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Termo-KoKTél
• TMR stabilizátor, meggátolja az adag melegedését

• Jól hasznosuló energiaforrásokat és káliumot tartalmaz
• Aromatartalma növeli a szárazanyag felvételt

Termo-min
• Emelt mennyiségű pufferanyagokat és élő élesztőt tartalmaz

• Vízháztartásban fontos szerepet betöltő makroelemek forrása
• Bendővédett niacint tartalmaz (növeli a hőleadást, védi a sejteket a hőstressztől)

Termo-FiT
• Serkenti a nyáltermelést, növeli a bypass fehérje mennyiségét

• Hűtési érzést fejt ki az ízlelőbimbókra (hidegérzet keltése)
• Természetes növényi antioxidánst és élő élesztőt tartalmaz
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A lapnak a küldöttgyűlés másnapján az Alföldi Állattenyésztési 
Napok közelségére való tekintettel már nyomdába kellett kerülnie, 
ezért – ha kivételesen megengedik – most csak egy rövidebb ösz-
szefoglalóval számolunk be a történésekről, a részletesebb szak-
mai anyagot a következő számban olvashatják majd. 

260 szakmában dolgozó szakember tisztelte meg az egyesületi 
irodát azzal, hogy elfogadta meghívásunkat, s április 16-án részt 
vett a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete 25 éves jubileumi 
küldöttgyűlésén.
Kiss Ferenc elnök negyed századot vázoló köszöntőjében el-
mondta: Magyarországon a rendszerváltás idején nyílt újra lehe-
tőség arra, hogy a tenyésztésszervezés ismét társadalmi alapokra 
helyeződjék. Az állami szerepvállalás megszűnt, illetve formáli-
san maradt csak fenn.
Az alapok viszont – a törzskönyvezés és a termelésellenőrzés 
története – több, mint egy évszázadra nyúlnak vissza, igaz, ak-
kor még nem találkozhattunk a holstein-fríz fajta egyedeivel, 
hanem a szimentáli fajta eredményeire lehettek büszkék eleink. 
Elismerés és hála illeti az alapítókat, akik az első adandó alka-
lommal bátor döntést hoztak és megalakították az Egyesületet. 
Akkoriban 21 gazdasággal kezdődött…

Őt két igen elismert vendégünk előadása követte. David Hewitt-
et sokaknak nem kell bemutatni, hiszen Hódmezővásárhelyen és 
a 2000-es OMÉK-on is show-bíróként volt jelen, illetve 1993-
ban az itthon szervezett Holstein Világkonferencián és a 2002-es 
EHRC Európai Küllemi Harmonizációs ülésen is itt bolt Buda-
pesten. Ő jelenleg a Holstein Világszövetség (WHFF), valamint 
az Európai Holstein és Vörös Holstein Konföderáció (EHRC) 
főtitkára. Színvonalas beszámolójában a két szervezet tevékeny-
ségét, s ezek munkájában a magyar részvétel jelentőségét, kap-
csolódási pontjait mutatta be.
Másik nagy érdeklődésre számot tartó előadónk, Dr. Falus And-
rás Széchenyi-díjas magyar immunológus, egyetemi tanár, a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt. 

Ő a genomikában, epigenetikában rejlő lehetőség egy szeletét 
tudta csak felvillantani bő fél órás magával ragadó előadásában, 
a téma ugyanis nagyon szerteágazó. A tudományterület friss, 
az ismeretek nagy ütemben fejlődnek, bővülnek, s rengeteg ki-
aknázatlan lehetőség nyílhat még a génhálózatok kutatásában, 
megismerésében. Következő számunkban az előadás részleteit 
is megismerhetik.
Ezt követően visszatértünk a „rendes kerékvágásba”, hiszen kül-
döttgyűlési kötelezettségeinknek is eleget kellett tennünk, így 
került sor Bognár László és Kőrösi Zsolt előadásában az Egye-

25 év a holstein tenyésztésben
Sztakó István

fejlesztési főmérnök, HFTE
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sület 2013-as főbb tevékenységeinek és a munkabeszámoló be-
mutatására, valamint a 2014-es munkaterv ismertetésére. Őket 
Török Zoltán 2013 gazdálkodását bemutató és az idei költség-

Filátzné Páli Judit

1962-ben Pápán született. Növénytermesztőnek készült, ezért a 
Veszprémi Vegyipari Szakközépiskolába jelentkezett. 16 éve-
sen a vaszari tehenészeti telepen találkozott először holstein-
fríz szarvasmarhákkal, ekkor döntött úgy, hogy állattenyésztő 
lesz.
A sikeres érettségi után, a Nemesszalóki Termelőszövetkezet-
be jelentkezett fejőnek, de az üzemgazdász mellett gyakornoki 
állást kapott. 
Mindent elkövetett, hogy a telepen dolgozhasson, az állatok 
mellett lehessen. Munka mellett egy év alatt tanulta meg a négy 
éves gimnáziumi biológiát, ennek eredménye, hogy a Kapos-
vári Főiskola nappali tagozatán állattenyésztő üzemmérnökké 
vált. 
1987-ben hívták vissza a tehenészeti telepre, ahol törzstenyész-
tőként dolgozott, de felelt az elletésért, borjúnevelésért is.
Állatszeretete és lelkesedése mellé két mentorral találkozott 
Rózsa Géza, majd Filátz Ferenc személyében, akiktől egy 
olyan szemléletet sajátított el, ami után már elkerülhetetlen 
volt, hogy sikeres állattenyésztő szakemberré váljon. 
Az a szemlélet, hogy minden a tehénért van! A silókészítéstől 
a takarmányozáson keresztül a munkaszervezésig mindent alá-
rendel a tehenek érdekeinek.
Kitartó tenyésztői munkájával sikerült elérnie, hogy kiállításo-
kon is részt vegyenek. Volt nagydíjas tehenük Debrecenben, 
volt legszebb tőgyű tehenük Kaposváron, s évekig Hódmező-
vásárhelyen is vezettek fel tenyészállatot. A tenyésztői mun-
ka mellett legalább olyan fontos számára, hogy munkatársai 
szemléletét is megváltoztassa. Ma már csapatként dolgozik 
együtt mindenki a tehenekért! 
A szarvasmarha tenyésztés iránti érdeklődése, valamint a te-
henek szeretete mellett kiváló tenyésztési munkát végez hosz-
szú évek óta. A telep tejtermelése, valamint a tehenek küllemi 
fejlődése folyamatos és töretlen, ami neki köszönhető. Ered-
ményei elvitathatatlanok. Egyesületi tagként is nagyon aktív. 
Minden rendezvényen részt vesz. Ha tehénről, vagy a hazai 
tejfogyasztásról van szó, azonnal ott terem és elszántan harcol, 
minden mondatát és cselekedetét átszövi az ágazat jobbításáért 
való küzdelem.
Munkaszeretete és szakmai elhívatottsággal végzett tenyésztési 
munkája példaértékű lehet mindenki számára. Ennek elismeré-
seként a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete Mestertenyésztő 
címmel jutalmazza.
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vetési tervet vázoló bemutatója követte. A Felügyelő Bizottság 
beszámolóját a 2013. évben végzett munkáról, könyvvizsgálói 
jelentésről Dr. Tatár Gyula FB elnöktől hallhatták a jelenlévők. 
S szomorú kötelességünk még a 2013-ban megszűnt tagsági vi-
szonyok ismertetése is.
Ezt követően viszont az örömé, az elismeréseké a főszerep. 
Legmagasabb első laktációs termelésért Ezüstkanna-díjjal jutal-
maztuk a paksi Milkmen Földesi Tejtermelő Kft. 0828 Langyos 

tehenét 16.928 kg termeléséért. Gamós András természetesen a 
tőle megszokott értő részletességgel mutatta be büszkeségét.

A többlaktációsok körében idén a Sárvári Mg. Zrt., Káld, lajos 
majori tenyészetének harmadikos állata vitte a prímet. 3883 
Fabulon 20.834 kg-os tejtermeléssel utasította maga mögé a 

többieket, őt Magyar József ágazatvezető mutatta be a közön-
ségnek.

