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PREAMBULUM 

A marhahús ősidőktől fogva az emberiség fontos tápláléka. A szavanna régióban élő nomád 

népek, de a földművelő népek is rendszeresen fogyasztottak marhahúst. Napjainkban a 

húsfogyasztás a világon meglehetősen színes képet mutat. Az életszínvonal, a kulturális és 

vallási szokások, az ízlés és a fogyasztói tudatosság mind-mind hozzájárulnak az egyes 

országok, régiók és ezen belül a családok sajátos táplálkozási szokásainak alakulásához Az 

angolszász országokban az egy főre jutó évi marhahúsfogyasztás meghaladja a 35 kg-ot, de az 

Európai Unió átlagában is eléri a 25 kg-ot. Hazánkban a marhahúsfogyasztás ennél jóval 

szerényebb (3-4 kg). A szerényebb marhahúsfogyasztás ellenére a marhahústermelésnek 

komoly tradíciói vannak, a Kárpát-medencét a középkorban Európa marhahússzállítójának 

tekintették. 

Napjainkban a hazai marhahústermelés lehetőségeit az exportpiacok kereslete, az Európai 

Unió agrárpolitikájából eredő támogatási rendszer és a gazdaságok természeti adottságai 

alakítják. Általánosságban megállapítható, hogy a minőségi marhahús iránti kereslet Ny-

európában, a mediterrán régióban és a Közel-kelet országaiban folyamatosan jelen van és ez 

jó alapot szolgál a hazai minőségi marhahústermelés számára. 

A jövedelmező marhahústermelés záloga a kiváló minőséget szolgáltató fajták és genotípusok 

jelenléte, és a természeti adottságok – mindenekelőtt a legelőadottságok – összhangja. Ezen a 

téren az elmúlt évtizedekben jelentős sikereket értünk el. A tradíciók és a külföldi 

tapasztalatok ötvözése révén a magyarországi húsmarhatenyésztés nemzetközi elismerést 

vívott ki. 

Új kihívást jelent az utóbbi időben a világszerte tapasztalható és hazánkra is befolyást 

gyakorló klíma-, és időjárás változás. Az átlaghőmérséklet növekszik, egyre gyakoribbak a 

nyári aszályok, a nyári hőségnapok gyakoribbá válása megterheli a legelő állat szervezetét. 

Ebben a helyzetben felértékelődnek azok a fajták, amelyek az átlagosnál jobban viselik a 

napsugárzást. Olyan genetikai képességű populációkra van szükség, amelyek jól elviselik az 

extenzív tartási körülményeket, jól beilleszthetők a kis és közepes gazdaságok sajátos tartási 

körülményei közé (könnyen kezelhető, genetikailag szarvtalan, könnyen ellő, koránérő stb.) 

és a piacon keresett minőséget produkálják. 

A Murray Grey fajta különleges tulajdonságai, mindenekelőtt az inszolációra kevésbé 

érzékeny testszíne folytán ígéretes megoldásnak tűnik. A fajta tenyésztői a Murray Grey fajta 

külföldi tenyésztőivel együttműködve és a hazai adottságokra adaptálva kívánják a fajtát 

tenyészteni és a gazdák számára felkínálni. 

 



 

1. A MURRAY GREY SZARVASMARHA TÖRTÉNETE 

Az első Murray Grey szarvasmarha gulyák az ausztráliai Murray völgy felső részén, a New 

South Wales/Victoria határ területén kerültek kialakításra. Az első szürke borjak a Sutherland 

thologolongi birtokán születtek meg a 20. század elején, véletlenül. Egy fekete angus gulya 

közepén tűntek fel először - bizonyítottan angus ősöktől származik a fajta - és a korabeli 

tenyésztők első reakciói nem voltak kedvezőek. Mára viszont már jelentős szereplőként van 

jelen a nemzetközi marhahús piacon, köszönhetően a kiemelkedő fajta tulajdonságoknak és a 

kiválóan márványozott húsminőségének.  

Az 1960-as évek elejére megalakult a Murray Grey Húsmarha Tenyésztő Társaság. A fajta 

nemzetközi központja a New South Wales-i Armidale városban található. 

A fajta jellemzői: 

1. Szelíd természetű, könnyen kezelhető 

2. Sötétezüst, ezüst és az világos ezüst közötti színárnyalatok, 

3. Kis súllyal születő, de, élénk borjak, 

4. A tehenek kiváló anyai tulajdonsággal rendelkeznek.(termékenyek, jó tejtermelők, 

jó borjúnevelők), 

5. Genetikailag szarvatlan, 

6. Közepes testméret:  Tehenek: 500 kg –   700 kg, 

      Bikák:      900 kg – 1100 kg, 

7. Különlegesen jó minőségű hús: márványozottság, a bőr alatt és izmok közötti 

vékony zsírréteg, 

8. Az év túlnyomó idejében legelőn tartható. Organikus és nem intenzív tartási 

körülmények között is jól érzi magát, 

9. Jó takarmányértékesítési adottságokkal rendelkezik. 

10. Növekedési erélye közepes, növekedési kapacitása nagy. 

11. Impozáns megjelenés. 

12.  Kiváló alkalmazkodóképesség a különböző, akár szélsőséges időjárási 

körülmények között is. 

  A fajta küllemi leírása 

1.     Szín: Egyszínű szürke, átmenet az ezüst és a sötétszürke 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). A lábak, combok belső oldala, a mellkas lábak 

közötti része, a has alja jellemzően világosabb árnyalatú, mint az egyed testének 

jellemző színe. Nagyon jellegzetes jegye fehérbehajlóan világos sáv a szutyak körüli 

részen, ami a bikák ivarérésével jellemzően eltűnik. Bikáknál a vaszora is fekete. 

2.     Szarvak: A fajta mindkét ivarban szarvatlan, ami a murray grey népszerűségét 

növeli 



3.     Fej: A száj (szutyak), a szemhéjak széle és a szempillák feketék, ezeket fehér 

ívkoszorú veszi körül. A nyelv pala színű. A fej elülső része a fültől az orrig lapos és 

egyenes, a homlok négyzet alakú, a homlokkoszorú széles és gyakran göndör, a fülek 

átlagos nagyságúak, finomak, sötétebb tónusú szőrszálakkal a végükön. Szép, kifejező, 

nemes fej, amely az élénk szemekkel rövid és széles pofában végződik. 

