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MAGYAR CHAROLAIS TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE

A MINŐSÉGI VÉGTERMÉK GARANCIÁJA:

A CHAROLAIS SZARVASMARHA
A CHAROLAIS [sarolé] francia származású, nagytestű húsmarha – világfajta.
Jelentősen eltérő körülmények között
több típusát és változatát tenyésztik.
Fajtatiszta tenyésztésben mintegy ötmilliós az anyatehén létszáma. Kiváló
kombinálódó és alkalmazkodó képessége révén a végtermék-előállító keresztezésben – hús- és tejhasznú fajtákon
befejező apavonalként – ennél is jóval
nagyobb a szerepe. Versenyképes az
összes húsmarha fajtával, sőt a nehéz
hasított felek termelésében szinte legyőzhetetlen. Nagy a fejlődési erélye, jó
a gyarapodási készsége és nagytömegű
az izomzata. Ezért tartozik a világon a
legelismertebb és legkeresettebb fajták
közé. Szinte minden mesterséges termékenyítő állomáson megtalálható és
a kereskedők charolais-val igyekeznek
kielégíteni az igényes piacaikat.
A charolais a XVIII. században alakult
ki a helyi hegyitarka marha és a durham

(shorthorn) felhasználásával. Eredetileg hármas hasznosítású volt: fejték,
igázták és fogyasztották a húsát.
Nagytestű, 650-750 kg-ig is gazdaságosan hizlalható. Egyes bikái akár 1800
kg-ra, míg legnagyobb tehenei 1300 kgra is megnőhetnek.
Élősúly (kg) Marmagasság (cm)
Tehén 600-850
135 8
Bika 1000-1300
147 7
Ivar- és tenyészérettség: A húsmarha ciklikus elletéséből is következően kb.
18-24 hónapos korban vonják tenyésztésbe. A fajta különböző típusainak koraérése az utóbbi 50 évben sokat javult.
Az ellés lefolyása hasonló az összes
nagytestű szarvasmarháéhoz. A Világban az 1950-es évektől létrehozott
ranch típus változatainak -, Franciaországban a fajta meglévő típusainak fejlődésével, az 1970-től megerősödött
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könnyűellő vonalának kialakításával a
fajta könnyebben ellővé vált. Mint minden gyarapodási- és gyarapodás által
befolyásolt mutató, így az ellés lefolyása is függ a környezet hatásaitól. Főleg
a modern típusok használata mellett,
megfelelő tartás (jártatás) és takarmányozás esetén nincs okunk ellési nehézségektől tartani.
Átlagos születési súly (jellemzően):
bika: 44 - 46 kg • üsző: 41 - 43 kg
Átlagos választási súly
(205 napra korrigált) jellemzően:
bika: 230-270 kg • üsző: 210-250 kg
Választott borjak aránya: 94%
A magyar gazdák egyre nagyobb arányban hizlalják idehaza, de még mindig a
választott borjúkorban történő értékesítés a jellemző. Mind a választott-,
mind a végsúlyra hizlalt borjak 95 százaléka külföldön kerül értékesítésre. A
hizlaldások kedvelik, mivel egységesen
reagál a takarmányozásra – az egyedek
gyarapodása és faggyúsodása nem tér
el lényegesen egymástól. Az egyenletes
húsminőség viszonylag egyszerűen biztosítható.
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Az egyesületünk 1996 óta rendelkezik
a „KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ HÚS – CHAROLAIS” ábrás védjeggyel. Csak azoknak
az egyedeknek értékesíthető a húsa e
rendszeren belől, amelyek eredetét garantálni tudjuk, charolais fajtajelleget
mutatnak, izmoltságuk és faggyússáguk
alapján az EUROP minősítési rendszerben minimálisan elérték az R2-es minősítést.
Miért érdemes CHAROLAIS fajtát
használni?
• Kiemelkedő fölényt mutat a hizlalásban elért súlygyarapodásban,
• Más húsmarha fajtákkal összevetve
kiváló a vágóértéke,
• A csontoshús kitermelés 64% átlagosan (62-70%),
• A charolais a tiszta hústermelésben
homogén és nagyon jól kitenyésztett,
• A legmagasabb színhús arányt mutató fajták között található,
• A bőralatti faggyúsodása kismértékű,
•K
 iváló a legelőkészsége,
•
Kiemelkedő a takarmányhasznosítása,
•
A szélsőséges körülményeket is jól
viseli,
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•K
 önnyen kezelhető, nyugodt fajta,
• A kezdő húsmarha-tenyésztőknek is
javasolható,
•
Kis- és nagysúlyban is viszonylag
könnyen értékesíthető,
• A minőséget igénylő szakácsok, fogyasztók is szeretik.
Miért érdemes a Magyar Charolais
Tenyésztők Egyesülete tagjává válni?
•
Igényes és következetes adatgyűjtést (pedigré, gyarapodási, küllemi,
izmoltsági, faggyússági) világszínvonalú tenyészértékbecslés (BREEDPLAN) követ,
•
Működésünk átlátható, honlapunk
egyike a legtöbb információt nyújtó
szakmai oldalaknak,
• Eladó állataikat tagjaink honlapunkon
maguk is hirdethetik,
• Bármely tagunk állíthat elő tenyészbikát és pedigrés tenyészüszőt,
•
Tagok részére spermadepó, közös
spermaimport, tenyészállatimport
támogatás,