Mészáros Ferenc

1971-ben született kétkezi munkások gyermekeként négy nő-
vér után. 
1990-ben a győri Veres Péter Mezőgazdasági Szakközépis-
kolában érettségizett, valamint állategészségügyi technikusi 
végzettséget szerzett.
A kötelező katonaévek után négy évig kubikusként dolgozott, 
ezeknek az éveknek a telepi építkezések során nagy hasznát 
veszi.
Felesége kérésére a továbbtanulás mellett döntött. Éjjel-nap-
pali munka mellett tanulásának eredményeként 1996-ban 
felvételt nyert a Pannon Agrártudományi Egyetem Állatte-
nyésztési Karára, ahol 1999-ben állattenyésztő mérnökként 
végzett. Még ebben az évben folytatta tanulmányait a Kandó 
Kálmán Műszaki Főiskolán, ahol általános informatikus dip-
lomát szerzett.
1996-tól 12 évig az Aranykocsi Zrt. szarvasmarha telepén 
műszakvezető, ez idő alatt sok tapasztalatra tett szert Horváth 
Géza támogatása mellett.
2003-ban megházasodott, két szép gyermeke született: 2004-
ben Blanka, majd 2009-ben Menyhért, kinek szintén nagy sze-
repe van a magas tejtermelésben, hiszen 5 éves kora ellenére 
hétvégenként takarmányos traktorosként eteti a teheneket.
Mészáros Ferenc 2008-ban került a Komáromi Mezőgazdasá-
gi Zrt. Csém pusztai tehenészetébe, hogy példaképétől, mes-
terétől Filátz Ferenctől tanulhassa a tenyésztés szépségeit, 
buktatóit. 
Marczali Gábor ügyvezető igazgató támogatásával 2011-ben 
és 2012-ben az Amerikai Egyesült Államokba utazott, hogy a 
nagyüzemi tehéntartásra vonatkozó szemléletét tovább erősít-
se, az ott szerzett tapasztalatokat itthon hasznosítsa. 
Nagy érdemei vannak abban, hogy a Komáromi Mg. Zrt. az 
utóbbi 5 évben nagyon komoly fejlődést mutat a termelési 
eredmények, illetve az állomány tenyészérték mutatói tekin-
tetében. 
Munkája sikerében nagy szerepet játszik az elhivatott kollek-
tíva, valamint az előrehaladáshoz szükséges feltételek bizto-
sításával a részvénytársaság vezetése.
Mészáros Ferenc kiemelkedő szakmai munkáját a Holstein-
fríz Tenyésztők Egyesülete Mestertenyésztő címmel jutal-
mazza.
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A másik nem kiemelkedő egyedeit is elismerjük természetesen, 
ez az „Év tenyészbikája” díjban testesül meg. 19530 BG E. T. 
Shottle-ET, tavaly mindhárom tenyészértékbecslést vezette, 

nem is volt kérdés, hogy az ő neve kerül fel idén az impozáns 
réztáblára. Az elismerést a Bos-Genetic Kft. képviselőjeként dr. 
Monostori István vette át, s hogy előadás tekintetében teljessé 
tegye a díjazottak bemutatását, Ő egy színvonalas filmen láttatta 
E. T. eddigi eredményeit. Egyébként az aktuális TÉB eredmé-
nyéért a vándorserleget is neki járt.

Munkáját Mestertenyésztő plakettel jutalmaztuk:
Filátzné Páli Judit
Mészáros Ferenc
Szili József

Szili József

Lajoskomáromi családba született 1958-ban. A helyi általános iskola elvégzése mellett már tevékeny részese volt nagyapja ál-
latgondozó és állatszerető tevékenységének. Székesfehérváron érettségizett 1977-ben. A család anyagi helyzete nem tette lehe-
tővé további taníttatását, így fizikai dolgozóként kezdte pályafutását a Lajoskomáromi Győzelem Mg. Termelőszövetkezetben. 
1985-ben megnősült, Andreával, feleségével két gyermekük van. Munkaszeretetével és állhatatosságával kivívta vezetői bizalmát, 
1987-ben kinevezték műszakvezetőnek. Megtapasztalta, hogy vezetőként mekkora hatással lehet az állatállomány fejlesztésére, a 
tenyésztési folyamatok hatékonyságára. Szakmai cikkek és konferenciák mellett az elméleti és gyakorlati ismeretanyagok elsajá-
tításában olyan kiváló szakemberek segítették, mint Horváth Antal, Dr. Torma József, illetve Keöves György. 
2000-ben nevezték ki a szakosított tehenészeti telep vezetőjévé. Új tenyésztési tervet dolgoztak ki. A hosszú távú koncepció szer-
ves része volt a genotípusos és fenotípusos fejlesztés mellett egy szükségszerű homogenizációs program is.
A szakmai elismerések sem maradtak el, hiszen a kiállításokról rendszeresen díjazott egyedekkel térhettek haza. 
2012-ben a debreceni Farmer Expón tenyésztési nagydíjat nyertek. Nagy büszkeségük Sivatag, aki 4 hónapig a legmagasabb HGI-
vel rendelkező holstein-fríz üsző volt Magyarországon. 2004-ben a szövetkezet tulajdonosi szerkezetének változásával vezetői 
feladatai közé került a tejhasznú szarvasmarha tenyésztési ágazat önköltségének figyelése, nyomon követése, a költségstruktúra 
elemzése, majd a költségcsökkentési lehetőségek feltárása. Ágazatvezetőként 2005-ben átvette a hízómarha ágazat irányítását is. 
Az állatállományuk ekkorra már elérte a 3200-as létszámot. 2008-ban átvette a bajnai telep vezetését, ahol némi átszervezés révén 
egy év alatt 6 literrel növekedett a fejési átlag. 2009-ben a kft új 
tulajdonosa felkérte ügyvezetőnek. 
A cég gazdálkodását új alapokra helyezték, céltudatos rekonstruk-
ciókat hajtottak végre. 2010-ben a vállalati csoport egy másik tej-
hasznú szarvasmarha telepének ügyvezetői feladatait is átvette. Egy 
igen szerény genetikai potenciállal rendelkező állomány komplex 
fejlesztési irányvonalát kellett kidolgoznia. A hosszú évek munkája 
napjainkban kezdi meghozni gyümölcsét. A tejtermelés fellendü-
lőben van, az állomány genetikai értékmérői jelentősen javultak.  
A csapatmunka híve, büszke felkészült munkatársaira valamint arra 
a külső szakmai stábra, akik segítik munkáját. Felesége és gyerme-
kei biztos támogatói hátteret adtak a szerető, harmonikus családi 
környezet megteremtésével. Hosszú évek kitartó tenyésztői munká-
ját Mestertenyésztő címmel jutalmazza Egyesületünk.
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Az Egyesület és a fajta népszerűsítéséért és nemesítéséért sokat 
tett, ezért egyesületi plakettet érdemelt munkájáért:
Antal László
dr. Flink Ferenc
dr. Mészáros Gyula
Nyakas András.

Természetesen mindazok a tenyészetek, akik 9500 kg feletti 
standard laktációs termelést értek el – 107 telep volt ilyen tavaly 
–, elismerő oklevélben részesültek. 
A nagyon jó kedélyű, vidám és emlékezetes gyűlés bőven dél-
utánba hajlóan fogadással ért véget, mellyel megköszöntük ven-
dégeink részvételét.