4.     Láb, lábvégek: Finom és rövid, csontozata kifejezett szilárdságot mutat és tükrözi 

a tenyészcélt. A köröm körben fekete, csánkja széles és kifejezett. 

           5.     Farok: Finom és hosszú, jó faroktűzésű, fekete farokbojtban végződik. 

6.     Test: A nyak rövid, a has és az ágyék széles. Fejlett és széles a far és a csípő. 

Egyenes hát-ágyék kötés, mély mellkas és dongás bordák. A lebernyeg fejletlen. Izmolt 

far. A comb széles, de nem kikerekedett, ugyanakkor az alcomb csánkra húzódó. 

Impozáns megjelenésű 

..     Nem törzskönyvezhetők a következő küllemi jegyekkel rendelkező egyedek: 

1. Túlzottan kifejezett izmoltság. 

2. A standardtól eltérő színezetű fedőszőrök. 

3. Szarvaltság. 

4. Gyenge szervezeti szilárdságú egyedek. 

5. Súlyos lábhibák. 

6. Csuka- és pontyszáj. 

Testméret adatok 

A Murray Grey a közepes testű fajtakörbe tartozik. 

    A tehenek kifejlett kori élősúlya:  500-700 kg.  

        Jellemző marmagasság: 120-125 cm. 

 

    A bikák kifejlett egyedeire 900-1100 kg-os súly jellemző. 

                   Marmagasság:      130 cm. 

 

2. ELLÁTÁSI TERÜLET 

A Magyar Murray Grey Tenyésztők Egyesülete ( továbbiakban: MGTE) az állattenyésztésről 

szóló 1993. évi CXIV. törvény és annak végrehajtására vonatkozó FM rendeletek alapján a 

Murray Grey szarvasmarha fajta, illetve az e fajta keresztezési program törzskönyvezésével, 

tenyésztésének szervezésével foglalkozik, amelyet az Egyesület tenyésztési programjába 

befogad és amelynek tenyésztői a MGTE szabályzatait, határozatait magukra nézve 

kötelezőnek tekintik.  

A MGTE tenyésztési programjában szereplő fajta keresztezéseinek nyilvántartását, rendjének 

szervezését az Alapszabálya szerint országos hatáskörrel végzi. 

A MGTE biztosítja, hogy a tagjai az Állattenyésztési törvénynek illetve az érvényben lévő 

vonatkozó rendeleteknek megfelelő tenyészállatokat állítanak elő a hazai és külföldi igények 

kielégítésére. 



 

3. A TENYÉSZTÉS CÉLKITŰZÉSEI 

A fajta tenyésztői célkitűzéseinek meghatározásánál azokból a fajtatulajdonságokból 

indultunk ki, melyek a húsmarhatartás körülményei között gazdasági jelentőséggel bírnak és a 

tenyésztőszámára a sikeres gazdálkodás esélyét kínálják. Ezek: 

3.1.    Szerény termőhelyi adottságú, hátrányos, gyenge területeken tartható: nagy 

tengerszint feletti magasságon, szélsőséges domborzati és éghajlati viszonyok közt, 

feltétlen legelőterületen. 

3.2.    Jó a kondíciótartó képessége: Képes szűkös takarmányozási időszakban a test 

zsírtartalékainak hatékony lebontására, valamint kedvező táplálkozási időszakban azok 

hatékony felépítésére. 

           3.3.    Gyengébb minőségű legelőkön is megél, nagyon jól értékesíti a rostdús 

 takarmányokat. 

3.4.    Kiváló a reprodukciós teljesítménye, a vemhesülési százaléka. Az első két ellés 

közötti idő 378 nap. Irodalmi adatok szerint a tehenek hosszú hasznos élettartamot 

teljesítenek. 

3.5.    Nagyarányú a könnyű ellések (91 % segítség nélkül ellik) aránya, ami lehetővé 

teszi az erősen izmolt, terminál bikák használatát is. 

3.6.    A francia húsfajtákkal kiválóan kombinálódik (szuperdominancia!). 

3.7.    Különösen alkalmas a kizárólag szoptatásos borjúnevelésre: jó tejtermelő, 

borjúnevelő képessége révén az ún. nehézborjú eladása jelentős. 

3.8.    A fajta hitelesen alkalmazkodott a kitett legelőn való járáshoz: erős lábak, fekete 

körmök, szabályos végtagok jellemzik. 

3.9.    Kivételes az ellenálló képessége a hőmérséklet-változásokkal, valamint a 

stresszel szemben. 

3.10.   A megszületett borjak nagyon életrevalóak. 

3.11.   A hizlalásban nyújtott nagyon jó növekedési erélye, valamint egészséges és 

ízletes húsa miatt a fajta igen keresett anyai partner. 

A nemzetközi szakirodalomban a fajtára vonatkozó adatok: 

 Születési súly:     üsző: 30 kg,  

      bika:  35 kg, 

 Választási súly:             180 - 220 kg, 

   (optimális, javasolt választási idő: 4-6 hónapos korban) 

 

    205 napra korrigált súly:  üsző:   230 kg,  



      bika:    250 kg, 

 

   Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat (ÜSTV) növekedési erély  

  vizsgálatának időszakában: 

1.200 – 1.400 gramm fejlődésre képes naponta 

( az Egyesület ÜSTV rendje szerinti 150-180 nap alatt) 

 

   Vágási % (14-16 hónaposan):     60 %. 

 

 

4. SZELEKCIÓS CÉLOK 

  Az Egyesület célja, hogy a Murray Grey fajta gazdaságilag fontos, kiemelkedő 

értékmérő tulajdonságait Magyarország egész területére kiterjedő módon tovább javítsa‚ s 

azokat céltudatosan hasznosítsa. A fajta ismert genetikai tulajdonságainak tükrében, 

mérlegelve a genetikai lehetőségeket és az egyes tulajdonságok gazdasági súlyát A 

szelekcióban a következő tulajdonságokra koncentrálunk: 

4.1.  A tehénállomány 90 %-a vemhesüljön a termékenyítési időszak alatt, 

4.2. Az ellések lefolyása döntően “segítség nélkül”, vagy “kis segítséggel” 

kategóriájú legyen, 

4.3.  A két ellés közötti idő 390 napnál rövidebb legyen, 

4.4.  A borjúnevelő képessége jó legyen. Nem aszályos, jó évjáratban – a borjak 

pótabrakolását követő – választáskor a 205 napra korrigált súly haladja meg a 240 kg-

ot bikaborjak esetében, míg az üszőborjaké legalább a 210 kg-ot érje el. 