•
Helyszíni szaktanácsadás az azt
igénylők részére,
• Magas színvonalú tenyészállatversenyek, közösségi események, tenyésztői est,
• Külföldi tanulmányutak, törzstenyészeteink látogatása,
• Tanfolyamokat szervezünk pl. a küllemi bírálat elsajátítására,
• Regionális tanácskozások, konferenciák segítik a szakmai továbbképzést,
• Tagjaink tenyészbikaparkjának közös
szervezésben végrehajtott szakszerű
andrológiai szűrése óriási árkedvezménnyel!
• GULYÁS Törzskönyvezési és Telepirányítási Program folyamatos frissítéssel tagjaink számára ingyenes!
• Hiteles származási igazolások, ősisor
nyilvántartások kiadása stb.
Magyar Charolais Tenyésztők
Egyesülete
3525 Miskolc, Vologda u. 3.
Telefon: + 36 46 412 265
E-mail: info@charolais.hu
www.charolais.hu
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AZ AUBRAC SZARVASMARHA
Az aubrac fajta bölcsője Franciaországban van, ezen belül is az Aubrac-hegységben,
amely a Francia-középhegység déli részén
található. A XVII. században alakították ki
egy Benedek-rendi apátságban, ahol a többi
fajtától elzárt tenyésztése folyt. Az itteni
geográfiai, ökológiai, klimatológiai körülmények miatt a fajta kivaálóan alkalmazkodott
az extenzív körülményekhez. Tenyésztésében
1840 és 1880 között a svájci barna fajta is
szerepet kapott. Az aubrac franciaországi tenyésztői szerint olyan rusztikus fajta,
amely kiválóan alkalmas a hústermelésre is.
Egyike azoknak a fajtáknak, amelyek kiváló
anyai vonalként hasznosíthatók a hústermelésben, mind fajtatisztán, mind pedig terminál
fajtákkal keresztezve. A pedigrés teheneknek
körülbelül a 25%-át keresztezik és az összes
keresztezési partner között a charolaisval
történő keresztezés 40%.
Hazájában a Massif Central hegység déli
részén és a mediterrán régióban igen elterjedt volt a XIX. Század végén és a XX. Század
első felében – nem utolsó sorban azért, mivel
ekkor a teheneket fejték és tejéből a hegyek
között, az állományok mellett kiváló minőségű Laguiole sajtokat készítettek az úgy-
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nevezett „buron”-okban, valamint az aubrac
ökröket is igen sokra értékelték. A 350-380
ezres tehénlétszáma a második világháború
után a specializáció térhódításával a kettőshasznú fajtákra jellemzően látványosan
visszaesett.
1979-re a tehénlétszám 56 000-re csökkent. Az UNION-AUBRAC 1979-es megalakulásával szakszerűen számbavették a fajta
értékmérő tulajdonságait és új lendületet
adtak a fajta menedzselésének. Újra felfedezték az aubrac fajtát! Franciaországban a
létszáma 2010-ben már 159 000 és a világ
kb. 20 országában tenyésztik.
A térnyerése a kiemelkedő anyai tulajdonságai mellett alacsony súlyban is tapasztalható kiváló húsformáinak és a charolais
fajtával alkotott kiugróan jó kombinálódó képességének köszönhető. A fajtát a La Garonnaise Kft. 2003-ban honosította Magyarországon.
A fajta leírása
Az aubrac a közepes testű fajtakörbe tartozik. A tehenek kifejlett kori élősúlya viszonylag széles határok között mozog (550800 kg). Jellemző marmagasság 125 cm.
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A bikák kifejlett egyedeire 900-1200 kg-os
súly jellemző. Marmagasság 130 cm. Szín:
Egyszínű „vadas”, átmenet a vörösbarna és a
szürke között, de árnyalt is lehet a búzaszíntől a szürkésfehérig. Felnőtt korban, az ivari
hormonok termelődésének fokozódásakor a
vállakon és a faron feketébe hajlóan sötétebb
a tónusa, főleg bikákon és kasztrált egyedeken (tinókon). Az elülső lábak közel fekete
színűek is lehetnek. A lábak, combok belső
oldala, a mellkas lábak közötti része, a has
alja jellemzően világosabb árnyalatú, mint az
egyed testének jellemző színe. Nagyon jellegzetes mintegy háromujjnyi fehérbehajlóan
világos sáv látható a szutyak felett, ami a
bikák ivarérésével jellemzően eltűnik. A nyálkahártya, a végbélnyílás széle, az ajkak, a farokbojt, a körmök, a szarvak vége és a fülek
szélei, a vaszora fekete.
Születési súly: üsző: 36 kg, bika: 39 kg.
210 napra korrigált súly: üsző: 231 kg, bika:
255 kg. Saját hizlalási kísérleteinkben, mely
az állatok 18 hónapos koráig tartott, a súlygyarapodás a szükséglethez igazodó, ad libitum mennyiségű takarmányozás esetén, 18
állat átlagában 1380 gramm volt naponta,
ami a charolais kontroll csoport gyarapodásának 90,5-át jelentette. Vágási % (14-16
hónapos bikák): 63%. A francia hagyományoknak megfelelően kétéves korban veszik
tenyésztésbe.
Az aubrac fajta sikerének fő okai:
1. 
Gyenge termőhelyi adottságú, hátrányos, gyenge területeken tartható: nagy
tengerszint feletti magasságon, szélsőséges domborzati és éghajlati viszonyok
közt, feltétlen legelőterületen.