Antal László

1936-ban született Nemestördemicen. 1953-ban végezte el Pápán a Mezőgazdasági Technikumot. 17 évesen került az Óbaroki 
Juhtenyésztési Nemzeti Vállalathoz egy nagyon jó magyartarka állomány mellé.
Érettségi után a Moszkvai Állatorvosi Akadémia Állattenyésztési szakán szerzett főiskolai diplomát 1959-ben. 
A gyakornoki időt a Rosztov környéki 1. Lovas Hadsereg 57000 hektáron gazdálkodó ménesében töltötte, ahol telivér tenyésztés-
sel foglalkozott. Később Grúziában egy kiváló kolhoz főállattenyésztője lett. 
1960-tól az Összoroszországi Lótenyésztési Kutatóintézetnél kapott tudományos munkatársi állást, később megválasztották a 
Szovjetunió Lovas Szövetsége Szervező Bizottságának titkárává, majd a Mezőgazdasági Minisztérium Lótenyésztési Főosztály 
munkatársa volt. 1981-től az Országos Lótenyésztési Főigazgatóságon, majd a Kecskeméti Állattenyésztési Vállalatnál  dolgozott 
Mezőhegyesen. 1993-tól az Agrota, majd az Agrota-2L Kft-nél tulajdonostárs és FÁK főreferens. Szarvasmarhát, legfőképpen 
tenyészmarhát ad el a volt szovjet utódállamokba. Legjelentősebb partnereik vezető szakembereit gyakran meghívják tapasztalat-
szerzés céljából, megismerteti velük a magyar tenyésztésszervezési szisztémát, a tenyészértékbecslés rendszerét, ellátogatnak az 
ÁT Kft. tejlaborjába és mesterséges termékenyítő állomásokra, a legkiválóbb magyar gazdaságokban mutatja be a tartási techno-
lógiát, hogy a magyar tenyészállatokkal szembeni bizalmat felkeltsék, illetve megerősítsék. Külföldi konferenciákon szólalt fel, 
kiállításokon népszerűsíti a magyar szarvasmarha tenyésztést.

A Moszkvai Tej- és Húshasznú Szarvasmarha Tenyésztés című 
szaklap szerkesztőbizottságának tagja, melyben közbenjárására 
magyar vonatkozású cikkek is megjelennek. Nem csak cégét, ha-
nem az egész magyar szarvasmarha tenyésztést igyekszik népsze-
rűsíteni és képviselni. Talán nem kell külön említeni, hogy cikkeit 
oroszul írja és magyar szerzők cikkeit fordítja oroszra.
Több fórumon, köztük az orosz Akadémián tartott előadást a ma-
gyarországi tenyésztésszervezésről és a hazai holstein tenyész-
tésről. Igen magas szintű kapcsolatait mindig is a magyarországi 
állomány népszerűsítésére használta.
Orosz felesége a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, két 
kiváló zenész fia van.
Hobbija a munka, a jó foci és az értelmes utazás.
78 éves és még nem tervezi, hogy nyugállományba vonul.



A környezeti tényezők és a talajadatottságok korlátozó hatással vannak  
a termesztett takarmányok mikroelem tartalmára.  
A fellépő hiánnyal a takarmányozás során 
számolni kell, mivel a tehenészetek-
ben előforduló betegségek szoros 
összefüggésben vannak a szer- 
vezet ásványi-anyag ellá- 
tásával. A nagy terme- 
lésű, gyorsabb anyag- 
cseréjű tehenek a  
legkisebb mikroe-
lem hiányból e- 
redő hibákra 
is  fokozottan 
érzékenyek .

www.t imacagro.hu  
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Növény- és 

Ál lattáplálás
FELSŐFOKON

Az Eurobloc 
termékcsalád 
előnyei

Kimagaslóan 
magas cink, mangán- 
és szeléntartalom a jó 
szaporodásbiológia 
érdekében

A TIMAC AGRO által gyártott

EUROBLOC ásványi nyalótöm-

bök használatának célja az ál-

latok eltérő ásványi-anyag igé-

nyének maximális kielégítése, a 

szaporodásbiológiai, egészségü-

gyi problémák megelőzése és az 

emésztési folyamatok javítása! 

Kürthy-Molnár Zoltán  termékmenedzser-állattenyésztés
zkurthy@hu.timacagro.com  TELEFON: +36 20/459-2846

Termelési 
állapotnak megfelelő 
ásványi-anyag 
tartalom

Szárazonállási 
időszakban etetve 
segíti az ellés utáni 
méhinvolúciót

Tartószerkezetnek 
köszönhetően 
fejmagasságba helyezhetők

A fejlett 
gyártástechnológiának 
köszönhetően legelőre is 
kihelyezhető

Calseagrit- és 
Biotech tartalmuk 
segítik a bendő 
működését, táplálják 
a bendőbaktériumokat

Ha előrelátóak va-

gyunk, megelőzhet-

jük az ásványi-anyag 

hiányból származó követ-

kezményeket:

·  immunválasz csökkenése
· tőgyegészségügyi problémák
· szaporodásbiológiai problémák
· csökkenő termelés
· romló gazdasági mutatók

Szeretettel várjuk III/307-es standunkon!XXI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok:
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Nyakas András

1953. szeptember 24-én született Hajdúnánáson. Mezőgazda-
sági technikus minősítést szerzett a nagy múltú Pallagon.  
Néhány évet baromfitenyésztési ágazat vezetőként dolgozott 
Hajdúnánáson. 1981-ben egyéni gazdálkodó lett, baromfite-
nyésztéssel és szarvasmarhatartással foglalkozott. 
Zöldmezős beruházásként 1995-ban Hajdúnánás határában 
egy korszerű szarvasmarha telepet épített, melyen hatvanhét 
tejelő tehén kapott helyet. 
Az ambiciózus vállalkozó számára a vállalkozás fejlesztése 
természetes folyamat. 2001-ben a központi telep közelében 
egy kisebb telephelyet vásárolt, melyet felújított, majd biká-
kat helyezett el három istállóban. 
Az egykori termelőszövetkezeti tulajdonú pulykatelep meg-
vásárlásával 2004-ben tovább növekedett a farm. 2007-ben 

nagyszabású korszerűsítésbe kezdett, aminek eredményeként 
többek között egy 40 állásos fejőház került kialakításra.  A 
beruházások jelentősen javították az 1300 fejőstehén és sza-
porulatának, azaz összesen kb. 3500 jószág ellátását. 
A kezdeti 3 fős dolgozói létszám jelenleg 62 fő. Azaz 62 csa-
lád megélhetését biztosítja a vállalkozás.
A gazdaság napi harmincöt-negyvenezer kilogramm tejet ter-
mel. Mindig fontos volt számára a növénytermesztés és ál-
lattartás együttes művelése, melyek ideális feltételeit az évek 
során megteremtette. A saját tulajdonú földek mellett folya-
matosan bérelt területeket. Jelenleg kb. ezerkétszáz hektáron 
gazdálkodik. A Nyakas család mára már a környék meghatá-
rozó szarvasmarha telepével rendelkezik.
A farm a család minden tagjának ad munkát. Nyakas And-
rás felesége, Éva a gyerekek nevelése mellett sokat dolgozott 
azért, hogy a mai korszerű üzem kialakuljon. 
Napjainkban lassan a gyerekek veszik át a stafétabotot, foko-
zatosan megtanulva édesapjuktól a vállalkozás működtetését.
Az idősebb fiú, András már évek óta dolgozik a gazdaságban 
főiskolát végzett mezőgazdasági mérnökként. A másik fiú, Ta-
más most másodéves a mezőgazdasági mérnök szakon, ő is 
részt vesz a gazdaság működésében. 
18 éve aktív tagja Egyesületünknek. Szakmai napok rende-
zésével, szakmai csoportok fogadásával segíti az egyesület 
munkáját. Nyakas András munkásságát 1999-ben a Földmű-
velésügyi Minisztérium „Aranykoszorús Gazda” kitüntetés-
sel, 2009-ben a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Arany 
Sándor-díjjal ismerte el. 2012-ben Hajdúnánás Város Képvi-
selő Testülete Csiha Győző díjjal jutalmazta a város gazdasági 
fejlődéséért végzett munkáját.
(A plakettet András fia vette át.) 