4.5.  A vágóállat kiválóan izmolt, jó húsminőségű márványozott húsú, javuló 

csontos hús arányú (legalább 60 %) legyen, minden piacon jól értékesíthető 

végterméket állítson elő. Tömegtakarmányokra alapozott hizlalási módszerrel 15-18 

hónapos hizlalás végi kor esetén napi átlagban 1.250 g gyarapodást érjen el (bika 600 

kg, üsző 550 kg). Az EUROP minősítés szerint a vágott bikák legalább 90 %-a „U” 

minősítésű, a faggyússág 2-3 pont értékű legyen. 

4.6.  Az üszők a fajta jellegének megfelelően javasoljuk, hogy 13-15 hónapos 

korban kerüljenek tenyésztésbe, ennek eredményeképpen a családok életteljesítménye 

jelentősen javul. 

 4.7.  Az állomány jó alkalmazkodóképességű legyen, ami a betegségekkel szembeni 

jó ellenálló képességgel is párosuljon, 

4.8.  A fajta extenzív viszonyok között is jól termeljen, pl. tartsa a kondícióját, nagy 

arányban vemhesüljön stb. 

4.9.  A fajta könnyen kezelhető, jó gulyatűrő képességű, de az ettől eltérő egyedeket 

a tenyésztésből kizárja az Egyesület Tenyésztők Tanácsa. 

 

 

5. TENYÉSZTÉSI MÓDSZEREK  



A Murray Grey fajta fajtatisztán és különböző keresztezési konstrukciókban kerül 

felhasználásra. A fajta tenyésztésében a fajtatiszta tenyésztés dominál, de különösen a kezdeti 

időszakban a fajta populációjának gyorsabb ütemű növelésére és a költségek csökkentése 

érdekében a fajtaátalakító keresztezések beindítását is tervezzük. A fajta szerepérő egyéb 

keresztezési programokban a tapasztalatok és speciális igények tükrében később döntünk. 

A magyarországi populációk kis mérete miatt szükség lesz a nemzetközi tenyésztés 

eredményeinek (kiváló tenyészértékű, előnyös küllemű tenyészállatok)  folyamatos 

felhasználására is. A fajtatiszta állomány genetikai színvonalának javítása és a különböző 

keresztezési konstrukciókban használt tenyészállatok tenyészértékének a növelése érdekében 

a következő módszereket alkalmazzuk. 

 5.1.      Vonaltenyésztés 

A fajtatiszta tenyésztésen belől a Murray Grey fajta gazdasági értékének a növelése érdekében 

a vonaltenyésztés jelentős szerepet kap, így kiemelt figyelmet kell fordítani a fajtán belül 

tenyésztői és a hentes típus vonalainak kialakítására. A hentes típusba tartozó apák kiváló 

befejező keresztezési partnerei minden típusú húshasznú anyatehén állománynak, ugyanakkor 

felhasználhatók a tejhasznú esetleg őshonos állományok mínusz variánsainak 

termékenyítésére, gazdaságos termelésének javítására is. Nem célszerű ezeknek a bikáknak a 

használata az üszőállományokban. A tenyésztői típus ugyanakkor az anyai tulajdonságok 

tekintetében  tűnik ki. (Finomabb csontozat, kevésbé izmolt, stb.) 

 5.2.      Családtenyésztés 

A nagy tenyészértékű tehenek leszármazottainak továbbtenyésztése, célpárosítással nagy 

genetikai értékű nőivarú populáció kialakítása céljából. Ezek az értékes nőivarú populációk 

kiindulópontot jelentenek a bika-előállító tehenek kijelölésére. A módszert segíti az 

embriótranszfer technikájának magyarországi elterjedése. Az embriótranszfer eszközével 

szükség szerint élni kívánunk. 

 5.3. Import sperma használat 

Kiváló ivadékvizsgálati eredménnyel rendelkező tenyészbikák szaporító anyagának importja 

indokolt a törzsállományokra, továbbá a bikanevelő tehenek célpárosításához, annak 

érdekében, hogy a nemzetközi génbázisokban megjelenő kiemelkedő tenyészértékű állatok 

genetikai állománya a hazai populációban is megjelenjen. 

 5.4.    Tenyészállat import 

A spermaimport mellett – korlátozottan – alkalmazni kívánjuk a tenyészállat import 

lehetőségét is. Ennek oka, hogy a mesterséges termékenyítés a gazdaságoknak csak egy 

szűkebb körében valósítható meg, így az importsperma felhasználása is csak esetükben jöhet 

szóba. A fajtatiszta populáció gyorsabb növelése, továbbá genetikai előrehaladás gyorsítása 

érdekében indokolt az elismerten jó tenyészetekből, átlagnál jobb ősöktől származó, az 

átlagnál jobb tenyészértékű és saját teljesítményű fiatal tenyészbikák behozatala – az 

állategészségügyi követelmények fokozott betartása mellett. 

A tenyészállat, valamint a szaporítóanyagok importja esetén a földművelésügyi és 

vidékfejlesztési miniszter 129/2004. (VIII. 25.) számú FVM rendeletében meghatározottak és 

az Egyesületünk erre vonatkozó külön szabályzata szerint kell eljárni. 

A hazai termelésű szaporítóanyagok előállítására vonatkozóan a földművelésügyi és 

vidékfejlesztési miniszter 39/1994. (VI. 28.) számú FM rendeletében meghatározottak az 

irányt mutatóak. 

 



6.  TENYÉSZÁLLATOK NYILVÁNTARTÁSA 

A szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a 

marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete 

(2000. július 17.) 6. Cikk (1), (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezik.  

Az Egyesület nyilvántartása ezzel harmóniában áll. A fajtaátalakító programban szerepelt 

egyedek jelölését – akik hímivarú és nőivarú tenyészállatok előállítására kaptak a tenyésztési 

program szerint felhatalmazást – javasoljuk tetoválással kiegészíteni. 

Az extenzív viszonyok között, hosszú ideig legelőn tartott egyedek füljelzői - a technológia 

hibái szerint – sérülhetnek, azok pótlása hosszabb-rövidebb időt vehetnek igénybe, ami 

azonosítási problémákat, valamint munkacsúcsokat generálhatnak.  

Ennek kiküszöbölésére indokoltnak látjuk a tetoválás használatát. 

