Egyesület története

Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete
Alapítás éve: 1989
"A holstein-fríz szarvasmarha tenyésztők elhatározták, hogy a Magyarországon tenyésztett
fajtatiszta vörös-és feketetarka színváltozatú holstein-fríz szarvasmarha genetikai
képességeinek folyamatos javítása, az egységes tenyésztési elvek érvényesítése, az egységes
érdekképviselet megteremtése, a fajtatiszta állomány további nemesítése, az e fajtával történő
keresztezési program végrehajtása érdekében
EGYESÜLETET
hoznak létre."
Kiscséripuszta, 1989. május 16.
Az Egyesületről
A holstein-fríz fajta 1972-től kezdődően folyamatosan hódított teret Magyarországon.
Egyesületünket 21 nagyüzem alapította mintegy 24.636 tehénnel. A tenyésztésszervezés
célszerű struktúrájára vonatkozóan számos jó példa volt Észak-Amerikában és
Nyugat-Európában, ezek alapelveit próbáltuk felhasználni az új szervezetek kialakítása során.
Ma már tagjaink létszáma több mint 900, tehénlétszámunk pedig meghaladja a 248 ezret.
Évente 65-90 fiatal bikát indítunk ivadékvizsgálatban, köztük egyre többet nemzetközi
csereindítások keretében is. Tehénállományunk 90 %-a termelésellenőrzés alatt áll. 1998-ban a
keresztezett állomány termelése 6500 kg, a tisztavérű állományé 7488 kg tej volt. A hivatalos
küllemi bírálat során évente mintegy 30.000 elsőborjas tehenet értékelünk. Tenyészérték
becslésünk módszere harmonizál a nemzetközileg legfejlettebbnek tartott eljárásokkal.
Legfontosabb tevékenységeink:
- Kiegyensúlyozott tenyésztési program megvalósítása, Holstein Globál Index alkalmazása
- Az európai fejlesztési elvekkel harmonizáló ivadékvizsgálati célú funkcionális küllemi bírálat
- Származási igazolások, pedigrék elkészítése
- Állatkiállítások, ivadékcsoport bemutatók, árverések szervezése
- Ivadékvizsgálati programok koordinálása, nemzetközi csereindítások
- Holstein Magazin szerkesztése
- Speciális szakmai kiadványok, bikakatalógusok, nőivarú lokátorlisták összeállítása
- Állattenyésztési kultúra fejlesztése, tenyésztői munka erkölcsi elismerése, Aranytörzskönyv
alapítása a rekorder tehenek nyilvántartására, díjazások
Nemzetközi kapcsolattartás: Európai Holstein Szövetség, Világ Holstein Szövetség,
ICAR-INTERBULL, Küllemi bírálói harmonizáció, Show bírálói harmonizáció.
Gyakorlati oktatóprogramok tartása: csülökápolás, funkcionális küllembírálat, állatok
előkészítése kiállításra.
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Egyesület története

Együttműködés a hazai szakmai szervezetekkel, szakmai-diplomáciai feladatok az ágazat
fejlesztése érdekében.
Rövid fajtatörténet
Frízland területén, a túlnyomóan primigéniusz jellegű, tejelő típusú lapálymarha populációból
következetes szelekció és párosítás hatására alakult ki a fajta.
A XV. századtól kezdődően a németalföldi gazdák egyre jelentősebb jövedelemforrásává vált a
tenyészállatok értékesítése. Az első vemhes üszőket 1621-ben szállították Észak-Amerikába.
Az amerikai farmerek gyorsan felismerték a fríz és holland tehenek kiváló tejtermelő
képességét, majd 1852-től nagyszámú állatot importáltak.

A fajta jellemzői
- Létszámában a világ legnagyobb tejtermelő populációja, amely a nemzetközi
együttműködések keretében megalapozza a folyamatos genetikai előrehaladást, és a
fogyasztói igényekhez történő alkalmazkodási lehetőséget
- A leggazdaságosabb termelő, nagy hozamú, intenzív fajta
- Szárazanyag-felvevő képessége, rendkívüli étvágya egyedülálló
- Jól tűri a nagyüzemi tartást, a technológiákhoz könnyen alkalmazkodik
- Elviseli a szélsőséges időjárási viszonyokat
- Jól szaporodik, könnyen ellik
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