11www.holstein.hu
2014/2

Egyesületi élet

dr. Flink Ferenc

1949. június 25-én született Veszprémben. Állatorvos. Summa 
cum laude minősítésű diplomája megszerzése után 1974 augusz-
tusában lépett a mesterséges termékenyítő intézmény hálózat 
szolgálatába. A Központi Mesterséges Termékenyítő Főállomás 
termelési csoportvezetőjeként részese volt a fajtaváltás kezdeti 
eredményeinek és nehézségeinek, a mélyhűtési technológia kon-

szolidációjának, ami az ivadékvizsgálatok kiteljesedését az in-
tézménycsoport  szervezeti és műszaki  korszerűsítéseit eredmé-
nyezte. A hetvenes évek végén részese volt a biotechnika újabb 
innovációjának az import szarvasmarha embrió átültetéseknek, 
több mint ezer embrió transzferben – friss embriók sebészi átül-
tetésében Üllőn – gyakorlatilag is közreműködött.  Javaslatára a 
hazai embrióátültetések hozzásegítettek a leukózis mentesítés ki-
teljesítéséhez, a növekvő holstein bikaállomány SPF státuszának 
megteremtéséhez. Aktív pályafutása döntő szakaszát a szakigaz-
gatás különböző posztjain töltötte, 1978-tól 2013-ig. Kezdetben 
az ÁTMI majd az OMMI szaporodásbiológiai osztályvezetője-
ként, az OMMI EU Harmonizációs osztályvezetőjeként, majd a 
NÉBIH közigazgatási főtanácsadójaként. Tevékenysége sokrétű. 
Kidolgozza a mesterséges termékenyítő állomásokra felvásárolt 
bikák andrológiai szűrését, a bikamegőrzés technológiáját, a 
mélyhűtött sperma termékszabványt, megteremti a szarvasmarha 
szaporodás egészségügy normarendszerét. Keze nyomát viseli 
a kereken húsz éves állattenyésztési törvény és annak időtálló, 
máig hatályos végrehajtási rendelete, amely a változó körülmé-
nyekhez is alkalmazkodva biztosította a művi szaporítás eredmé-
nyes végrehajtása szakmai jogi feltételeit.
Logikai keretbe foglalt nemzeti szabályunk a termékenyítő ál-
lomásokat tenyésztő szervezetünkhöz eltéphetetlen kapocsként 
együttműködési megállapodással köti egységbe, a múlt évtized-
ben belépett sperma raktárközpontoknak pedig egyenesen a te-
nyésztő szervezet az engedélyese. A területi mesterséges termé-
kenyítő munka bizonylatolása a közreműködésével megalkotott 
TER számítógépes rendszer szerint folyik immár csaknem 15 éve. 
A hivatástudat vezérelte, amikor mondhatni kierőszakolta, hogy 
az import spermát zárszolgálati karanténban kell honosításáig 
megőrizni, ami az állategészségügyi biztonságon kívül a piacra 
jutás átláthatóságát is szolgálja. Az utolsó polihisztorok egyike: 
40 év alatt kiképezett vagy másfélezer inszeminátort, az állatte-
nyésztésben elsőként vezetett be akkreditált minőségügyi tanú-
sítási rendszert a szarvasmarha hústermelő vágóállatokra. Maga-
zinunk számára meg külön előny, hogy jó tollú közíró. Ír cikket, 
szívesen ad elő, eredményesen képviseli tagországunkat az Eu-
rópai Unió Mesterséges Termékenyítő Állatorvosok hivatalos 
RepVet munkacsoportjában. Bár 2013-ban hivatalosan nyugállo-
mányba vonult, szaktanácsadóként továbbra is szolgálja az ügyet, 
az állattenyésztésnek és a szaporodásbiológiának elkötelezve.
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dr. Mészáros Gyula

1943. június 25-én született Nemessándorházán. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában és Búcsúszentlászlón végezte. 
Szombathelyen, a „Hevesi Ákos” Mezőgazdasági Technikumban érettségizett 1961-ben. A Körmendi Állami Tangazdaságban 
technikusként dolgozott 1961/62-ben. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen agrármérnöki diplomát 1966-ban, egyetemi dokto-
ri fokozatot 1969-ben, szarvasmarha tenyésztési szakmérnöki diplomát 1970-ben szerzett. 
1967-től 1972-ig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Tanszékén kutatóként dolgozott.
Meghatározó tapasztalatot jelentett, hogy 1972-ben, ösztöndíjasként három hónapig Olaszország szarvasmarhatenyésztés-szer-
vezését tanulmányozhatta s a következő több mint negyven évben további 32 országban (a Baltikumtól Kanadáig és az USA-ig, 
Skóciától Koszovóig) volt lehetősége tanulmányúton, konferencián részt venni, vagy munkát végezni.
Negyvenkét évet dolgozott a szarvasmarha termelés-ellenőrzésben, a tenyésztés-szervezés intézményeiben, vállalatainál. 
A Szarvasmarha-tenyésztés fejlesztésének kormányprogramja keretében munkaköri feladata volt részt venni a teljesítmény-vizs-
gálat rendszer-, módszer- és eszközfejlesztésében. 1984 óta a mezőgazdaság tudomány kandidátusa. 
1986 és 1988 között szaktanácsadóként dolgozott Új-Zélandon, majd további négy évet Olaszországban. 
Az alakuló Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Vállalat igazgatóhelyettese 1992 és 1999 között, fejlesztési igazgatója 2000-től 
2004-ig. Az ICAR munkájába 1994-ben kapcsolódott be. 
A Gödöllői Egyetemen 1994 óta, Keszthelyen 2002 óta címzetes 
egyetemi tanár. 2003. szeptember 1 óta nyugdíjasként dolgozott 
2014. január 31-ig. A szarvasmarha termelésellenőrzésének év-
könyveit 1972 és 1985 között szerkesztette. 1998-tól 2013 év 
végéig a Magyar Állattenyésztők Lapja „Tejtükör” rovatában 
havonta publikálta a tejtermelés-ellenőrzés havi számadásá-
nak eredményeit. A Partner-Tájékoztató Hírlevél szerkesztését 
2001-től 2013 végéig végezte. Eddig 87 magyar és angol nyelvű 
publikációt írt, részben társszerzőkkel és közel negyven hazai és 
külföldi konferencián tartott előadást. Felesége és két fia is ag-
rármérnök. Három unoka nagypapája. Március 21-én megkapta 
az Életfa Emlékérem Bronz Fokozatát. Szakmai érdemei mellett 
személyiségével, humorával üde színfolt a hazai állattenyésztők 
körében. 

GUSTOR RUMINANTS
Növeli az etetett takarmányok energia hasznosulását T. +34 915 014 041  

norel@norel.es  ·  www.norel.es

Csökkenti a termelés költségeit 

Növeli a takarmány emészthetőségét

3,5%-kal növeli a takarmány energiaszintjét

Szabályozza a bendő mikroflóráját

Elősegiti a tejsav propionsavvá történő átalakulását

Forgalmazza:
KELETI-FARM Kft., 

4271 Mikepércs, Petőfi u. 13
Tel: 0652-537521   

keleti-farm@keleti-farm.hu



GUSTOR RUMINANTS
Növeli az etetett takarmányok energia hasznosulását T. +34 915 014 041  

norel@norel.es  ·  www.norel.es

Csökkenti a termelés költségeit 

Növeli a takarmány emészthetőségét

3,5%-kal növeli a takarmány energiaszintjét

Szabályozza a bendő mikroflóráját

Elősegiti a tejsav propionsavvá történő átalakulását



14 Holstein Magazin
2014/2

Egyesületi élet

Standard laktációs termelés 2013.
A zárás eredményeként közöljük az életteljesítmények és az 1-2 laktációs egyedek tej-, zsír- és fehérjetermelés Top50 rangsorát.
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SAC RDS
FUTURELINE MAX

A robotfejés szakértője

BOSMARK KFT., 2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep - Hrsz 060/4, Hungary
Tel.: +36 23 310 132, Fax: +36 23 310 122, Mobile: +36 30 986 93 55
E-mail: bosmark@bosmark.hu | www.bosmark.hu

RELINE MAXFUTUR

Bosmark SAC hirdetes 2.indd   1 2013.10.14.   10:44
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CSÖKKENTENI SZERETNÉ FŰTÉS ÉS 
MELEGVÍZ KÖLTSÉGÉT?

DE BERUHÁZNI NEM SZERETNE?
AKKOR A

KONTHERMO Zrt.
AZ ÖN PARTNERE!

Társaságunk ingyen vállalja melegvíz és fűtés ellátáshoz 
szükséges szilárd tüzelésű kazánrendszer teljeskörű kiépítését 
telephelyén. Ezt követően kiemelkedően kedvező áron 
biztosítjuk Önnek a használati melegvizet és fűtést.

Vállakozása az alacsonyabb hőenergia szolgáltatási 
árainknak köszönhetően, egy jelentősen 
költséghatékonyabb energiafelhasználást tud elérni 
hosszútávon, beruházási teher nélkül.

Kérje munkatársunktól telephelye 
ingyenes energetikai felmérését!