2. Jó a kondíciótartó képessége: Képes szűkös takarmányozási időszakban a test
zsírtartalékainak hatékony lebontására,
valamint kedvező táplálkozási időszakban azok hatékony felépítésére.
3. Gyengébb minőségű táplálóanyaggal beéri: nagyon jól értékesíti a rostdús takarmányokat.
4. Nagyon jó a reprodukciós teljesítménye,
a vemhesülési százalék. Az első két ellés közötti idő 381 nap. Franciaországi
tenyészetekben a tehenek több mint 10
%-a idősebb 10 évesnél, s ezzel az eredménnyel a hasznos élettartama kiemelkedően jónak számít.
5. Nagyarányú könnyű ellése (97 %, ebből
87% segítség nélkül, 10% könnyű kis segítséggel) lehetővé teszi erősen izmolt
charolais bikák alkalmazását is.
6. A charolais fajtával kiválóan kombinálódik (szuperdominancia!).
7. Kiválóan alkalmas a kizárólag szoptatásos borjúnevelésre: jó tejtermelő, borjúnevelő képessége révén az ún. nehézborjú
eladása jelentős.
8. A fajta valóban alkalmazkodott a kitett
legelőn való járáshoz: erős lábak, fekete
körmök, szabályos végtagok jellemzik.
9. Nagyon jó az ellenálló képessége a hőmérséklet-változásokkal, valamint a
stresszel szemben.
10. A megszületett borjak nagyon életrevalóak.
11. A fajta igen keresett hizlalásban nyújtott nagyon jó növekedési erélye, valamint egészséges és ízletes húsa miatt.
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ABAÚJI CHAROLAIS KFT.

ABAÚJI PAPP CHAROLAIS KFT.

3832 Léh, Kossuth út 4.
Telefon: 46/474-314 • E-mail: abaujirt@hu.inter.net
Jancsó István András • Telefon: 30/382-4446

3812 Homrogd Kossuth út 141.
Telefon: 20/529-03-27
E-mail: pappcharolais@gmail.com

Az Abaúji Charolais Kft. 2600
hektáron cégcsoport szerűen gazdálkodik BAZ Megyében, a Csereháton, Léh községben. A charolais
tenyésztés 1971-ben kezdődött Magyarországon, elsőként egyik jogelődünknél, a Léhi Állami Gazdaságban.
Az állatállományunk genetikai alapja
az Abaúji Charolais Mezőgazdasági
Zrt-ből eredeztethető. A Charolais
törzstenyészet Csobád községben
található, az állomány meghatározó módon tisztavérű egyedekből áll,
ez jelenleg 200 db „A” törzskönyves
tehénnel, 100 db növendék üszővel és 15 db tenyészbikával rendelkezik, amelyből 12 db genetikailag
szarvatlan. Elsősorban tenyészállat
előállítással foglalkozunk, szarvalt
és szarvatlan tenyészbikát, illetve
szűz és vemhes üszőt értékesítünk
a hazai és nemzetközi piacokon. A
tenyésztésre alkalmatlan egyedeket a piaci igényeknek megfelelően
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végsúlyra hizlalva, vagy választott
borjúként értékesítjük. Az állatokat
sík és dombvidéki gyepeken legeltetjük 7 hónapon keresztül. Ez a tartási
körülmény edzett, jó szervezeti szilárdsággal rendelkező tenyészállatokat eredményez. Kizárólag francia
genetikát alkalmazunk, rendszeresen
importálunk tenyészbikákat, illetve
magas tenyészértéket képviselő genetikailag szarvatlan bikák spermáját
Franciaország legnevesebb tenyészeteiből. Határozott célunk, hogy
kizárólag A3-as törzskönyvi besorolású, genetikailag szarvatlan egyedekből álló törzstenyészetet hozzunk
létre. A növénytermesztés hagyományos árunövény termesztést folytat,
kiemelt feladata az állattenyésztés
magas színvonalú igényeinek kielégítése jó minőségű, egészséges takarmánnyal. Termőhelyi adottságunk az
országos átlag alatti, de azt meghaladó színvonalon gazdálkodunk.
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Az Abaúji Papp Charolais Kft. B.-A.-Z. Megyében a Csereháton gazdálkodik.
A charolais tenyésztés 1971-ben kezdődött a Kft. egykori jogelődjénél a Léhi
Állami Gazdaságban. A charolais törzstenyészet Homrogd-Diczháza községben
található, az állomány kizárólag tiszta vérű egyedekből áll, ez jelenleg 350 db
tehénnel, 206 db növendék üszővel, 220 db szopós borjúval és nagy létszámú
tenyészbikákkal rendelkezik. Elsősorban tenyészállat előállítással foglalkozunk, tenyészbikákat, illetve szűz és vemhes üszőket értékesítünk a hazai és
nemzetközi piacokon. A tenyésztésre alkalmatlan egyedeket a piaci igényeknek
megfelelően végsúlyra hizlalva értékesítjük. Legelőink meredek dombvidéken és
kemény agyag talajon helyezkednek el. Ez a tartási körülmény edzett, jó szervezeti szilárdsággal rendelkező tenyészállatokat eredményez. Kizárólag francia
genetikát alkalmazunk, rendszeresen importálunk tenyészbikákat Franciaországból, illetve spermát a Charolais Optimal-tól.
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ANKA ISTVÁN