A garantált tenyészállat forgalmazás miatt a KSTV és ÜSTV vizsgálatba állított bikaborjak 

tartós jelölését és tetoválását indokoltnak látjuk. 

 Egyesületünk három nyilvántartási osztály különít el, úgymint: 

 „ A” minősítésűt, 

 „B”  minősítésűt, 

 „E” minősítésűt. 

  

 Az „A” törzskönyvben szereplő egyedi min. 93,75% vérhányaddal rendelkeznek, 

továbbá ismerjük szaporasági és borjúnevelési mutatóikat, küllemi eredményüket, borjaik 

adatait és azok termelési mutatóit.  

Csak azok az állatok kerülhetnek ebbe a törzskönyvbe, amelyek a fajta valamennyi 

paraméterében a korábban említett feltételeknek eleget tesznek. Ilyenek az importált 

tenyészállatok, amelyek legalább 2 ősi soros származási igazolással rendelkeznek (a 

vérhányad feltüntetésével), valamint az eleve „A” törzskönyven szereplő anyák utódai, ha 

apjuk ismert és azonos fajtájú.  

Aki fajtatiszta tenyészállatot vásárol, az egyesület által kiadott és hitelesített – a törvény által szabályozott 

módon - származási igazolással, az biztos lehet benne, hogy ezen egyedek származási adatai ismertek, és kivétel 

nélkül rendben vannak.  

Az „A” törzskönyves egyedekről és azok utódairól a tenyésztők kötelesek adatot szolgáltatni 

a Tenyésztési Szabályzat értelmében. Ezek elsősorban ellési és mérési adatok (születési 

dátum, születési súly, ellés lefolyása, ivar, anya, választás dátuma, választási súly). A 

beérkező adatokból az egyesület a tenyésztési programban előírt módon szaporodási és 

borjúnevelési indexet számol. Ezek alapjául az első ellési életkor, a két ellés közötti idő és a 

választási adatok szolgálnak.  

 

 Természetesen a borjak származásának igazolásához a DNS-vizsgálattal történő 

 származás-ellenőrzés - hazánkban akkreditált laboratórium - kötelező!  

Az egyesület általában két esetben végez helyszíni minősítést. Ilyen eset a tenyészbika-

előállítás, ahol felügyeli a zárósúly mérését, valamint elvégzi a küllemi bírálatot, a 

Tenyésztési Hatóság illetékes munkatársával együttműködve. További ilyen eset azoknak a 

teheneknek a küllemi bírálata, amelyek kizárólag az „A” törzskönyvben szerepelnek. Ez 

utóbbi bírálatra általában a tehenek négy-ötéves kora körül kerül sor, a második borjuk 

megellése után. A küllemi bírálatot általában élősúly mérése is kíséri. 



Tenyészbika-előállítást csak olyan tenyészet végezhet, amely „A” törzskönyves egyedekkel 

rendelkezik, és rendszeresen adatokat szolgáltat. 

 Egyesületünk „B” törzskönyvi osztályba sorolja azon egyedeket, amelyek származása 

2 ősi sorig ismert, és ebben az apák kivétel nélkül „A” törzskönyves, központi 

lajstromszámmal ellátott, fajtaazonos bikák. Származási igazolás részükre csak akkor adható, 

ha az összes papíron szereplő ős ilyen fajtatiszta tenyészbikától származik, ami azt jelenti, 

hogy az egyedek legalább 75 – 93,75 % fajtavérséggel rendelkeznek.  

 
 NOTA BENE: ha a tenyésztők által küldött adatok igen hiányosak – például csak a születési és 

származási adatok ismertek - nem ismerjük, és nem számítható a tehenek tenyészértékére vonatkozó 

paramétereket; többek között a szaporodási és borjúnevelési mutatók. Ilyen esetekben a küllemi bírálat elvégzése 

értelmetlen.  

 

Az „A” és „B” törzskönyvi osztályon kívül létezik egy harmadik, „E” jelzéssel ellátott, 

úgynevezett ellenőrzési vagy kereskedelmi nyilvántartás, amely csoportba azon egyedek 

tartoznak, amelyeket az egyesület tagjai, tenyésztői vásároltak, általában származási papírok 

nélkül. Ezekre az egyedekre az egyesület semmilyen igazolást nem ad ki, csak információs 

célból történő regisztrációt végez.  

A nyilvántartásba emelésnek viszont az az oka, hogy a későbbiekben ezek az anyák lesznek a 

fajtaátalakító keresztezések alapjai, ezért a nyilvántartásba emeléskor a helyszíni szemle a 

tejelő jellegű egyedeket nem emeli ellenőrzés alá. 

 

Egyszerűsített séma: 

1. „ E1”  Ismeretlen származási hátterű nőivarú szarvasmarha. 

 0 %-os Murray Grey vérhányad.  

 a belépési nyilatkozattal a tenyésztő vállalja a fajtaátalakító programot. 

A szükséges minimum adatok: 

a. egyed azonosító, 

b. születési év, 

c. a tehén jellegének megállapítása helyszíni szemlével (jegyzőkönyv!) 

2. „E2”   50 %-os Murray Grey vérhányaddal rendelkező F1 nőivarú tehén. 

A nőivarú egyedek továbbtartásának és programban szereplésének feltétele a 

származásának DNS alapú vizsgálata. 

Az átalakító program első lépése, melynek a bikaborja vágóállatként értékesítésre 

kerül. 

Az üszőborjú – a kötelező adatok birtokában – továbbtartásra a program 

folytatására alkalmas. 

3. „B1”  75%-os Murray Grey vérhányaddal rendelkező R1 nőivarú tehén.  

 A nőivarú egyedek továbbtartásának és programban szereplésének feltétele a 

származásának DNS alapú vizsgálata. 

Az üszőborjú – a kötelező adatok birtokában – továbbtartásra a program 

folytatására alkalmas. 

Az átalakító program második lépése, melynek a bikaborjai vágóállatként 

értékesítésre kerül. 

4. „B2”  87,5%-os Murray Grey vérhányaddal rendelkező R2 nőivarú egyed, 

aki már PEDIGREÉ-vel rendelkezhet, ha a küllemi bírálati és fajtára jellemző 

minimum paraméterei alkalmassá teszik. 

Az üszőborjú – a kötelező adatok birtokában – továbbtartásra a program 

folytatására alkalmas. 



A nőivarú egyedek továbbtartásának és programban szereplésének feltétele a 

származásának DNS alapú vizsgálata. 