Vegye fel velünk a kapcsolatot:
Tel.: +36 30 923 6499
info@konthermo.hu
www.konthermo.hu
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100 ezres avatás Görösgalon
Jakab Lajos

Második Aranytörzskönyves tehenét ünne-
pelhette a Szigetvári-Hús Kft. Görösgali tehenészetének csapata. 
5356  Csutorás (16615 Dane×15181 Pretin) számára hat laktá-
ció elegendőnek bizonyult a 100 ezer literes szint teljesítéséhez. 
A tíz éves ünnepeltet avatásakor csak néhány nap választotta el 
hetedik ellésétől ami, mint utólag megtudtuk, rendben lezajlott. 
A remek kondícióban lévő, szép küllemű, feszes hátvonalú és 
feltűnően fiatalos Csutorás töretlenül folytatja termelését, immár 
a hetedik laktációjába lépve is. 

Az oklevelet Polovi Gergely telepvezető és Beck Józsefné Piros-
ka telepvezető helyettes vették át.

Öt generáció egy képen!
Nem mindennapi családi fotó készült Földespusztán, a Milkmen 
Kft. tenyészetében. Üknagymamától ükunokáig bezárólag kép-
viselteti magát a Rita nevű tehéncsalád! Legidősebb tagja a tíz 
éves 6826 Rita (Champion×Goodtime) nevét már a z Arany-
törzskönyv is őrzi, de a mellette álló nyolc éves lánya a 8110 
Rita (O-Man×Champion) életteljesítménye sem sokkal marad 
már el a 100 ezer litertől. Öt laktáció alatt 75 ezer liter tejet már 
maga mögött tudhat. A család következő tagja a hat éves 9257 
Rita ( L.C.×O-Man) eddig három laktációt teljesített és 42 ezer 
literes teljesítményt jegyezhetünk fel tőle. Az ő lánya a négy éves 
0686 Rita (Toystory×L.C.) eddig két ellésen és 23 ezer liter tejen 

van túl. A sort az ükunoka, 2218 Rita (Micah×Toystory) zárja. Ő 
szeptemberben lesz két éves és egy szépunokával fogja bővíte-
ni a családot és remélhetőleg gyarapítani a felmenői által eddig 
termelt több mint 240 ezer kilogramm tejet. Sok tényező szeren-
csés együttállása szükséges ahhoz, hogy öt generáció egyszerre, 
egy időben tudjon jelen lenni egy tenyészetben. Földespusztán 
ez azonban nem csak a Ritáknak sikerült. Jelenleg még egy 
tehéncsalád büszkélkedhet ilyen érdemekkel, ők a Vilma fa-
míliához tartoznak. Remélem, legközelebb őket is sikerül egy 
csokorba gyűjtve megörökíteni. Gratulálunk a tenyésztőnek és 
arra bíztatok mindenkit, hogy bátran kutakodjon a tenyészetében 
élő tehéncsaládok történetében, hátha sikerül másnak is találni 
ilyen, vagy még kiterjedtebb létszámú családokat!

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy beszámoljak a Milkmen Kft. 
aktuális tavaszi bikanevelő tehén szemléjéről is. A tenyészet leg-
kiválóbb egyedei közül 35 tenyészállat került bemutatásra, ebből 
32 tehén szerzett bikanevelő státuszt. Mint azt már megszokhat-
tuk, a bizottság munkáját most is nagyban segítette a jelöltek 
genom tenyészértékének előzetes vizsgálata. A korábbi progra-
mokból már számos kisbika született és került tenyésztőkhöz, sőt 
mesterséges állomáshoz. Jelenleg is gazdag és színes a kínálat 
ígéretes tenyészbika jelöltekből, így aki vásárláson gondolkodik, 
forduljon bizalommal a Milkmen Kft. szakembereihez!

Év eleji  600.000 kg 
Észak-Dunántúlon
Sebők Tamás

Táncsics Mg. Zrt., Nagyalásony
Virág 31968 6156 3
14799 Hun Pero Rang Bellwood-ET×12523 Kiváló Blackstar-ET

Kiegyensúlyozott sprint 103.000-ig
Egyre gyakrabban kell szembesülnünk azzal a ténnyel, hogy a 
magyar átlaglaktáció sajnos vajmi kevés lehetőséget kínál te-
heneink teljes „kibontakozásához”. Virág már elsős korában 
10.950 kg-os standard laktációjával is az igen jól teljesítő te-
henek közé tartozott mind telepi, mind országos szinten. Erre a 
teljesítményére 1700 kg-ot tudott erősíteni másodikos korában, 
majd hatodik laktációjának zárásakor érte el élete csúcsterme-
lését 13.382 kg-mal, csupán 9000 kg-mal elmaradva ekkor a 
100.000-től. A kiegyensúlyozott termelését 3-as termékenyítési 
indexszel és problémamentes elléseivel, az igazi álomkategóriát 
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képviselő tehenek egyikévé nőtte ki magát Nagyalásony ötödik 
Aranytörzskönyves teheneként. 7 borjából 6 bika született, saj-
nos egyetlen üszője sem érte meg a „felnőtté válást”. Közben a 
Virágról készült kép is „archívvá” vált, így Virág 103.149 kg tej 
megtermelése után már csak a telep emlékeiben és az Arany-
törzskönyv lapjain él tovább.

Szakál Marianna törzstenyésztő, Bolla László telepvezető és 
Kővári Péter elletős, Virággal.

Agroprodukt Zrt. Ihász Marcaltő
Rózsa 32103 3123 6 
12523 Kiváló Blackstar-ET13309 Marcal Cubby

Eljutni a célig, megélni a dicsőséget…
Rózsának 4885 nap járt az élettől. Jelen esetben a napok nagy 
jelentőséggel bírtak.
Ha Rózsát csupán két nappal rövidebb élettel ajándékozza meg a 
Jó Isten, akkor sem az Aranytörzskönyv, sem a magyar tenyész-
tés nem ismerte volna meg, és nem emlékezett volna a nevére. 
100.089 kg megtermelt tej után, egyik napról a másikra állapo-
ta nagymértékben leromlott. A nyolc laktációs, hosszú, kitartó, 
gond nélküli, de hirtelen véget érő élet finisében a „célszalagot” 
még nagy erővel szakította át. Megküzdött a győzelem rövid, 
de mámorító élményéért. Nyolc borjából mindössze három üsző 
született, de Ő mindhárom lányát túlélve a virágzó családfa utol-
só leveleként hullott alá és ezzel  a jövőben már csak követendő 
példaként, mementóként szolgál majd a telep többi dinasztiájá-
nak. 

  
Dr. Tibold János állatorvos, Élő Imre, állattenyésztési ága-
zatvezető, Szabó Szilvia telepvezető helyettes, Paál Ernő  
inszeminátor., Gergelyné Mayer Éva törzsállattenyésztő sajnos 
már csak Rózsa szalagjával.

Rábapordányi Mg. Zrt., Rábapordány
Szepi 30162 3780 0 
16246 Bólyi Udvarló Prescott×11703 Homonna Conductor

Egyenletes termelés, magas beltartalom: Rábapordány első 
Aranytörzskönyvese
Szepi termelésben töltött közel 10 évét nem a fokozatosság jel-
lemezte. Első laktációjában azonnal keményen kezdett, legma-
gasabb tejtermelése súrolta a napi 60 kg-ot és ez így ment élete 
végéig. 10.000 kg körül mozgó első hét laktációját követően 
a 8.-ban(!) érte el csúcslaktációját  65 kg-os max. napi tejjel, 
14.036 kg-mal. Egyenletes termelését kimagasló beltartalom 
mellett produkálta, közel 7300 kg-os zsír+fehérje kg élettelje-
sítménnyel. 
Utolsónak, 9.-nek született FBI apaságú üszőjét a sors 8 báty-
tyal ajándékozta meg, így a népes család helyett Szepi egyedüli 
lányaként bizonyíthat majd a telepen. Az avatás alatt Ünnepel-
tünk igen aktívan élte meg a meghitt pillanatokat. Ezzel a tem-
peramentummal Szepi még sokáig a telep „nagyasszonyai” közé 
tartozhat majd.

 
Az oklevéllel Németh Lajos ágazatvezető, mellette Román Mik-
lós ágazatvezető helyettes és Bogdán Vince inszeminátor.