CHAROLAIS FARM KFT.

6097 Kunadacs, Peregadacs 88.
Telefon: 30/330-6828
E-mail: anka.istvan@t-online.hu

Németh György • Telefon: +36-20/9916-891
E-mail: charolaisfarm@gmail.com • http://www.c-farm.hu

30 éve, 1987 óta foglalkozom charolais fajtájú szarvasmarhával először
szövetkezeti keretek között. A saját tenyészetem alapjait 1992-ben, 25 éve
raktam le. Az induló állomány 44 db tiszta vérű, választott üszőborjú volt,
melyekből saját születésű szaporulattal fejlesztettem a jelenlegi 170 dbos tehénlétszámra a tenyészetet. Az állomány 99%-ban „A” törzskönyves
Charolais tehenekből áll.
Az elmúlt 25 év során először a francia típusú bikákat , majd az utóbbi években a svéd szarvatlan genetikájú bikákat is használom a tenyészetben, így
mindkét vonal megtalálható az állományban. A tenyészet Kunadacson található és a Kiskunsági Nemzeti Park kunadacsi legelőin extenzív körülmények
között legelnek, így a tenyészüszőink és tenyészbikáink megállják helyüket
intenzív, de akár extenzív körülmények között is.
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A Charolais-Farm Kft. (Magyarország)
családi vállalkozásként kezdte működését, még a 80-as évek végén Bács-Kiskun megyében, Akasztón. Fő profilunk az
állattenyésztés, a mezőgazdasági termelés. Az alapos és odaadó munka eredményeképpen folyamatosan fejlődünk és
fejlesztünk, így ma már bátran állíthatjuk,
hogy, minden eszköz a rendelkezésünkre
áll, a modern mezőgazdasági termeléshez,
valamint az Európai Unió szigorú követelményrendszerének is megfelelünk.
A névadó CHAROLAIS francia származású, nagytestű húsmarha, világfajta. Kiváló
kombinálódó és alkalmazkodó képességű,
versenyképes az összes húsmarha fajtával, nagy a fejlődési erélye, jó a gyarapodási készsége és nagytömegű az izomzata,
húsa kitűnő minőségű. Magyarországon is
egyedülálló szarvasmarhafajta.
A tenyészet mintegy 180 darab A3-as
tiszta vérű tehénnel rendelkezik.
Ezek az állatok a francia új típust képviselik, melynek jellemzője, hogy könnyebben tenyészthető, húsformája nem változott, ellése könnyebb.

A charolais tenyészbikáink nagy része
Franciaországból származik, valamint
a mesterséges megtermékenyítésnél is
francia szaporítóanyagot használunk, a
legkiválóbb egyedek választására törekedve.
A tenyészbika és tenyész üsző előállítása folyamatos, mind természetes, mind
mesterséges megtermékenyítéssel. Az
egyedeket kb. 24 hónapos korukban vonjuk bele a tenyésztésbe.
A charolais fajtának kiváló a legelőkészsége és a takarmányhasznosítása, ugyanakkor a szélsőséges körülményeket is jól
viseli, az extenzív körülmények között is
jól alkalmazkodik, tenyészetünkben is áprilistól október-novemberig legelőn vannak tartva az állatok.
A tenyészüszőket, de legfőképpen a tenyészbikákat egész évben mind export,
mind belföldi eladásra egyaránt kínáljuk.
Bizton állíthatjuk , hogy Önnek is kiváló
választás lehet a charolais bika, akár törzsállomány szaporítására, akár nem fajtatiszta állomány keresztezésére kívánja
hasznosítani.
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CSÜRHÉS TAMÁS ISTVÁN
5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2/b
Telefon: 30/346-41-51
E-mail: csurhest@yahoo.com
Csürhés Tamás vagyok, fiatal,
Dél-békési állattenyésztő. Charolais szarvasmarha tenyészetem Kaszaperen található. A fajta
iránti elkötelezettségemmel próbálom szolgálni a fajta fejlődését,
hazai elterjedését.
Az idei évtől a tenyész-és vágóállatok mellett embrió előállítással is elkezdtem foglalkozni. Ez
a biotechnológiai eljárás képessé
tesz a jövőben a legkülönbözőbb
piaci igényekhez való gyors alkalmazkodásra. Úgy gondolom hogy
az elkövetkezendő években rohamosan növekedni fog az igény az
embriókra hazánkban, mivel akár
árutermelő állománnyal rendelkező, vagy fajtaváltásban gondolkodó tenyésztő is képes „önköltségi
áron” pedigrés tenyészalapanyaghoz jutni. Arról nem is beszélve,
hogy a megszületett utód már a
termelési környezetéhez adaptálódva nőhet fel.
Célom a lehető leggyorsabban
fejlődni, és lehetőségeimhez mérten a legmagasabb szinten tenyészteni.
12.

