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A GYEPRE ALAPOZOTT 1-1CSMARHATARTAS GENETIKM ASPEKTUSA1
Steflcr Pzsef — Szabo Ferenc

Summary
The auto rs summarise the genetic aspects of the beef:cattle production. The conclusion:
there d3 lot of 1 ,ariation in the breeding systems, The reasons are: many features which
determine the meat production, the antagonisms between some features, the different
market claims, and the different ecological environment.
In Hungarian conditions the middle-sized beef-cow from. rotation crossing of
hereford x. sirnental x angus x lirnousin or from criss-crossing of simental x angus or
simenial x hereforci can be offered.
On the other hand the crossing of the small sized maternal line (siniental x angus or
sitnental x he.reford) with the terminal line (charolais, blonde d'aquitaine, white-blue
belgien) is manly possible in the large scale operations.
The pure breed populations are only for producing of breeding stock (bulls,
e nib
Eliizniehyek
A hasmarha az. extenziv gyepterilletek hasznositasanak egyik igeretes alternativaja,
ekeppen a gyeptertiletek jobb kiha_szralasat celz6 fejleszt6si strategia fontos eleme lehet.
A fejleszres indokakeat piaci es global-bkolOgiai szempontok egyarant megeinlithetak.
A Ietszamfejlesztest ezen tillmenoen az a torekves is indokolja, hogy az Eur6pai Unios
esallakozas idejete keIloen maps kvatat tudjunk elerni, hossz -dtAvra biztositva ezzel
"gyepos regiek" gazdasagi stabilitask(A gyepre alapozott extenziv blismarhatartas az
EU szabaiyozas szerint kiemelt tamogatasban reszestil a rOgzitett kvota mert6keig.)
A vagemarha tradicionalis exporteikkiink, az export -volumene az utobbi
evtizedekben rendki ili mertekben visszak.tsett_ Az 1986-1990-es evek itlagithoz
viszonyitva a letszaincsokkenes 59 %, a teielei fajtak terhOditasa kovetkezteben az
export erteke pedig evi 100 milli6 USD aia csokkent, es az osszes vag6marhatermeles
az egyebkent igen szereny (5-6 kg/f6) belso fogyasztas szintjere zsugorodott.
Nyilvdtivalo az is, bogy a 13SE _WY a- ny az exportpiacokon keresletcsokkenest okoz 6s ez
kedveziitientli hat az arpoziciOra is. Mindazonaltal a JO ininOsegg, higi6niailag
kifogastalan, kontrollalt kOrriyezetbal, netan okologikus gazdalkodas eredmenyekent
elOallitott vagOmarha biztonsagga1 ertekesitheta, es jd alapot nytljt az ilyen terineket
szoigdltato husmarnafillomitnyok fejlesztesehez.
A tagolt gyepterfiletek hasznosithsat szolgalo hfismarhatartas j61 beillesztheto a
csaladi kisgazdasagokba. Bar szereny jovedelemterme16-k6pessege folytan elsosorban
kiegeszito jovedelernforraskent szolgal, rnegis a hatranyos helyzetil regiaban a
foglalkortatas- s szocialpolitika fontos eleme lehet_
Glob 61-oko1ogiai szempontbol a Illismarhatartas fejlesztesenek indokakent a
gyephasznositas mellett megenilithetO az is, hogy az 1 nullio hektAr kukoricateraleten a
betakaritas utan a tarlon niarado szar es levelmaradvanyok egy resze a hiismarha r6ven
j61 hasznosul (tarlok Iegeltetese).
Osszessegeben tehat megalapozott az a konnanyzati torekves, arnely a
InZismarhatartAs fejloszi6set celozza, es e szandek melle Miami szubvenciat is rendel.

209

A iii:ismartialetszam dinamikus abvelesenek igenye tijoiag telveti azt a kerdOst, 'logy
milyen fajt6jti, milyen genotiptisd, htkcdi tens vagy netan import allornanyok
kepezzek a fejlesztes forrisat.
A kOvetkezokben a hazai hasinarliatartAs fejleszteseben ligyelembe veendo'
genetikai aspektusokat megkrsereljak a jelen kOrtilinenyek kOzOtt osszefoglalni.
Mennyiseg vagy minaseg?