Szepit a kiváló tejelő erő és test mellett a feltűnően erős tejerek 
jellemezték.
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Lajta-Hanság Zrt., Mosonszolnok
Hajnal 31874 6541 9 Hajnal
13436 Nábob Aerostar×15413 Va-Early-Down- Elton Cav-ET

„Ahogy a nagykönyvben meg van írva”
8254 kg volt Hajnal élete termelésben töltött 12 évének első és 
egyben utolsó 11.000 kg alatti standard laktációja. Szépen foko-
zatosan kapaszkodva a hatodik laktációjában 14.522 kg-mal ter-
melte élete „legnagyobbját”, annak ellenére, hogy 60 kg-os max. 
napi teje a negyedik laktációjának 14.300-kg-os standard terme-
lését alapozta meg. Talán kevés olyan Aranytörzskönyves tehén 
él, amely hosszú élete során csupán egyetlen egy inszeminátorral 
ismerkedett meg. Hajnal mind a 24 rakását Kovács Viktor jegy-
zi, amelyekből problémák nélkül 8 borjú született, 4 üsző és 4 
bika. A második Boone apaságú üszője érdemelheti ki a legsike-
resebb lány címet, hiszen három laktációját követő selejtezéséig 
közel 53.000 kg tejet termelt. Jelenleg egyetlen, 23.953 Latuch 
Orient apasággal élő szűz üsző alkotja Hajnal szűk családját. Vi-
szont semmi jel nem utal arra, hogy Hajnal távlati terveiben nem 
szerepelne a családbővítés!

 
Első tehén az új „luxusszálláson”. 
Tehénavatás az istállóavatás előtt 
pár nappal. Az oklevéllel Preiner 
József vezérigazgató, Molnár Gábor 
műszakvezető, Rüll Gábor telepve-
zető és Kovács Viktor inszeminátor.
 
Fitten és fiatalosan. Komoly kora 
ellenére Hajnal még sokáig élvez-
heti az új környezet komfortját.

Hidráns Kft, Szil
Mokány 30181 5061 7
12523 Kiváló Blackstar-ET×11081 Sellcrest Jon Donnie Red-ET

Az előző évezred egyik utolsó Aranytörzskönyvese
1999.02.10. Több mint 15 évvel ezelőtt még senki sem sejtet-
te, hogy Szil második „nagyja” érkezett a telepre. Ez ügyben 
valószínűleg jó pár évvel később sem erősödött a gondolat sen-
kiben, mert Mokány első három laktációjának összes teje nem 
sokkal haladta meg a 19.000 kg-ot, max. napi teje nem érte el 30 
kg-ot sem,  69 pontos küllemi bírálati eredménye sem kecseg-
tetett nagy jövővel. Most jönne az, hogy: és ekkor beindultak 

a rakéták… de nem így volt. Mokány a „lassú víz partot mos” 
elvet követve, megerőltetés nélkül, teljes nyugalomban, meg-
dönthetetlen magabiztossággal termelt, ellett, termelt, ellett……
egészen a 12. borjúig, amikor is egészségtől kicsattanva, kiváló 
locomotion-nel és kondícióval kopogott be a 100.000 kapuján. 
8 üszőjéből még négy él és alkotja a kiváló családot a telepen. 
Egy Jayz, egy Ramos apaságú tehén és két üsző, egyik Bigtime, 
a másik egy természetes fedeztetésre vásárolt Bólyi Jeles Mar-
ion apasággal a háttérben. Mokány az avatás alatt kényelmesen 
kérődzve, mintha be-bekapcsolódott volna a beszélgetésbe, úgy 
állt köztünk, hogy szinte azt éreztük, érti, miről beszélünk. Szá-
momra úgy tűnt, hogyha Ő nem lenne, akkor nem is igazán a 
teje, inkább a személyisége, a lénye hiányozna nagyon a telepről.

 
Ludvig László ágazatvezető kollégáival (balról jobbra) Egyházi 
Zoltánnal, Perlaki Ilonával, Czigány Józseffel, Vargéné G. Ka-
talinnal és Kuti Zsolttal.

Mokány 15. életévében funkcionálisan meghazudtolja a korát.

Kisalföldi Mg. Zrt., Nagyszentjános
Zsandár 30160 6884 4 
15181 Pretin×12027 Ibó Caveman Red

Vemhesülni? – nem probléma!
Zsandár a maga 14 évével szintén nem a fiatal Aranytörzsköny-
vesek közé sorolható. 9355 kg-os standard laktációja lassan, de 
biztosan emelkedve hatodikos korára elérte a közel 11.166 kg-
os szintet, amely lassan, 10 laktációjára, 9050-re „esett vissza”. 
Ekkor, 90.000 tájékán kis híján befejezte tejtermelését, de élni 
akarása példaszerű volt. 5622 kg-mal, igen rövidre sikeredett 
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Magról magra, magasabbra

LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SE MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: (+36) 23 421-005 és (+36) 23 418-104 Fax: (+36) 23 418-105
E-mail: limagrain-budaors@limagrain.com 

www.lgseeds.hu

MI KELL EHHEZ? 
• LGAN jelölésû hibridkukoricák
   JANETT, LG 34.90, SHANNON
•  optimális betakarítási idô megválasztása 

(szárazanyagtartalom 30–35% között),
• és az Ön szakértelme.

MI A HOZADÉKA? 
• Magasabb rostemészthetôség,
• többlet energiahozam/ha (keményítô és rostok),
• a bendôacidózis mértékének csökkenése,
• nyereségesebb tejtermelés.
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Tejfakasztó LGAN hibridkukoricákkal+ 1,09 kg tejhozam (nap/tehén)
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laktációja nem törte meg, és újra vemhesült, mert ebben mindig 
nagy volt, nagyon nagy! 11 borját kettes(!) indexszel mindössze 
22 rakásból ellette meg! Ez volt Mokány igazi erőssége! Az ala-
csony indexhez sok szerencse viszont nem társult, mert borjaiból 
csupán három lett üsző. Első – Saphir – lányát sajnos első ellése 
után nem sikerült többé vemhesíteni, így közel 18.000 kg-os első 
laktációját követően selejtezésre került, második – BG André – 
lánya másodikosként 12.000 kg-mal a háta mögött került el a 
telepről, így a család minden reménye harmadik, Coldsprings 
apaságú lánya kezében van, bár lehet, hogy mégsem lesz egye-
dül, mert Mokány természetesen most is vemhes!

 
Szemán Róbert telepvezető, az oklevéllel Botka Tamás felcser, 
Zsandárral Molnár Dávid gondozó és Batizi Tamás gyakornok.

 
A 100 000-esek ismérve: erősség, mélység és – ünnepség ide - 
ünnepség oda – az étvágy!

Aranytörzskönyvesek

Harsányi Sándor

Kasz-Farm Kft., Derecske
Bözske (30880 3002 4) 
16895 Mr Shipsholm Glenwood×14881 Coyne-Farms Bonanza

A Kft. dolgozói ezúttal hatodik aranytörzskönyvüket vették át. 
Bözske 6 laktáció után érdemelte ki az aranytörzskönyvbe kerü-
lés jogát. 305 napra korrigált laktációinak átlaga 11.919 kg tej! 
Bözske családjáról elmondható, hogy bele van kódolva a hosz-
szú hasznos élettartam, hiszen anyja is 60.326 kg-os életteljesít-

ménnyel rendelkezett. Mindemellett a legidősebb lánya, akinek 
apja FBI a 4. laktációját tapossa és már 62.859 kg tejet termelt 
eddigi élete során.

Az oklevelet Sóczó György telepvezető, Szombati István mű-
szakvezető, Sipos János és Papp Tamás inszeminátorok vették 
át a kiváló egészségnek örvendő 11 éves Bözske mellett.

Bátortrade Kft., Nyírbátor
Saci (30205 4090 7) 
16022 AR-Joy Skocum Adam×14686 Led

Saci (30205 4733 3) 
16384 Hartline Aerostar Theo×14686 Led

A nyírbátori Bátortrade Kft. szarvasmarha telepén kettős arany-
törzskönyves avatásra került sor. Nem nyomdahiba vagy vélet-
len elírás következménye a névegyezőség, hanem egyszerűen az 
az oka, hogy a két tehén anyai féltestvér. Az idősebb 4090 Saci 
12 évesen 8. laktációjában, míg testvére 4733 Saci 11 éves korá-
ban 6. laktációjában termelte meg a 100.000 kg tejet.