A húsmarha tenyésztéssel, és a
fajtával a főiskolai tanulmányaim során találkoztam először, és
nagyon hamar a szenvedélyemmé
vált, majd igyekeztem magam a lehető legtöbb kompetenciával felruházni.
Az iskolai tanlmányaim után elnyertem a Fiatal Gazda pályázatot, ami lehetőséget teremtett
nagy genetikai értékű tenyészüszők beszerzésére a fajta hazájából, Franciaországból.
Hiszek benne, hogy mindennapi
munkám során olyan értéket sikerül teremtenem, amely az egész
Magyar mezőgazdaság számára
hasznos lesz.
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NAT-SER KFT.
MAROSSY LÁSZLÓ GÉZA
5661 Újkígyós, Arany J. út 79.
Telefon: 30/281-55-92, 30/939-66-85
E-mail: Marossy1974@gmail.com
Marossy László Géza vagyok, 1974.
12. 05-én születtem. Nős vagyok, két
gyermekem van: Tamás 11 éves, Dóra
2 éves. 1999-ben a Pannon Agrártudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon karán szereztem Okleveles Gazdasági Agrármérnöki Diplomát. 3 évig
dolgoztam a HAGE ZRT Békéscsabai
telepén, mint hízlalási ágazatvezető
és keverőüzem vezető. Családunk kb
1980-óta foglalkozik sertéshízlalással, 1990-óta pedig mára kb. 300 haon szántóföldi növénytermesztéssel.
Én 2005-óta hízlaltam Holstein-Fríz
bikákat. A CHAROLAIS fajta régóta
a szívem csücske, hosszú évek óta
csodálom az Alföldi Állattenyésztési
Napokon. Újkígyóson Erdei Róbert (aki
az Egyesületben Felesége Harangozó
Nóra nevén tag), valamint Csürhés
Tamás Kaszaperi barátaimnál csodáltam gyönyörű állománya okát. 2016
márciusában léptem a tettek mezejére, ekkor vásároltam 7 db Lafontaine
apaságú borjút 278 kg átlaggal. Az 5
bikát 700 kg átlaggal értékesítettem.
Azóta Csürhés Tamástól és Erdei Róberttől folyamatosan vásárolom az
eladó üszőket. A családnak van egy
250 kocás sertéstelepe , ahol a sertés
kifuttatása, illetve a telep szarvas-

marhára való átalakítása után célom
egy komolyabb CHAROLAIS állomány
kialakítása. 2000-ben alapítottunk
egy családi KFT-t, a NAT-SER KFT-t,
aminek a tulajdonába vásároltunk 25
db francia pedigrés üszőt, valamint 25
db vegyes húshasznú üszőt (amiből 7
db 100% CHAROLAIS, a többi apaságilag az).
2017.06.13-án megvásároltuk a Lajosmizsén Riksa P-t, aki 2017.12.05 óta
fedez. A sok üres üsző miatt Csürhés
Tamás barátom kölcsönadta az NPK
Pusztító Hopium nevű bikát. Az első
ellések 2018. 9. hó második felére
várhatóak.
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NÉMA KFT.

NPK CHAROLAIS FARM KFT.

6221 Akasztó, Fő út 129.
Telefon: 30/239-2033
E-mail: nemakft@gmail.com • Ifj. Németh Antal

6000 Kecskemét, Kisfái 264.
Telefon: 30/731-7273 és 70/977-9470
E-mail: farm@npkcharolais.com

A NÉMA KFT. 1991-ben alakult a Duna-Tisza közén fekvő Akasztón
családi vállalkozásként, ahol évszázados hagyományai vannak az állattenyésztésnek. A legeltetésen alapuló extenzív állattartást elsősorban a település határában elhelyezkedő szikes puszta teszi lehetővé.
A sajátos növényi társulások miatt a terület nagy része a Kiskunsági
Nemzeti Park védelmét élvezi, de a legeltetés, mint a táj eredeti állapotának megőrzésére alkalmas tevékenység megengedett, sőt kívánatos.
Ebben az egyedülálló értékekkel bíró környezetben alakítottuk ki blonde
d’aquitaine és charolais törzstenyészetünket. A tenyészállatokat és a
szaporítóanyagot Franciaországból vásároltuk, természetes és mesterséges termékenyítést is alkalmazunk. A tenyészállatok felnevelése
mellett embriót is előállítunk.