A Inhinarhatartas fejIeszteserc iranyulO kormanyzati ajaill5sok rendkivill &Iinaniikus - a
biolOgiai es tenyeszallat-import lelietOsegek fe1so hatarat sdrolo - letszanmovelessel
sz a- molnak. A jeletilegi 25 ezres letszamot az ELI csatlakozasig 150-200 ezerre,
szeisOseges megfogalina-zasban akar 300 ezerre kivanjuk novelni. Egy iiyen feszitett
letszamn5veles eseten leandll a veszelye annak, Logy . a minOsegi szempontok hatterbe
szortilriak es a letszainnoveles bavoleteben kesObb nehezen korrigalhato hibat 0x/elf -ink
el. Viiagosan latni keli azt, hogy at. ETJ piacan esak a kivalO min6segu, a
terinekeloallitas teljes folyamataban szigoruan kontrollalt, az eges7soges taplalkozas
igOnyeit maradektalanut kielegitO vagOmarha ertekesitesore van eselyida. Anna' is
inkabb, mivei a globalizaciOs tendeaciat jegyeben vihig nagyhtlsmarhatarta regiOiban
(Argentina, Brazilia, USA, Kanada, Ausztralia stb.) Ori6si mennyiseg,(1, oles•
tornegterinek kepzodik es ez dorripinwiron nyomast gyakoroI az europai
vagarnarhapiacra is. Nekunk versenykepes Aron minosegi vagOinarliat kell
elaailitanunk, es erne okolOgiai adottsagairik folytan lelietasegunk is van.
Thmegterniakek tekinteteben viszont esel ytelenek vagyunk a nagy extenziv regiOkkal
rendelkezo tengerentilli orszagokkal szemben1
A minasegi vagomarhael6a11itast eredmenyezo tulajdonsagok (ertekes liUsreszek
aranya, szinhils-arany, faggya-arAny, marvanyozottsag, porhanyossag stb.) k -ozepesen..
jol orOkl6d6 tulajdonsagok, ekeppen a minOsegi vagOmarhae16A11itas _01
kbrUlhatarolhato genotignsiA ill. fajtajn Allornanyokat feltdtelez. Minden& daft az
kontinentalis tipusti fajtak (eharolais, limousin, blonde d'aquitaine, feber-kek beiga,
szimentaii, piemonti) soroihatOk ide. Kedvez6 szamunkra, hogy czek a fajtak kisebbnagyobb tisztaverd populaciokkal Magyarorszagon jelen vannak, es tudatos tenyesztesi
strat4la alkalmazasaval genetikaiiag megalapozhajtak a minosegi vagamarhaternielest_
Nines szaseg es nem is indokolt - nagyH.itszarriti ten ye,szallatok importjara, e Airs
hiba Jenne bizonytakin eredeti 6s ketes egeszsegi allapot(k kommcrsz allomjnyok
beliozatalat szorgalmazni.
Okologiai adottsgok, illetve a tenyesztett hilsanarlia tipusa
A ii4smarhatariAsra rendelkezesre allo gyepteraietek zomeben a gyenge termakepessegii
(1-3 t szenailla) ill, kozepes termokepessegd (3-5 t szenaiha) kateg6riakba tartoznak.
Rzeken a gyepeken a ineiyebb fekvesii gyepeket (pl. Zaia vZ5Igye, keszthelyi-,
balatonnagybereki lapi legelok stb_ kivete1evel) a nagytestii, igenyesebb hilsmarhatajtak
csak nui us jiinius he napokban talfiljak meg a letfetintartiisukhoz es terinelestikhoz
szakseges laplalaanyagot, ezen kivul a legelo inellett taka•inanykiegeszftesre szorulnak.
Okonoiniai megfontolasokbal az az erdekiink, hogy a lifismarhaanomanyok lehetaleg
1W-2.2.0 napig kizarOlag a legeiOn tarthatok legyenek, ill_ mine! kevesebb kiegeszito
takarmanyozasra legyen szukseg. Iviindebb51 kovetkeznen, es az elmUlt ex!tizedek
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kisorleti tapasztalatai allal is igazelt, hogy hazankban a htishasznil tehenallomany zornet
az igenytelenebb, kozepnagytesna fajtak kepezzek. Ez az esetek tobbsegeben hereford x
magyartarka, itjabban angus x niagyartarka genotfpusti allomanyokat jelenthet,
A nOvonalak ket alapfajtaja a hereford es az aligns, a vilagon szinte ruindeatt
elterjedt, es megel a szelsosegesen gyenge gyepeken (pl. USA-kanadai preri) is. Miutin
azonban a hazai OkolOgiai adottsagok viszonylag jubbak, a hereford ill. angus fajtakat
celszerii egy nagyobb novekedesi erellyel rendelkez6 fajtaval, a nalunk sz6les kOrben
tenyesztett magyartarkaval, esetleg limousinnaI kombinalni. Ekeppen a kivalo anyai
(reprodukcios) Eulaidonsagok mellett az anyai tejteunelbkepesseg novelesevel egy
atlagosnal jobb borjuneve16-kepessegd es osszessegeben az akologiai adottsagokat jol
kinasznal6 anyatelaentipust kaphatunk. Tovabbi &any, hogy az anyai- es tipusheterazist
is hasznositani tudjuk.
