb termelésű, de jó küllemet 
és húsformákat mutató kettőshasznú 
teheneket húshasznú tenyészbikákkal 
termékenyítünk. Ilyen párosításból szü-
lettek:

 Enzim (Vidám)
 Gyanta (Szepi)
 Györe (Színvonalas)

„Anyai” és „apai” végtermék bika-
vonalakat alakítunk ki. A BLUP ala-
pú tenyészértékbecslés kiszélesítése is 
fontos feladatunk. Szaporasági és bor-
júnevelő tulajdonságok tekintetében kí-
vánjuk bővíteni, melyből egy összevont 
tenyészérték megalkotása a célunk.
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DR. KORCHMA CSABA
Életfa Emlékplakettet vehetett át

2016. október 23án dr. Fazekas Sán
dor földművelésügyi miniszter a 
szarvasmarhatenyésztés szerve
zésében és a tenyésztőszerve
zetek létrehozásában, megerő
sítésében kifejtett kimagasló 
tevékenysége elismeréseként 
az Életfa Emlékplakett  
Bronz fokozatát adományoz
ta dr. Korchma Csabának, 
a Mezőgazdasági Szakigaz
gatási Hivatal nyugalmazott 
főfelügyelőjének, vezetőfőta
nácsosának.

Korchma Csaba 1946. november 
26-án született Székesfehérváron, 
gyógy    szerészcsaládban. Iskoláit Bu-
dapesten végezte. 1966-1970 között 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Mezőgazdaságtudományi Karán tanult, 
és 1970-ben szerzett agármérnöki okle-
velet.

Első munkahelye az Új Élet Mezőgaz-
dasági Termelőszövetkezet, Tiszakécske, 
ahol előbb gyakornok, majd szarvasmar-
ha-telepvezető volt.

A fiatal, de már gyakorlattal rendel-
kező agrárszakember 1974-ben került 
Budapestre, ahol a hatósági és szolgálta-
tási feladatokat országos szinten egyaránt 
ellátó MÉM központi háttérintézmény 
munkatársa lett.

Az Országos Állattenyésztési és Ta-
karmányozási Felügyelőség Szarvas-
marha-tenyésztési Osztályán részt vett 
az 1972-ben kibontakozó szarvasmarha-
tenyésztési Kormányprogram operatív 
végrehajtását szolgáló intézkedések vég-
rehajtásában a tejelő és húshasznú faj-
taváltás gyakorlati lebonyolításában, az 
állami apaállat-gazdálkodás keretében a 
rendszerváltásig több ezer tenyészbika-
jelölt minősítésében, művi szaporításra 
történő beállítása véleményezésében.
Az ambiciózus szakember 1975-ben szar-
vasmarha-tenyésztési szakmérnöki má-
soddiplomát szerzett.

 

Az Állattenyésztési és Takarmányozási 
Minősítő Intézet, majd a Mezőgazdasági 
Minősítő Intézet szarvasmarha-tenyész-
tési szakembereként aktívan közremű-
ködött a korszerű tenyészérték-becslési 
módszerek, a BLUP kimunkálásában 
és rendszerbe állításában, a törzsköny-
vezés és teljesítményvizsgálatok, a tej 
beltartalmi vizsgálati módszertana, a 
kettős- és húshasznú egyedek küllemi 
bírálati szempontjai korszerűsítésében.  
Az Alma Mater keretében 1986-ban 
egyetemi doktori cse-
lekményeket folytatott, 
majd ez évben a több-
lépcsős ivadékvizsgálat 
témakörében doktori 
címet szerzett.

Az Országos Me-
zőgazdasági Minősítő 
Intézet Szarvasmarha-
tenyésztési Osztályán 
a társadalmasított te-
nyésztésszervezés kere-
tében – irányító főfelü-
gyelőként – integrálta a 
megyei szarvasmarha-
tenyésztési főfelügye-

lők munkáját, ellenőrizte a fajtafenntartó 
tenyésztőszervezetek tenyésztési prog-

ramjainak végrehajtását, szervezte és 
felügyelte a teljesítményvizsgálatok 

és tenyészértékbecslés folyamata-
it, magas színvonalú munkájával 
szavatolva azok közhitelűségét.  
A fajtafenntartók és gyakorlati 
tenyésztők körében is elismert 
és megbecsült szakembert a 
tenyésztőszervezetek korrekt 
partnerként jellemzik. Aktív 

élet   pályája alatt tíz Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripa-

ri Kiállítás szarvasmarha-tenyész-
tési és élőállat-bemutatóit szervezte 

és irányította, elősegítve az agrárium 
szakmai presztízsének emelkedő nem-
zetközi elismertségét.