Az átalakító program harmadik lépése, melynek a bikaborjai vágóállatként 

értékesítésre kerül. 

5. „A1”  93,75%-os Murray Grey vérhányaddal rendelkező R3 egyedekről 

beszélünk, akik már PEDIGREÉ-vel rendelkezhetnek, ha a küllemi bírálati és 

fajtára jellemző minimum paraméterei alkalmassá teszik. 

Az átalakító program negyedik lépése, melynek a bikaborjai – a kötelező sikeres 

minősítő eljárások után – „Árútermelő apaállat” minősítésre értékesítésre 

kerülhet. 

A mindkét ivarban aminősítésnek, a továbbtartásának és programban 

szereplésének feltétele az egyedek származásának DNS alapú vizsgálata. 

6. „A2” 96,87 %-os Murray Grey vérhányaddal rendelkező R4 egyedek. 

Törzskönyvezési értelmezésünk szerint tisztavérűként tartjuk nyilván. 

Mindkét nemben PEDIGREÉ-vel értékesíthető tenyészállatok, ha arra a küllemi 

bírálati és fajtára jellemző minimum paraméterei alkalmassá teszik. 

A minősítésnek, továbbtartásának és programban szereplésének feltétele a 

származásának DNS alapú vizsgálata. 

 

7.  SZAPORÍTÁS, TERMÉKENYÍTÉS 

A húsmarha tartás eredményességének az egyik elengedhetetlen feltétele a megfelelő 

arányú termékenyülés, hiszen az anyatehén egyedüli hozama a borjú. 

A gazdaságosság szempontjainak a figyelembe vételével az egyidőszakos 

termékenyítésre kell törekedni, ami három hónapig tart és a helyi körülmények figyelembe 

vételével február, március hónapokban kezdődik. Törzstenyészetekben a minősített 

(“bikanevelő” [BC], stb.) tehenekkel és az értékesebb állománnyal a termékenyítési időszak 

elején kizárólag mesterséges termékenyítés történik (import, vagy a hazai legjobb bikák 

szaporítóanyagának a felhasználásával), majd háremszerű fedeztetésre kialakított gulyákban 

természetes utófedeztetés folyik. 

A fedeztetési idény elején az állomány további része is lehetőleg mesterséges 

termékenyítésre kerül (tavaszi ellési időszak esetén kihajtásig). Itt kerül felhasználásra a fiatal, 

hazai nevelésű bikák spermája is. Ezt követően 30-35 tehenes háremek kialakításával 

természetes fedeztetés folyik. 

Az üszőknél a termékenyítést, vagy fedeztetést – azért, hogy ellésükre a tehenek ellése 

előtt nagyobb figyelmet fordíthassunk – a teheneknél két héttel korábban kell elkezdeni. 

Embrió kimosás minden ”A” törzskönyves, DNS mintával rendelkező üszőből és 

tehénből lehetséges. Az embrió kimosás megkötöttségek nélküli engedélyezését a genetikai 

előrehaladás meggyorsításának jelentősége indokolja. Ugyanakkor az embrió kimosás ténye 

nem jelenti automatikusan az állat “Embrió donor” minősítési kategóriába (ED) sorolását! 

 

 

8. A KÜLLEM MEGÍTÉLÉSE 

A Magyar Murray Grey Tenyésztők Egyesülete az ausztrál küllemi bírálati rendszert 

alkalmazza, melynek részleteit a Küllemi Bírálati Szabályzat tartalmazza. 



 

9. TENYÉSZBIKA HASZNÁLAT 

9.1.            A Magyar Murray Grey Tenyésztők Egyesületének tagjai Murray Grey 

tenyészbikákat használhatnak. Egyedi elbírálás alapján, kivételes okból hozzájárulhat az 

elnökség más fajtájú tenyészbika – időben és térben korlátozott – használatához is. 

9.2.            A használt tenyészbikák követelményei 

9.2.1.      Természetes fedeztetés esetén 

9.2.1.1.       Központi lajstromszámmal és érvényes “Tenyésztésre alkalmas” 

minősítéssel rendelkezzen. 

9.2.1.2.       A fedeztetési idény kezdete előtt megfelelő tenyészkondícióba kell 

hozni a tenyészbikákat. 

9.2.1.3.        Célszerű elvégezni a genitáliák fenotípusos és diagnosztikai 

vizsgálatát, ideértve az ondó minőség-vizsgálatát is. 

9.2.2.      Mesterséges termékenyítés esetén 

9.2.2.1.          A 9.2.1.1. pontban leírtakon kívül a Magyar Murray Grey 

Tenyésztők Egyesülete mesterséges termékenyítésre alkalmas minősítésével is 

rendelkeznie kell, amit a Tenyésztési Hatóság engedélyezett. A minősítés 

rövidítése (AI) az egyed származási igazolásán feltüntethető. 

9.2.2.2.         Ameddig nem állnak rendelkezésre több tenyészetből származó és 

értékelhető mennyiségű ivadékvizsgálati, tenyészérték információk a borjai 

ellésének lefolyásáról, addig a felhasznált sperma adagok száma nem 

haladhatja meg az 1000 -t. 

9.2.2.3.          Tekintettel a csekély számú hazai húsmarha sperma felhasználásra, 

az egy-egy tenyészbikától előzetes ivadékteljesítmény vizsgálati eredmények 

nélkül letermelt sperma mennyisége nem haladhatja meg az 5000 adagot. 

9.3.            Fajtatiszta tenyésztés és fajta-átalakító keresztezés esetén a természetes fedeztetés 

során: 

 9.3.1.      Törekedni kell a háremszerű pároztatás körülményeinek a biztosítására, 

9.3.2.     Ha ez technikailag nem kivitelezhető, akkor a borjak apaságát, ahogy a 

hárembeli pároztatásnál is, származásvizsgálatokkal kell azonosítani. 