A modern genetika hasznosititsa a hi smaritatenyesztesi programokban

A minOsegi vagOmarhatermelest szolgal6 tenyesztesi programok - a tejelOmarhatenyesztest61 elteroen vilagszerte nagy vahozatossagot mutatnak, .A sokszinfiseg egyik
oka a hustertnelakep-esseget alkoto ertekmero tulajdonsagok nagy szatna es az ezen
beful th-venyesalo genetikai antagonizmuso•. Ezek feloldasa, az esszerL
kompromisszum tObbfelekeppen kozelithet6 meg_ A variaciek egy masik oka az elter6
okologiai adottsagokhan keresendo. Min& gyengebbek a gyepadottsagok, annal inkabb
az igenytelen, kistestil anyai fajtak (hereford, angus) dominalnak, mig a jobh iegelokkel
rendelkozo gazdalkodok a kozepnagytestii laiismarhafajtaltra alapozzak a tenyeszest. Az
alkalmazott tenyesztesi eljara..s mindket esetben a keresztezes, arnely egyarant szolgalja
a reprodukeias teljesitrnOnyben entenyestila heterozishaiast -3k kiaknazasat (anyai
heterozis), a 136stermelokepesseget alkotb tulajdonsagok kornbinalasit (tipusheterozis)
es a hizifivegtermek piackepesseget (invidualis heterOzis). Mindezek a ten yesztesben
felhaszn6lt fajtak es keresztezesi konstrukoi6k rendkival be) valasztekat eredmenyezik.
Figyclembe veve az elmeleti lehetasegeket es a hazai adottsagokat, a minosegi
vagamarhaterinelest szolgalo tenyesztesi programok fontosabb varideiOi a kbvetkezok
lehetnek:
Anyai von alak es himvonalak elkiiitinftese ill. kombinalasa
Az anyai vonalak magyartarka x hereford x angus rotacias keresztezes ill,
magyartarka x hereford v. magyartarka x angus valtogatO keresztezesbol
szarmaznak, majd az. igy eloallitott es fenntartott anyai ailornanyok
tertnekenyitese terminal fajtaval (charolais, blonde d'aq uitanie, limousin, feh6rkek belga stb.) tortenik.
A mOdszert mindenek elott a specializalt nagygazdasagok valaszthatjak, mivel az
anyai es apai vonalak fenntartasa meglehetoen bonyolult es feszesen vegrehajtott
termekenyiteseket feitetelez_ Sokat segithetnek ebben az elterO tipusokat
tenvesztO trzernek kozotti koopereciok.
KOzepnagy testa allomanyok fenntartasa ill. folyamatos eloallitasa valtogato (pl_
magyartarka x angus v. magyartarka x hereford) keresztezessel, vagy rotacios
keresztezessel (rnagyartarka x hereford x limousin x angus stb.)
A madszer eionye, bogy a parositasok viszonylag egyszerdek (evjaratonkent
vaitoz6, de egy-egy fedezetesi szezonban azonos fajtajti bikik hasznilata).
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Ekeppen nderi. bizonnyal a kisgazdasagokban lebelnek neirszeraek, arinal is
ink•ibb, i e1 igya tenye-szuiiinktlisa saj6t M3om&nyb61 is megoicihm6.
Hardily, hogy az el allitott vagemnarba neat egys6ges, fontos lenne ezeket
kazponti hizomarhatelepre (feed-lot) osszegyfiiteni 65 onnan esoportositva
ertekesiteni.
1. Tisztav6rii fajtak tenysztese, mindenek Oat a benyesAllat-iOny ki legit se
celjdb61. Ennek sorb egy-egy fajta teayeszteset nemzOkOzi integraciaban, a nagy
vilagfaita felhasznalasavai az Okologiailag legkedvezabb korzetekbc indokolt
koncenitaini. A fehneri116, klagosnal nagyobb anyagi es szellemi rafbrditasok a
tanyeszallat-drakban terkilhetnek meg, es viszonylag keves, de jai felkesztilt
tetiyeszte'' szamara kinalhat megelhetesi lehetoseget.
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