„Ahol a különbözőség értéknek van tekintve, ott megtapasztalható
a szinergia teremtő ereje”.
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Két barát álmának megvalósulása
kezdődött el 2006 év végén, amikor az
első szarvasmarhákat megvásároltuk,
azzal a határozott elképzeléssel, hogy
a Közép-Európai régió legkiválóbb charolais tenyészetévé válunk.
Az elmúlt évek során közel 100 darab
tenyészállatot hoztunk be Franciaországból. Felbecsülhetetlen érték egy
olyan bizalmi közeg megteremtése,
ahol az üzlet révén, nemzetközileg
igen elismert francia tenyésztőkkel
is, mély baráti kapcsolat alakul ki. Az
utóbbi időszakban egyre erőteljesebbé
vált értékrendünkben az egészséges
táplálkozás fontossága. Így megfogalmazódott bennünk annak az igénye,
hogy az organikus körülmények között
felnevelt marhának a húsát – figyelembe véve a gasztronómiai élvezeti
szempontokat is – „érlelt marhahús”
formájában, az emberek számára elérhetővé tegyük Magyarországon.
Mára az NPK Charolais márka névben
egyaránt hangsúlyossá váltak mind

a tenyésztési, mind gasztronómiai
szempontok. Talán több megközelítésből is érzékelhető, hogy az elhívatottság, az állatok és emberek iránt érzet
szeretet, a megbecsülés központi vezérlőelemei annak, akik vagyunk. Úgy
gondoljuk, az hogy mindkét tevékenységünkkel az embereket szolgálhatjuk,
kivételes lehetőség az életünkben,
amiért rendkívül hálásak vagyunk.
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SZERENCSI MG. ZRT.

TÁBORI IMRE

3900 Szerencs, Rákóczi út 59.
Telefon: +36/47-563-300 • Fax: +36/47-362-347
E-mail: szermgrt.@szermgrt.hu • www.szermgrt.hu

5122 Jászdózsa, Széchenyi u. 10.
Telefon: +36 (57) 436-383
Mobil: +36 (30) 2-346-356 • E-mail: annafarm@invitel.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Tokaji-hegy lábánál található Törzstenyészeti Telepünk. 400 db anyatehén és szaporulata alkotja az állományunkat! Évente 30-40 db tenyészbika kerül törzstenyészetünkben minősítésre
és értékesítésre. Nőivarú tenyészállatainkból évente 100-140 db kerül értékesítésre, amely állatok saját magunk által végzett szaporodás-biológiai
minősítésen esnek át, ami vásárlóink megelégedettségét eredményezi!
Genetikai előrehaladást az évente nagy mennyiségben felhasznált francia
import szaporító anyag felhasználásunk és embrióból született francia tenyészbikáink biztosítják. Tenyészetünkben fontosnak tartjuk a célpárosítást
az egyes termékenyítési ciklusokban, valamint az egyes értékmérő tulajdonságok megtartását, javítását (küllem, tejtermelés-borjúnevelés, könnyű
ellés). Az állomány szaporodás-biológiai gondozása saját magunk által fölállított előírás szerint történik, egyedülállóan magas szinten!
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A charolais szarvasmarha tenyésztését
1989-ben kezdtem. A Charolais Egyesülésnek 1990-től, majd 1992-től a Magyar
Charolais Tenyésztők Egyesületének alapító tagja, az első magyar magántenyésztő
vagyok. Húsz éven keresztül az egyesület
elnökségi tagjaként dolgoztam a fajtáért,
az egyesületért. Tenyészetünk a 4-es
számú törzstenyészet, állat-egészségügyi státusza pedig ötösmentes. Jelenleg
100 anyatehén képezi az állomány alapját,
melynek 90 százaléka „A” törzskönyves
tehén.
Az elmúlt 27 évben következetesen a genetikailag szarvatlan egyedek tenyésztésének irányába szelektáltam. Mára elértem, hogy az állományunk nőivarú egyedei
90 százalékban szarvatlanok, nagyrészük
többgenerációs szarvatlan családból származik. Természetes fedeztetésre mindig
genetikailag szarvatlan bikát használok.
Az állományt legelőre hajtásig saját kezűleg inszeminálom ismerten javító hatású,
elit francia- és svéd szaporítóanyaggal.
Kiemelt figyelmet fordítunk családi gazdaságunkban a genetikai sokszínűség megőrzésére, így ennek jegyében vásároltunk
meg 2000-ben egy Hollandiából származó
tehénállományt, mely szarvatlan egyedekből állt.
Németországból 2003-ban importáltunk
tenyészbikát, Christoph-ot, aki rámában
és törzshosszban nagyon jó hatással volt
állományunkra.
A következő genetikai megújulás 2009-