 

10. A TENYÉSZÁLLATOK TÖRZSKÖNYVI OSZTÁLYBA SOROLÁSA 

Feltételeit a 6.  Tenyészállatok nyilvántartása bekezdés Egyszerűsített sémája szerint: 

10.1.            „A” főtörzskönyv 

Az „A” főtörzskönyv osztályai: 

10.1.1.      „A2” főtörzskönyvi osztály 

10.1.2.      „A1” főtörzskönyvi osztály 

10.2.            „B” melléktörzskönyv 

 A „B” melléktörzskönyv osztályai: 



10.2.1.      “B2” melléktörzskönyvi osztály 

10.2.2.      “B1” melléktörzskönyvi osztály 

10.3. „E” nyilvántartás 

 Az „E” nyilvántartás osztályai: 

  10.3.1. „E2” nyilvántartási osztály 

  10.3.2. „E1” nyilvántartási osztály 

 

11. A MURRAY GREY TENYÉSZETEK MINŐSÍTÉSE  

Az állományban tartott tenyészállatok genetikai értékétől, az adatgyűjtés körétől, a további 

genetikai előrehaladás érdekében megtett erőfeszítésektől függően – a tenyésztő kérésére – 

maguk a tenyészetek is minősítésre kerülnek. Két minőségi kategória kerül kialakításra: 

11.1.            A törzstenyészet: az egyesület által annak minősített tenyészet 

11.1.1.      A törzstenyészetté nyilvánítás feltételei: 

11.1.1.1.  Legalább 10, legalább “A” törzskönyves Murray Grey 

tehén van együtt tartva, melyek a törzstenyészetté nyilvánításért 

folyamodó tenyésztőnél - az egyesület ellenőrzésében - már legalább 

kétszer ellettek.  

11.1.1.2.  A tenyészetben gyűjtött adatok pontossága és köre 

megfelel a törzskönyvezési szabályzatban leírtaknak. 

11.1.1.3.  Mesterséges termékenyítés aránya – ismert és javító 

hatású Murray Grey bikák használatával – eléri az évenkénti 10 %-ot  

11.1.1.4.  Pedigreé-s állománnyal rendelkezik, azaz a tenyészet 

minden egyes olyan állata, mely megfelel a Származási igazolás 

kiadhatósága (Törzskönyvezési szabályzat szerinti) feltételeinek, 

valóban rendelkezik az Egyesület által kiadott pedigreé-vel – még az 

üsző tényleges tenyésztésbe állítása előtt. E feltétel szabályszerű 

teljesülésének ellenőrzésére az esedékes Törzstenyészeti szemle 

alkalmával kerül sor. 

11.1.1.5.  A törzstenyészeti címért folyamodó tenyészetnek 

legalább egy teljes, lezárt évben, és a tehenek második ellését követően 

bizonyítania kell, hogy a törzstenyészetté nyilvánítás általános 

előírásainak megfelel. Amennyiben a folyamodó tenyészet megfelel 

ezeknek az általános feltételeknek, törzstenyészet-jelöltté válik. A 

szemlét tartó bizottság esetileg jogosult annak eldöntésére, hogy a 

tenyésztő a Központi STV-ben, esetleg más törzstenyészetben mennyi 

növendékbikát állíthat be STV-be. 

11.1.1.6.  Törzstenyészetté leghamarabb egy év elteltével 

nyilváníthatja a bizottság a jelöltet, amit helyszíni szemle (a feltételek 

személyi és tárgyi megléte) előzi meg. 

11.1.1.7.  A bírálatba bevonható tehenek körét a Törzskönyvezési 

szabályzat tartalmazza. 



11.1.2.      A törzstenyészetté nyilvánított tenyészetekben legalább kétévente 

törzstenyészeti szemlét kell tartani. 

11.1.2.1.  Az ügyvezetés által előzetesen elkészített elemzések 

igénybevételével kiválogatott bikanevelő, elit bikanevelő, embriódonor 

és jelölt tehenek küllemi bírálaton esnek át. 

11.1.2.2.  A szemle eredménye szerint nyeri-, vagy veszíti el, 

illetve hosszabbítja meg a tenyészet a “Törzstenyészet” címet. 

11.1.3.      A törzstenyészetté nyilvánító bizottság összetételét a Törzskönyvezési 

szabályzat részletezi. 

11.2.            Nem törzstenyészet: Minden olyan tenyészet, melyet az egyesület nem 

minősített törzstenyészetté, de tagja az egyesületnek. 

 

12. TENYÉSZÁLLATOK MINŐSÍTÉSE 

12.1.            BREEDPLAN tenyészértékbecslő modell alkalmazásával 

A tenyészállatok minősítése kiegészítő információt nyújt a tenyészetek és tenyésztők 

számára, s független a törzskönyvi besorolástól, csupán a tenyésztői munka 

tervezéséhez szolgál kiegészítő információkkal. 

 

12.1.1.      A BREEDPLAN a BLUP (Legjobb Lineáris Torzítatlan Becslés) 

egyedmodellre épülő húsmarha tenyészértékbecslési módszer. A New England 

Egyetem és a New South Wales Mezőgazdasági Intézet Állatgenetikai és 

Nemesítési Csoportja (AGBU) fejlesztette ki Ausztráliában. 

12.1.2.      Nagyszámú tulajdonságot kezel egy időben, ezek a különböző 

életkorban mért testsúly, az ellés lefolyása, termékenység és vágóérték adatok. 

12.1.3.      Különválasztja a tulajdonságokat közvetlenül befolyásoló gének 

hatását és az anyai hatást – ott, ahol ez fennáll. 

12.1.4.      A modell leírása: 

Yijkln = bi + aj + mk + pk + hl +  neijkl 

Yijkln   =a j-edik egyed megfigyelése, amit a k-adik anya nevelt az i-edik 

korcsoportban, melyet az l-edik bika-tenyészet kölcsönhatás befolyásolt 

bi       = az i-edik korcsoport 

aj         = a j-edik egyed tenyészértéke 

mk         = a k-adik anya hatása 

pk        = a k-adik anya állandó környezeti hatása 

hl       = az l-edik bika-tenyészet kölcsönhatás 

 n      = a heterogén variancia multiplikatív korrekciója 

eijkl      = a hiba, vagy maradék 

 

12.1.5.      A program figyelembe veszi az: 

12.1.5.1. Anyai hatást 



12.1.5.2.  A bika-tenyészet kölcsönhatást 

12.1.5.3.  Tulajdonságoktól függően eltérő korcsoportokat alakít ki 

12.1.5.4. „Multitrait” modell, azaz korrelációk ismeretében, egyéb 

adatok alapján is becsül tenyészértéket 

12.1.5.5.  A fajta saját populációgenetikai paramétereivel (h
2
, r, R) 

számol, keresztezett állományokban az azonos genotípusúakat 

hasonlítja össze 

12.1.5.6. Beépíti a külföldi tenyészértéket 

12.1.5.7. Heterogén varianciával számol 

12.1.5.8. Genetikai csoportokat képez 

12.1.5.8.1. Keresztezett állatoknak is képes – egy 

adatbázison belül – tenyészértéket számolni 

12.1.5.9. A program megfelelő alapadatok esetén az alábbi 

tulajdonságok tenyészérték számítására kész:  