 Az okleveleket Dr. Gábor István ügyvezető, állatorvos, Tanka 
József műszakvezető, Dr. Petis Mihály ügyvezető, elnök, Szűcs 
Attila gondozó és Kosztyu Ágnes ügyintéző vették át.

Már önmagában kuriózumnak számító testvérpáron túl még egy 
különleges tehénről szeretnék beszámolni a Bárortrade Kft-nél. 
Emma 30205 6895 4 (18293 Win 395×16489 Hunter Orion) 
különlegessége abban rejlik, hogy 52.282 kg tejet termelt. Igen, 
mondhatnánk azt, hogy ebben semmi rendkívüli nincs, de ha 
hozzáteszem, hogy mindezt egyetlen és első laktáció alatt, akkor 
azt hiszem joggal beszélhetünk nem mindennapi teljesítmény-
ről. Emma 2065 napja tejel és még napjainkban is 16 kg tejet ad. 
Ellése után összenövést diagnosztizáltak a méhében ezért nem 
került sor további termékenyítésre. Perzisztenciája kiegyen-
súlyozottnak  mondható, hiszen 43 kg-ról indult termelése az 
1200. nap után csökkent csak 30 kg alá. A rendkívül hosszúra 
nyúlt laktációja alatt 2-szer szorult tőgykezelésre. Kondíciója 
már árulkodik a csökkenő tejtermelésről.



®

Q
UALITY MILK

P

R O G R A M

by HYPRED

Higiéniai megoldások 
a tejtermelésben

A tőgygyulladás kiváltására képes különféle mikroorganizmusok ellen 
hatásos megoldást jelentenek a Hypred® fertőtlenítő készítmények, 
melyek rövid behatási idő alatt elpusztítják a kórokozók 95%-át, és 
nem engedik azok tőgybe jutását a fejést követően sem!

A Hypred® termékek 
széles skálája 

biztosítja, hogy 
Ön minden esetben 

megtalálja 
tehenei számára 

a legjobb megoldást 
a tőgyfertőtlenítés 

során.

HYPRA FC Tőgybimbók fejés előtti előkészítése

HMVIR FILM Magas baktericid hatású krémes utófürösztő

GOLDEN MIX Erőteljes antibakteriális fertőtlenítés

FILMADINE Szupererős bimbóvédelem

IODERM 5000   Garantáltan gyors és hosszan tartó fertőtlenítő hatás

Podocur SV    Komplett megoldás a lábvég problémákra

Sani-Bed        Alomfertőtlenítő és nedvességmegkötő készítmény

 A termékek részletes ismertetését, illetve a további termékeinket kérje 
 szaktanácsadóinktól, kereskedő partnereinktől.

 Szaktanácsadóink: 
 Rostás Levente Nyugat-Magyarország  +36(20)218-1939
 Szaniszló László Kelet-Magyarország +36(20)501-5266

 Kereskedő partnereink:
 Készenlét Zrt. Pápa,  +36(30)385-7580
 Milk-Invest 2005 Kft. Kaposvár,  +36(30)378-1908
 Dairy-Dáv Kft. Debrecen,  +36(30)655-6605
 SiMilk Bt. Hódmezővásárhely,  +36(20)319-3296

 szaktanácsadóinktól, kereskedő partnereinktől. szaktanácsadóinktól, kereskedő partnereinktől.
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Geo-Fríz Kft. Onga
Ivrea (32238 1945 9)
16679 Vajháti Zsorzsett Aaron×Sabbiona Gigh
Ivrea 8 laktáció alatt termelt 100.000 kg tejet. 305 napra korri-
gált laktációjának átlaga 11.546 kg.

 
Az aranytörzskönyvet a telep dolgozói Oszcsenda István, Mol-
nár Csaba és Antal Ferenc vették át.

Herceg-Farm Kft. Csaholc - Paula ( 31925 1044 5)
A hetedik aranytörzskönyves tehenét ünnepelte a Herceg család 
Tisztaberken. Paula a 7. ellése után vehette nyakába az elisme-
rést jelentő lila szalagot. Termelése a 4 laktációja során volt a 
csúcson, hiszen ekkor 305 napra korrigált termelése 17.535 kg 
volt. Paula anyját is igen magas életteljesítmény jellemezte, éle-
te során 93.692 kg tejet termelt. A Herceg-Farm Kft- nél nem 
véletlen ez a sok aranytörzskönyves egyed az állomány mére-
téhez viszonyítva (144 tehén) hiszen a 2013-as évben a tehenek 
átlag laktációs termelése itt volt az országban a legmagasabb, 
13.186 kg. 

Az oklevelet Dr. Herczegh Károly és Herceg Zsolt vették át.

Berek-Farm Kft., Tisztaberek
Tündér (31925 0740 9)
16422 Alzi Juror Ford×14846 Comestar Lee
Tündér 10 évesen 7 ellést követően került be az aranytörzs-
könyvbe. Standard laktációinak átlaga 12.949 kg. Legmagasabb 
napi tejtermelése 71,7 kg volt. A tehéncsalád hírneve öregbí-
tésének terhe egy Toystory apaságú lánya, egy Cavana apával 
rendelkező unokája és egy Numero Uno apaságú ükunokája vál-
lát nyomja. Egy korábbi aranytörzskönyves tehén ünneplésére 
is sor került, hiszen Szerénke 31925 0518 6 (16422 Alzi Juror 
Ford×12479 Legacy) napjainkban már túl van a 130.000 kg-os 
életteljesítményen. Mindkét tehén a 7. laktációját tapossa.

Az oklevelet Bodó Csaba tulajdonos fiaival és munkatársaival 
vette át.

Minősített tenyészállatot előállító üzem
A nyírbátori Bátortrade Kft. és az Uralgó Kft. is csatlakozott a 
védjeggyel rendelkező üzemek sorához.

Az okleveleket Dr. Petis Mihály és Dr. Gábor István ügyveze-
tők vették át.
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A Dél-Alföld hírei

Kőrösi Zsolt

HFTE regionális értekezlet – Orosháza
Idén márciusi időpontokkal kerültek megrendezésre a küldött-
gyűlés előkészítő regionális értekezletek 3 dunántúli és 3 kelet-
magyarországi helyszínen. A Dél-Alföld tenyésztőit március 25-
én vártuk Orosházán a gyopárosfürdői Tópart panzióban. Bács-
Kiskun, Csongrád és Békés megye tenyésztői kaptak meghívót 
az összejövetelre. 
Bognár László ügyvezető igazgató részletesen tájékoztatta a 
megjelenteket az aktuális tejpiaci helyzetről, a jövőbeni kilátá-
sokról a kvótakivezetés függvényében is elemezve a lehetősége-
ket. Az Egyesület elmúlt évi gazdálkodásáról is részletes képet 
rajzolt a tenyésztők számára. Ezt követően a szakmai beszámoló 
egy rendhagyó formában 25 év távlatában értékelte a tenyésztési 
eredményeket és az elmúlt negyed század eseményeit. Az 1989-
ben alapított HFTE ugyanis idén ünnepli 25 éves fennállását, 
és a közös munka eredményeit ma büszkén viselheti az ország 
tenyésztő társadalma. A régió tenyésztői meghatározó szerepet 
töltenek be a hazai tenyésztésben, jelzik ezt a termelési eredmé-
nyeik, a kiállítási szereplésük, a bikanevelő tehenek száma, az 
aranytörzskönyves egyedek egyaránt.

Szintén szakítva a hagyományokkal újításként egy neves te-
nyésztő kollégát kértünk meg minden térségben, aki lehetőség 
szerint megélte a fent említett 25 évet a holstein-fríz fajta hazai 
történetében és megkértük, hogy a saját szemszögéből, a saját 
tapasztalatait megosztva értékelje a fajta tenyésztési múltját va-
lamint útját napjainkig. Orosházán Sütő János medgyesegyházi 
törzstenyésztő kolléga vállalta a feladatot és tartott előadást 
megjelent tenyésztőtársai számára.
A jó hangulatú és számos érdeklődőt vonzó rendezvényt egy fi-
nom ebéddel zártuk.
 