ben történt, ekkor Svédországból hoztunk
egy homozigóta szarvatlan bikát, Escobárt, mely a saját üzemi STV-nkben 2264
gr/nap eredménnyel zárt.
Idén ismét Németországból importáltunk egy, az eddigi tenyésztői vonalakkal
semmilyen rokonságot sem mutató homozigóta szarvatlan tenyészbikát, Jákobot. Fiatal kora ellenére hatalmas ráma,
hosszú törzs, jó lábszerkezet és rendkívüli
vázszilárdság jellemzi. Nagy reményeket
fűzünk hozzá. Április 12-én az egyesület
Tenyésztési Szakbizottsága megfelelőnek
ítélte Jákobot, ő is köztenyésztésbe kerül,
szaporítóanyaga a martonvásári Bos-Genetic Kft.-nél lesz elérhető.
A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének 2002-től vizsgázott küllemi
bírálója vagyok, inszeminátori képesítésemet 2003-ban szereztem. A Szent István
Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar mezőgazdasági mérnöki
szakán, állattenyésztés szakirányon 50
évesen, 2008-ban diplomáztam.
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GULYÁS TÖRZSKÖNYVEZÉSI
ÉS TELEPIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

MAGYAR CHAROLAIS TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE

TOVÁBBFEJLŐDÖTT A CHAROLAIS
TENYÉSZÉRTÉKBECSLÉS (TÉB)

EGYESÜLETÜNK ÚJ SZAKMAI PROGRAMJA
A törzskönyvezés egyesületünkben szinte a
kezdetektől számítógépen történik. A kor kihívásaira válaszul – közel 1,5 éves előkészítés és
2 év fejlesztés után 2017 nyarán üzembe állt
egyesületünk negyedik generációs saját fejlesztésű szakmai programja, a Gulyás – mely tagjaink
számára ingyenes.
A rendszer egyrészt az egyesület ügyvezetésének törzskönyvezési, másrészt a tenyészetek
adminisztratív, nyilvántartási és telepirányítási
feladatait könnyíti meg. Az adatbázisok között
automatikus adatcsere (szinkronizáció) valósul
meg, az intelligens felhasználó- és jogosultságkezelésnek köszönhetően minden felhasználó
csak azon tenyészet adataihoz, csak az adatok
azon köréhez fér hozzá, amihez van jogosultsága.
Az egyes felhasználók személyre, vagy tenyészetre szabott feladatokat, értesítőket érhetnek el, ill. rögzíthetnek.
A program moduláris felépítésének köszönhetően az alapfunkciókon felül mindenki csak azokat a modulokat használja, amit szeretne. Ugyanakkor egy cégcsoport vagy családi gazdaság több
tagjának tenyészete együtt is kezelhető a programban, természetesen együttes és külön-külön
elemzések, kimutatások is elérhetőek. Sőt, a
tenyészeten belüli struktúra (telepek, istállók,
legelőszakaszok, karámok) is rögzíthetők, így
pl. a termékenyítési csoportok nyilvántartása, a
trágyaképződés számítása, vagy a takarmányozási feladatok kezelése is könnyebb és pontosabb
lehet, akár több tenyészet (vállalkozás) egy helyen tartott állatai esetén is.

18.