A szarvasmarha-tenyésztő szervezetek 
számos szakmai díjjal ismerték el szak-
tudását, korrekt, segítőkész hatósági tevé-
kenységét, többek közt 2010-ben a Ma-
gyartarka Fajtáért Emlékéremmel.

Nős, két fia és két unokája van.  
Az Életfa Emlékplakett átvételére 95 éves 
édesanyja kísérte el.

Miniszteri elismeréséhez szívből gratu-
lálunk!
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A Kaposvári Egyetem egy, a campus 
területén elhelyezkedő objektum építé-
szeti átalakításával és műszerpark kiala-
kításával többcélú biotechnikai létesít-
ményt alakított ki, amely novemberben 
a Somogy Megyei Kormányhivataltól 
hivatalos működési engedélyt kapott.  
A szarvasmarhaembrió-átültető állomás 
szaktechnikai üzemelésért felelős vezető-
je dr. Zomborszky Zoltán tanszékvezető 
állatorvos. Az oktatási intézményen belül 

ez a létesítmény a képzés és továbbképzés 
mellett a kutatás (lombikborjú-előállítás), 
de elsősorban a gyakorlat felé nyitás kor-
szerű műhelyeként szolgálja az állatte-
nyésztést. Ennek záloga az a kölcsönös 
előnyökön alapuló kooperáció, amit az 
Embrió Kft.-vel alakítottak ki.

A működési engedély egyelőre holstein 
fríz, magyartarka és Murray Grey szar-
vasmarha fajtákon teszi lehetővé az 
emb rió átültetés alkalmazását, ám a ké-

sőbbiekben a fajtaválaszték bővítését is 
tervezik. A megyében öt, ezeket a fajtákat 
tartó gazdaság jelezte együttműködési 
szándékát, amelyek a transzfer progra-
mokhoz donorokat és recipienseket is 
rendelkezésre bocsátanak.

A továbbiakban embrióátültető ható-
sági képzés indítását is tervezik a téma 
iránt elkötelezett gyakorlati szakemberek 
részére.

EMBRIÓÁTÜLTETŐ ÁLLOMÁS LÉTESÜLT 
A KAPOSVÁRI EGYETEMEN

Dr. Flink Ferenc 
közigazgatási főtanácsadó, NÉBIH
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IN MEMORIAM EGRINÉ BERECZKI EDIT
(1947-2016)

Egriné Bereczki Edit 1947. július 
10-én született Ártándon, pedagógus 
családban. Gyöngyösön, a Vak Boty-
tyán Gimnáziumban érettségizett. 
Állattenyésztő mérnöki oklevelét 
Hódmezővásárhelyen, üzemszervező 
agrármérnöki diplomáját és mező-
gazdasági szakon mérlegképes köny-
velői oklevelét Gödöllőn szerezte 
meg.

A Pest Megyei Állattenyésztési Fe-
lügyelőségről került a Kocséri Petőfi 
Szövetkezetbe, ahol 1972-től 2004-
ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott. 
Feladata a szarvasmarha-, a sertés- és 
a juhágazat tenyésztésének irányítása 
volt a törzstenyészeti kritériumoknak 
való megfelelés szem előtt tartásával. 
Megszervezte az ivadékvizsgálatok-
ban való részvételt, amely része volt 
a stabil genetikai alapok megterem-
tésének. Munkája kezdetén a kettős-
hasznú magyartarka-állomány laktációs termelése nem érte 
el a háromezer kilogrammot. A legeredményesebb években 
ez hatezer kilogramm fölé emelkedett. A két helyi szövetke-
zet egyesülése után a holstein-fríz, valamint a magyartarka 
húshasznú állomány tenyésztői munkáit is ellátta.

A termékenyítő-anyag választék bővülésével az egyedi 
párosítási tervek elkészítése, a bikanevelő jelöltek szemlék-
re történő kiválogatása az állományok teljes körű ismeretét 
igényelte tőle. Nagy megmérettetés volt a különböző szak-
kiállításokon, pl. az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Kiállításon vagy a Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési 
Napokon való részvétel, amelyeken a kocséri tenyészállatok 
számtalan díjat kaptak. A magyartarka kettős- és húshasznú 
fajtában minősített tenyészbikák a köztenyésztésben jelentős 
szerepet játszottak, hogy csak néhányat említsünk közülük: 
húshasznosítású magyartarka vonatkozásában a 12928 Lej-
tős, a 14284 Passzív, a 14588 Rába, a 16528 Zsenge. Ket-
tőshasznosítású vonatkozásában a 12417 Jánoska, a 12433 
Jobb, a 12847 Lenge, a 17336 Aréna, vagy a 17722 Benn-
fentes. 1991-ben részt vett a sertés törzstenyészetek részé-
re készített számítógépes program elkészítésében, amelyet 
az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet koordinált.  
A szoftver alkalmazása lehetőséget adott a tenyésztői munka 
részleteinek finomítására. 1992-1996 között a Holstein-fríz 
Tenyésztők Egyesülete tenyésztési szakbizottságának tagja 
volt.