 

Súly Termékenység Carcass 

►Születési súly 

(opcionális) 

►Herekörméret Hosszú hátizom vastagsága 

►200-napos tejtermelés Termékenyítési időszak 

kezdetétől (hárembe osztás) 

ellésig eltelt idő 

Faggyúborítottság 

►200-napos 

súlygyarapodás 

Vemhességi idő (egyedi 

pároztatás) 

Vágási % 

►400-napos súly ►Ellés lefolyása Márványozottság 

►600-napos súly   

►Kifejlettkori súly   

12.1.5.10. A program részletes ismertetése megtalálható a 

http://breedplan.une.edu.au Internethelyen 

12.2.1.      A tehenek minősítése 

12.2.1.1.    Bikanevelő tehén  (BC:         Raising bull cow) 

Bikanevelővé minősíthető az a “A2” főtörzskönyvi osztályba sorolt tehén, amely 

megfelel a törzskönyvezési szabályzatban rögzített követelményeknek. 

12.2.1.2.     Elit bikanevelő tehén  (EC:            Elit bull cow) 

Elit bikanevelő az a “A2” főtörzskönyvi osztályba sorolt tehén lehet, amennyiben 

megfelel a törzskönyvezési szabályzatban rögzített követelményeknek. 

12.2.1.3. Embrió donor tehén  (ED:             Embryo donor) 

Az “embrió donor tehén”-né minősítés feltételeit a törzskönyvezési szabályzat 

tartalmazza. 

http://breedplan.une.edu.au/


12.2.1.4.   Aranytörzskönyves tehén (GP:            Gold Pedigreé) 

Az “aranytörzskönyves tehén”-né minősítés feltételeit a törzskönyvezési szabályzat 

tartalmazza. 

 

12.2.2.      A tenyészbikák minősítése 

A murray grey fajtára vonatkozóan leírt egyéb szempontok figyelembevétele mellett a 

tehénlétszámuk 20 %-os mértékéig van joguk évente a növendékbikák STV-be állítására. 

12.2.2.1. Hazai tenyésztésű murray grey tenyészbika alanyi jogon csak 

törzstenyészetből kerülhet ki. 

12.2.2.2. Törzstenyészeti és -jelölti minősítéssel nem rendelkező 

tenyészetekből származó murray grey bikaborjak – maximum 1-1 

darab/tenyészet – is KSTV-be állíthatóak az Ügyvezetés hatáskörében. 

12.2.2.2.1. Nagy tenyészértékű szülők célpárosításából nyert 

embriókból, mesterséges termékenyítésből születő bikaborjúról van szó, 

12.2.2.2.2. A borjúnak olyan tulajdonsága van, mely megőrzése 

különösen fontos a hazai murray grey tenyésztés számára. 

12.2.2.2.3. A borjú fejlettsége nyilvánvalóan meghaladja a fajta 

magyarországi átlagát, mind küllem, mind gyarapodás tekintetében. 

(Amennyiben nincs a tenyészetben a választási index számítás bázisát 

képező időintervallumban született kortárs bikaborjú, akkor a 2.3.3. 

pontban meghatározott 240 kg az index képzés viszonyítási bázisa.) 

12.2.2.3. Minősítés származás alapján 

12.2.2.3.1. Minden STV-be szánt választott borjú származását 

egyértelműen igazolni kell. Az állatok DNS mintáit az NÉBIH 

Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságán kell tárolni, vagy az 

elvégzett származásvizsgálatok eredményét igazoló DNS kártyát kell a 

tenyésztőszervezetnek és a szakhatóságnak megküldeni. A mesterséges 

termékenyítési engedély kiadásának előfeltétele a bika DNS vizsgálaton 

alapuló származás-ellenőrzése, az igazolás és a DNS kártya szakhatóság 

részére történő benyújtása. 

12.2.2.3.2. Csak „A2” és „A1” főtörzskönyvi osztályba sorolható 

növendékbika lehet tenyészbika. 

12.2.2.4. Minősítés saját teljesítmény alapján 

12.2.2.5. Ivadékvizsgálat alapján 

12.2.2.5.1. Közvetlen módon 

12.2.2.5.1.1. Borjai születési súlya, ellés lefolyása alapján 

12.2.2.5.1.2. Borjai választásig történő gyarapodása alapján 

12.2.2.5.1.3. Borjai választástól történő gyarapodása alapján 

12.2.2.5.1.4. A borjai külleme alapján 

12.2.2.5.2. Közvetett módon (anyai tulajdonságok örökítése alapján) 

12.2.2.5.2.1. Leányai elléseinek lefolyása alapján 



12.2.2.5.2.2. Leányai borjai választási átlagsúlya alapján 

 

12.2.3. A tenyészállatok minősítésének részletes leírását a Törzskönyvezési 

szabályzat tartalmazza. 

 

13. SAJÁTTELJESÍTMÉNY VIZSGÁLAT 

Kívánatos minden megfelelőnek tűnő választott bikaborjú saját teljesítményét megvizsgálni. 

Minél nagyobb a szelekciós bázis, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a nagy genetikai 

értékű állatok nem vesznek el a tenyésztés számára. Abban az esetben, ha nem kerül az összes 

bikaborjú saját teljesítmény vizsgálatra (STV), a bekerülő állatokat előszelekciónak kell 

alávetni. Lényeges szempontjai a máshol felsoroltakon kívül: 

 Értékes származás 

 90 %-ot elérő és azt meghaladó választási index Különleges esetben, a tenyésztő írásos 

kérésére 87%-ot meghaladó választási indexű állat beállítását is engedélyezheti az 

Elnökség. 

 Általában az átlagot elérő és/vagy valamely tulajdonságban kiemelkedő tenyészérték 

(amennyiben a beállításkor rendelkezésre áll) 

 Megfelelő küllem. A borjakat STV-be történő beállításkor negatív (leggyengébb 

izmoltságú és jelentősen hibás küllemű állatok kizárását célzó) szelekción alapuló 

küllemi bírálatnak kell alávetni. 