A program működésének alapja a tenyésztési események rögzítése. A kiemelt események
(ellés, választás, ki-bekerülés, stb.) adják a létszám- és korcsoport-nyilvántartást, az ezekhez
kapcsolódó egyéb események (súly, marhalevél,
származás, szarv, küllem, UH, testméret, stb.)
pedig a teljesítményvizsgálat és telepirányítás
során is felhasználásra kerülhetnek. Az egyedek
listázása korcsoportonkénti, ivaronkénti bontásban, vagy összesen, telepenként, tenyészetenként vagy mindösszesen is történhet.
Külön szaporodásbiológiai modul keretében
van lehetőség a mesterséges termékenyítések,
vemhességvizsgálatok mellett akár az embriótranszfer, spermaletermelés, szaporítóanyag
készlet nyilvántartására is. A dolgozók-, gépek
nyilvántartása, látogatási napló, krotáliakészlet kezelés, TER jelentés, ENAR borjúbejelentés,
anyatehéntartás támogatásigénylés, könyvelés
előkészítése stb. modulok mind-mind a tenyészetek életét tehetik könnyebbé. Külön említést
érdemel még az egészségügyi modul: kezelések,
vakcinázások, szűrővizsgálatok (egyedi és csoportos), gyógyszerkészlet-kezelés, kezelésnapló, élelmezés-egészségügyi várakozási idő figyelése áll rendelkezésre. A rögzített adatok alapján
számos elemzés és céllista érhető el: tehenek
életteljesítménye, tenyésztési- és üszőnapló,
adott ideje esemény nélküli egyedek, BreedPlan
tenyészértékek, párosítási terv, stb. A programot jelenleg már több, mint ötven tenyészet
használja és ez a létszám az év végére várhatóan
megduplázódik.
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Nemzetközi szakértők szerint egy tenyésztőszervezet munkáját az alapján értékelik a
felhasználó gazdák, fajtatiszta tenyésztők és
végtermék-előállítók, hogy a saját szempontjai
szerinti szelekciós és célpárosítási munkájukat
a konkurens fajtákhoz képest az milyen mértékig képes kiszolgálni. Ez különösen azokban az
országokban igaz, ahol egyedi vágás-minősítés
alapján fizetik meg a vágóállatok árát, ezzel
nagymértékben segítve a tenyésztési döntések tudatosságát – nem beszélve arról, hogy
a vágási eredmények is bekerülnek TÉB rendszerébe. Ne feledjük el azonban, hogy a vágóhídi
hasznosság mellett a gazdák gazdaságos termelését sok egyéb szempont is befolyásolja (pl.
termékenység, tejtermelőképesség, szervezeti szilárdság, gyarapodás, kezelhetőség stb.).
Genomikai tenyészértékkel (GTÉ-kel) jelenleg
is rendelkezik az egyesületünk néhány tucat állata és komoly munkát végzünk annak érdekében, hogy belátható időn belül megteremtsük a
hazai értékelés referencia adatbázisát. Fontos
kihangsúlyozni, hogy a GTÉ a hagyományos tenyészértékekkel (TÉ-ekkel) kiegészítve válnak
igazán pontossá. Ez a tenyésztői munka során
kiválóan használható eszköz már régóta a hazai
charolais tenyészállatok felhasználói rendelkezésére áll.
Egyesületünk majd’ két évtizede rendelkezik TÉ-ekkel a fajtatiszta tenyészállatairól,
ami százezres nagyságrendű állatra terjed ki.
2000 óta végeztet TÉB-t a Világ egyik vezető szolgáltatójával, az ausztráliai BreedPlan
rendszerrel. Az utóbbi hét évben már évi két
alkalommal történt meg az adataink elemzése
a következő 10 tulajdonságra: ellés lefolyása
közvetlen, ellés lefolyása leány, vemhességi

idő, születési súly, 200 napos súly, 400 napos
súly, 600 napos súly, felnőttkori súly, tejtermelőképesség, herekörméret.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az ultrahangra
(UH) alapozott vizsgálataink eredményeként az
idén újabb négy tulajdonsággal 14-re bővült a
közreadott TÉ-eink száma. Most már hústermelő képességre (rostélyos terület), két különböző helyen mért bőralatti faggyúvastagságra és márványozottságra is tudunk TÉ-et
közölni.
A http://breedplan.une.edu.au honlapon
nem csupán mindenki által szabadon megkereshető, grafikusan is megtekinthető TÉ-eket, hanem az állat őseit is (magyar és angol nyelven)
böngészheti az érdeklődő. A GULYÁS szakmai
programunkat használók számára további
előnyt jelent, hogy ezen tenyészértékek ismeretében a célpárosítások tervezése is lehetővé
válik.
Ön is éljen a lehetőséggel és javítsa gazdálkodása eredményességét ismert TÉ-ű charolais
tenyészbikákkal!
LAJOSMIZSEI GOLF CSÁ 3209558994 TÉ GRAFIKONJA

XXV. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK - 2018

19.

A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete tisztségviselői:
Elnök: Bujdosó Márton (Charolais Kft., Lajosmizse)
Alelnök: Dr. Baranyi István (Pusztaföldvár)
Az elnökség tagjai:
Anka István (Kunadacs) • Jancsó István (Abaúji Charolais Kft., Léh)
ifj. Németh Antal (Néma Kft., Akasztó) • ifj. Németh György (Akasztó)
Osvay György (Szerencsi Mg. Zrt.)
Papp Sándor (Abaúji Papp Charolais Kft., Alsóvadász),
ifj. Taskó József (Taskó és Társa Kft., Mezőcsát)
Felügyelő Bizottság elnöke: Zsellér Pál (Zsellér Kft., Kiskunhalas).
Tagjai: Panda György (Szentkirály), Vancsuráné László Erzsébet (Kiskunhalas)
A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete ügyvezetése:
Ügyvezető: Dr. Domokos Zoltán • (Mobil: 30/206-3444)
Tenyésztésvezető: Dr. Török Márton • (Mobil: 70/327-1226)
Tenyésztési mérnök: Holló Dániel • (Mobil: 30/987-4545)
Ügyintéző: Sváb Lászlóné Margó • (Mobil: 70/703-6938)
Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete
3525 Miskolc, Vologda u. 3. • Telefon: 46/412-265
E-mail: info@charolais.hu • www.charolais.hu

Kiadja a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete.
Felelős kiadó: Bujdosó Márton
2018.