A Magyartarka Tenyésztők Egye-
sületének munkájában a kezdetektől 
részt vett mindaddig, amíg annak 
Kocséron volt a központja. Eleinte 
„önkéntesként” dolgozott, 1996-tól 
mellékállásban, 1999-től 2001-ig pe-
dig főállásban látta el a tenyésztésve-
zetői feladatokat. Az Egyesület meg-
alakulásakor szakmai vezetésével 
készült el a húshasznosítású állomá-
nyok termelés-ellenőrzéséhez hasz-
nált számítógépes program. A Szá-
mítástechnikai és Ügyvitelszervező 
Vállalattól 1996-ban átvett húshasz-
nú magyartarka adatbázis is komoly 
erőfeszítést jelentett, hiszen a számí-
tógépes program módosítását tette 
szükségessé a Tenyésztési Program 
céljainak megvalósítása érdekében. 
A tenyésztési és termelési adatok 
rendszerének és értékelésének új ala-
pokra helyezése hozzájárult mindeh-

hez. A tenyésztés alapkövének számító Tenyésztési Program 
és a Kettőshasznú Termelési Index kidolgozására és beveze-
tésére a legbüszkébb a magyartarka fajtáért végzett munká-
jában. A KTI a hazai és a külföldi bikák összehasonlítható-
ságát jelentősen könnyítette, valamint függetleníteni lehetett 
a magyartarka fajta tenyészérték-becslését a holstein-frízé-
től. Fontos volt számára a szakbizottsági ülések anyagainak 
körültekintő előkészítése. A tenyésztési feladatok mellett a 
normatív támogatások és a pályázatok készítése, valamint a 
küllemi bírálatok koordinálása is munkája része volt. 2014-
ben megkapta a Magyartarka Fajtáért Emlékérmet.

Örömmel foglalkozott a fiatal generációval, így számos fő-
iskolai és egyetemi diplomamunka konzulenseként segítette 
a felkészülést és a sikeres védést. A diplomamunkák döntő 
része szarvasmarha-tenyésztés témában íródott. A tudomá-
nyos munka iránti tisztelet vezérelte abban, hogy a doktori 
értekezésekhez szükséges vizsgálatok lebonyolításában tevé-
kenyen segítsen.

Két gyermeke van, mindketten a Kaposvári Egyetem Ál-
lattudományi Karán szereztek állattenyésztő agrármérnöki 
oklevelet.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.



18

A MAGYARTARKA w 2016. tél XVI. évfolyam 4. szám

KL
SZ

NÉ
V

Me
gb

%

Te
j k

g

Zs
ír 

kg

Zs
ír 

%

Fe
h. 

Kg

feh
%

Tő
gy

Rá
ma

Izm
.

Te
sta

l.