A tenyésztők igényeinek mind teljesebb kiszolgálása érdekében a fiatal tenyészbikák 

előállítása intenzív és edző módon is történhet. 

A vizsgálatra beállított bikák minősítését a Magyar Murray Grey Tenyésztők Egyesülete az 

ügyvezetőből, vagy a tenyésztésvezetőből és legalább egy tanfolyamot végzett küllemi 

bírálóból álló bizottság végezheti e programban és a Törzskönyvezési szabályzatban leírtak 

alapján. 

13.1. Az STV helyszíne 

13.1.1.  Üzemi 

13..1.2. Központi 

13.1.2.1. Abban az esetben tekinthető központinak az STV, ha az 

egyesület elnöksége annak minősítette. 

13.1.2.2. Az elnökség KSTV indítási határozata esetén a KSTV 

évente 2 csoportban indul. 

13.1.2.2.1. „A” csoport: december 1. és február 28. közt 

születettek 

13.1.2.2.2.   „B” csoport: február 16. és május 16. közt 

születettek 

13.1.2.2.3. A KSTV indítási csoportbeosztástól az elnökség 

döntése alapján, a körülményeknek megfelelően el lehet térni. 

13.1.2.3. A központi STV-ben minden törzstenyészet és -jelölt 

köteles évenként legalább egy alkalommal részt venni, korlátozott 



egyedszámmal, amennyiben arra alkalmas tenyészállat-jelöltjei 

vannak. 

13.2. Az STV módszere 

13.2.1. Intenzív módszer: 

13.2.1.1.       Az STV-be választás optimálisan 7-9 hónapos korban  

       történik, 

13.2.1.2.       12 hónapot betöltött bika nem indítható STV-ben. 

13.2.1.3.  Az STV csoportban (mely minimálisan 5 növendékbika 

beállítását jelenti) lévő legfiatalabb és legidősebb állat közt 3 hónapnál 

nagyobb korkülönbség nem lehet. 

13.2.1.4.  Az STV kizárólag az előzetesen kiadott ügyvezetési 

hozzájárulás birtokában indítható. 

13.2.1.5.   A növekedési erély vizsgálatának időszak tartama 150 és 180 

nap között van.  

 (Javasoljuk, hogy a tesztperiódus hossza kb. 150 nap legyen.) 

A minősítésre ajánlott egyedek az STV alatt min. 1.200 grammot kell 

elérniük naponta, az életnapra jutó küszöbértéke pedig 1.100 

gramm/nap. 

13.2.1.6.      Az STV indításakor és a befejező mérlegeléskor az egyesület 

képviselője jelen van, de a tenyésztési hatóság által hitelesített mérési 

adatokat az Egyesület a képviselőjének jelenléte nélkül is elfogadja. 

13.2.1.7.      Az STV-ben minden hónap elteltével mérlegelést végez és 

az Ügyvezetéssel közli az eredményeket a végrehajtója. Az állatok 12 – 

13 hónapos korában herekörméret mérés történik. A mért adatok 

hiányában nem kerülhet sor a vizsgálatot záró minősítésre. 

13.2.1.8.      A teszt periódus lezárását követően, miután az állat betöltötte 

a 400. életnapot, minden beállított egyed küllemi bírálatra kerül. 

Amennyiben a bíráló bizottság különös okot talál rá (pl.: éretlen, 

gyenge izmoltság jó pedigrével párosulva, vagy az állat sántaságának 

eredete nem egyértelmű) lehetőség van a küllemi bírálat 1-2 hónapos 

elhalasztására. Ebben az esetben is az először kitűzött STV záráskor 

meghatározott indexek kerülnek a bika teljesítmény-elemző lapjára. 

13.2.2. Edző módszer: 

13.2.2.1  Az STV-be választás optimálisan 6-9 hónapos korban történik. 

13.2.2.2.  Az STV csoportban lévő legfiatalabb és legidősebb állat közt 

3 hónapnál nagyobb korkülönbség nem lehet. 

13.2.2.3.  Az STV kizárólag az ügyvezetési hozzájárulás birtokában 

indítható. 

13.2.2.4.   A minősítést megelőző - növekedési erélyt vizsgáló - időszak 

tartama legalább 360-450 nap. 



13.2.2.5.  A nevelés folyamán az állatok végig vagy a legelőn 

tartózkodnak, vagy természetközeli tartásmóddal kerülnek elhelyezésre; 

szükség szerint változhat az elhelyezésük. 

13.2.2.6.  Az STV zárását 135 nappal megelőzően egy 90 napos 

intenzív nevelési szakasz kezdődik, amit az egyed növekedési 

kapacitása határoz meg. 

13.2.2.7.    Az STV indításakor és zárásakor, közben (60-75 naponta), de 

az intenzív nevelési időszak alatt, annak kezdetétől havonta, mérlegelést 

végez a vizsgálat végrehajtója. Az STV indításakor, az intenzív szakasz 

indításakor és a befejező mérlegeléskor az egyesület képviselője, 

vagy/és az NÉBIH munkatársa, vagy/és az illetékes megyei ill. járási  

Kormányhivatal állattenyésztési főfelügyelője jelen lehet. Az állatok 12 

– 13 hónapos korában herekörméret mérés történik. 

13.2.3. Az STV zárás további előfeltétele, hogy az STV során gyűjtött súly és 

herekörméret adatokat az ügyvezetés időben megkapja. 

 

Az őszi és tavaszi időszakban született és STV-be állított borjak nevelési módszerének 

sémája “edző nevelés” esetén 

 

 

14. IVADÉKVIZSGÁLAT 

Az ivadékvizsgálat elvégzésében a földművelésügyi miniszter 32/1994. (VI.28) FM rendelet 

az irányadó. Jelen pillanatban teljes körű ivadékvizsgálatot nem végzünk, mivel nincsenek 

meg a közgazdasági és tárgyi feltételei. 

Az ivadékteljesítmény vizsgálat (ITV) minél pontosabb végzése érdekében az egyesületünk a 

BREEDPLAN egyedmodellt alkalmazza a 7.1. pontban leírtak szerint. 

A futtatásra alkalmas formába hozott, hiteles adatállományt lehetőség szerint évente egy 

alkalommal, elektronikus úton juttatjuk el Ausztráliába, Armidaleba, (Agricultural Business 

Ressearsh Institute; University of New England, Armidale NSW, 2351) a BREEDPLAN 

központba, ahol mindig a legújabb fejlesztésű programváltozaton történik meg a futtatás. 