TT
I

HT
I

NE
T

FT
I

KT
I

Ár
 F

t+
 Á

fa

18428 GENCSAPÁTI CINKE REX 83 253 19 0,16 14 0,10 119 115 93 111 118 85 - 96 126 2000
20063 BONYHÁDI FÜLLER ROMLET 84 744 37 0,12 25 -0,02 100 112 88 85 128 - - 92 - 2000
20064 TEVELI FÜGE DIONIS 87 385 17 0,03 21 0,14 96 114 98 78 121 108 - 99 134 2000
20259 DERECSKEI FRÉDI ALFA P - - - - - - - - - - - 112 98 - - 2000
20948 BONYHÁDI GÖCSEJ HERICH 76 626 19 -0,11 20 -0,03 106 103 96 82 123 103 - 103 135 2000
20949 MÁRIAKÁLNOKI GYEPŰ IBIS 83 414 24 0,13 23 0,15 90 110 97 88 123 100 - 101 134 2000
21167 DERECSKEI GYANTA SZEPI - - - - - - - - - - - 111 96 - - 2000
21168 DERECSKEI GYÖRE SZÍNVONALAS - - - - - - - - - - - 107 115 - - 2000
21190 JÁKI GURIGA ZSONGLŐR 80 868 23 -0,20 30 0,00 103 96 86 90 129 81 - 96 129 2500
21191 TEVELI GERJEN VALLOMÁS 89 640 7 -0,33 11 -0,19 107 117 93 104 117 116 103 84 131 2000
21521 RÁDÓCI GÖNYŰ EGO 84 384 16 0,01 12 -0,03 119 116 88 98 117 99 - 96 129 2000
21522 BONYHÁDI GEREZD WEIPORT 84 378 30 0,27 21 0,14 107 115 102 93 123 103 - 99 134 2000
21718 VASVÁRI HUBERTUS ROCKET - - - - - - - - - - - 121 96 - - 2500
21719 NYŐGÉRI HEGYHÁT ENZIM - - - - - - - - - - - 103 119 - - 2000
21941 BONYHÁDI HÜVELYK EGO 84 402 28 0,21 20 0,11 102 110 91 90 123 111 - 104 138 2500
22166 VÉRTESFARM HASONLÓ HOCHKOGL 85 513 15 -0,10 15 -0,05 100 103 97 91 119 100 124 103 132 2000
22167 JÁKI HOLLÓKŐ HOCHKOGL 86 401 26 0,18 20 0,11 104 104 90 90 122 90 110 97 129 2000
22168 KOCSÉRI HORTOBÁGY HOFGUT 78 287 13 0,03 13 0,05 94 98 92 83 117 113 120 100 135 2000
22389 VASVÁRI IKLAD LEON - - - - - - - - - - - 131 95 - - 2000
22397 VASVÁRI IBRÁNY POLDAU - - - - - - - - - - - 116 100 - - 2000
22658 VÉRTESFARM IRGÓ WEINOLD 86 809 24 -0,15 31 0,05 117 117 94 129 129 97 - 98 134 2500
22659 KOCSÉRI IRAT IMPORT 79 1006 39 -0,03 35 0,00 99 125 95 93 134 99 - 97 137 3000
22660 MÁRIAKÁLNOKI ILÁRIUM WEINOLD 86 901 47 0,17 33 0,03 106 113 98 106 134 101 - 102 139 3000
22977 BONYHÁDI IBHÁR IMPORT 83 907 37 0,00 27 -0,08 110 119 94 96 130 106 - 96 137 3000
22978 BONYHÁDI ISPA RUREX 84 144 27 0,40 10 0,09 106 101 96 104 117 110 95 100 134 2000
22979 VÉRTESFARM ISAI MANDELA 78 1127 30 -0,25 39 0,00 104 113 87 102 135 108 - 97 139 3000
23253 VASVÁRI JAKAB ALDOR - - - - - - - - - - - 106 89 - - 2000
23254 KOCSÉRI JÓKORA GARTH - - - - - - - - - - - 112 105 - - 2500
23269 KOCSÉRI JÁNOS HUGÓ 68 357 24 0,17 17 0,08 98 129 96 105 120 95 - 95 129 2000
23556 TEVELI JÁRÁS IMPOSIUM 70 1089 42 -0,03 35 -0,05 110 116 96 90 135 85 - 99 133 3000
23557 RÁDÓCI JÁZMIN MAGUA 80 660 25 -0,03 18 -0,09 109 110 88 100 123 104 - 96 133 2500
23871 BONYHÁDI JÉGER AJTONY 80 360 19 0,08 18 0,10 110 116 92 108 120 104 - 102 134 2000
24229 VASVÁRI KONRÁD HUBERTUS - - - - - - - - - - - 115 101 - - 2500
24230 VASVÁRI KURUC ACÉL - - - - - - - - - - - 109 105 - - 2000
24289 DERECSKEI KRISZTOFER HERALDIK - - - - - - - - - - - 96 109 - - 2000
24679 DERECSKEI KARAKTER EMPEROR - - - - - - - - - - - 113 95 - - 2000
25321 JÁKI LACKÓ PÖTTYÖS - - - - - - - - - - - 119 100 - - 2000
25517 ŐRSÉGI LOTARI STEINADLER - - - - - - - - - - - 122 100 - - 2000
25687 VASVÁRI LATOR GYÖRE - - - - - - - - - - - - 102 - - 2000
26531 DERECSKEI MATHEW TYSON - - - - - - - - - - - - 124 - - 2500
26532 DERECSKEI MARCEL GORMO - - - - - - - - - - - - 119 - - 2500

MAGYARTARKA TENYÉSZBIKÁK 
SZAPORÍTÓANYAGÁNAK ÁRJEGYZÉKE 

érvényes: 2017. január 1-tõl



A XIV. Tarka Fotópályázat díjazott alkotásai

Szabó Ferenc (Biatorbágy): Hargita1. díj

Tóth J. Csaba (Debrecen): Terelés

2. díj

Hatvani Ágnes (Budapest): Az első sorban (1.)3. díj



A XIV. Tarka Fotópályázat díjazott alkotásai

Frank Szabó Sándor (Veszprém): Térdig ér a dérA Magyartarka Tenyésztők Egyesületének Különdíja

Gede Károly (Biatorbágy): Koronás fők

A Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületének Különdíja

Hajnal György (Zalaköveskút): Bizalom
A Magyar Bivalytenyésztők Egyesületének Különdíja