Génbank-Semex Magyarország Kft. Szakmai Nap – 
Mezőhegyes
Jeles esemény várta az ország és a világ minden pontjáról érkező 
tenyésztőket, vendégeket Mezőhegyesen április 8-án. Az 1989-
es rendszerváltozás számos gazdasági- és tenyésztőszervezet 
számára nyitotta meg a lehetőséget a megalakulásra és egyfajta 
új típusú tevékenység folytatására. Így alakultak meg a tenyész-

tő egyesületek is, de ezen a napon a szintén ’89-ben alapított 
Génbank, majd később Génbank-Semex Magyarország Kft. 
születésnapját voltunk hivatottak ünnepelni. Több száz vendég 
érkezett a helyszínre, hogy részese lehessen ennek az emelke-
dett hangulatú rendezvénynek. Az előző évben befejezett újabb 
istállók és kiszolgáló épületek ünnepélyes felavatására is ezen a 
napon került sor.
Természetesen az anyavállalat, a Semex Alliance felsővezetése 
is jelen volt ezen a nevezetes eseményen. Paul Larmer vezér-
igazgató, Brad Sayles alelnök jelenlétével és előadásával is to-
vább emelte a rendezvény színvonalát. Számos európai és tenge-
ren túli ország szakemberei is képviseltették magukat.
Az ünnepélyes istállóavatásra Prof. Horn Péter akadémikust 
kérte fel a Kft. vezetése. 
A megnyitó beszéd és a szalag átvágását követően a szoká-
soknak megfelelő magas színvonalú bikabemutatóra került sor 
annyi különbséggel a korábbi évekhez viszonyítva, hogy min-
den, az állomáson jelen lévő fajta egyedeiből a nézők elé vonult 
kevesebb vagy több egyed, hogy mindenki láthassa a saját te-
nyésztési elképzeléseinek megfelelő reprezentáns egyedet. Szin-
tén újításként a fajtákat az adott tenyésztőszervezet szakemberei 
jellemezték, értékelték a nézők számára.

A bikabemutatót követően a szokásos menetrendet követve a 
Művelődési Ház előadótermében folytatódott a program előadá-
sokkal és díjátadásokkal. 
Paul Larmer vezérigazgató megnyitó köszöntőjét követően Ve-
res Zoltán ügyvezető igazgató kalauzolt végig minket virtuálisan 
a megújult telepen.
Brad Sayles alelnök érdekes előadásában a Semex Alliance 
Immunity+ programjának áttörést jelentő innovációjáról tájé-
koztatta a résztvevőket. A Génbank Kft. számos korábbi dolgo-
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zója részesült emlékdíjban meghatározó munkásságuk elisme-
réseként. Prof. Horn Péter akadémikus előadásában a szarvas-
marha tenyésztés jövőbeni kilátásairól tartott színes előadást a 
publikumnak.

Látványos eleme volt a rendezvénynek, amikor a többszörös ki-
állítást megjárt és kiváló eredményekkel dicsekedhető Samuelo 
apaságú Boukje és a Numero Uno apaságú üsző bevonultak az 
előadóba és szemléletessé tették a modern kor holstein-fríz te-
nyésztésének jelenkori magas színvonalát.
A program a már szintén szokásosnak mondható kötetlen beszél-
getéseknek is helyet adó ebéddel zárult.

Boldog születésnapot Génbank-Semex Magyarország Kft!

100 000 literes avatás

499. sorszámmal került aranytörzskönyvi iktatásra és felavatás-
ra a deszki Agronómia Kft. telepén a 311871158 3 BALTA. Az 
amerikai embrióként hazánkban született tehén 8 laktáció alatt 
teljesítette a 100 000 kg megtermelt tejmennyiséget. Az elisme-
rő oklevelet Korhammer János farm manager, Nádasdi Zoltán 
telepvezető és Mészáros András műszakvezető vették át.

 
 
Professzionális csülökkörmöző 
kalodák Hollandiából 
WoPa bv gyártmány
áthajtó jellegű kaloda
Horganyzott vázszerkezettel
önbiztosító emelő-rögzítőkkel
Ce jelzéssel, munkavédelmi leírással.
 a kaloda alacsony küszöbbel gyártott, ez megkönnyíti az állat 

kivezetését. a hátulsó lábvégek felemelés után rögzíthetőek, 
a kaloda rúgásgátló funkcióval is ellátott.

dr. lehoczky jános 
leholand kft.
6635 szegvár, kórógy u. 72. 
tel/fax: 63/364-361   mobil: 30/9453-764  
web: www.leholand.hu      e-mail: leholand@leholand.hu 

futóműfelújítás



Nagy lehetőség a borjúnevelésben

*Az akció részleteit, további képeket és videókat a www.stallprofi.hu weboldalon talál.

Hívjon minket, próbálja ki ingyen: +36 (30) 370 1641

Kezdô lépés 
a borjúnevelésben 

MilkShuttle MS250 tejkiosztó

Május 10-ig bevezetô 

áron, akár már nettó

5199 €-ért 

az Ön telephelyén lehet!*

Május 
áron, a

az Ön

• 250 literes tartály
• 6kW-os gyorsfelfûtô
•  40cm-es kerekek
•  „high speed” homogenizáló
• önjáró futómû
• programozott kiadagolás
• tapasztalt szervizháttér

MilkShuttle_A4.indd   1 4/3/14   6:16 AM



Tavaszi regionális rendezvényeink
Minden évben a küldöttgyűlés előkészítéseként a megyékben vagy régiókban üléseket szervezünk. Idén március utolsó két hetére esett 
a választás. A jó hangulatú találkozókon az adott régió egy-egy jeles tenyésztője saját tapasztalatain, életútján keresztül mutatta be, 
számára mit jelentett az elmúlt negyed században a holstein térhódítása a tejtermelés fejlődésében. 

Dombóvár-Gunarasfürdő (Somogy, Tolna és Baranya megye)

Celldömölk (Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas és Zala megye)



Székesfehérvár (Komárom-Esztergom és Fejér megye)

Orosháza-Gyopárosfürdő (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye)



M3Archeopark Nomád csárda
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye

Jászapáti 
(Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Nógrád megye)
   



A legjobb választás a tejtermelő  
tehenészetek számára 

TejfeldolgozásTejfeldolgozásTejfeldolgozásTejfeldolgozás    
• Vállaljuk kis– és középméretű (10030.000 l/nap kapacitású) üzemek tervezését, kivitelezését és teljes 

körű karbantartását 
• A hosszú élettartamot a jól megtervezett, kiváló anyagból, szakszerűen gyártott berendezések szavatolják  
• Hazai és külföldi üzemekben történő gyakorlati és elméleti bemutatók, oktatások 
  
  Kisüzemi technológia       Középméretű technológia 
 
 
 

Istállók 

• Magas termelés = magas igények, ez az egyenlet 
nem tűr kompromisszumokat, 

• A legkorszerűbb istálló rendszerek 
• Aprólékos tervezés, pontos és gyors kivitelezés, 

szakszerű karbantartás 
 




Takarmányozás gépei 
Megbízható önjáró– és vontatott gépek, biztos szervizháttér 

Fejőházak 

• A legjobb választás 1926 óta 
• Teljeskörű megoldások kis– és nagyüzemek 

számára, tervezéstől a beüzemelésig, jól kép
zett szervizhálózat 

• Európa legnagyobb fejőberendezései  
 Magyarországon (roto 80, 2*40 SBS  Subway) 
 



A GénbAnk története is 25 éve kezdődött...
A mezőhegyesi mesterséges termékenyítő állomás története is az Egyesület 
alapításának korszakára datálódik. Ez nem véletlen, hiszen az emblematikus 
1989-es esztendő társadalmi, politikai változásai adták meg a lehetőséget a 
gazdaság és mezőgazdaság átalakulásának, a vállalkozások gyorsabb és nyi-
tottabb fejlesztésének. A ma már Génbank-Semex Magyarország Kft. néven 
ismert és elismert cég a Semex világcég európai bikaparkjának fenntartója-
ként a negyedszázados kerek évfordulón adta át hivatalosan is a már hónapok 
óta jól működő új beruházását, a 200 férőhelyes komplexumát.

Az ünnepélyes átadást a Semex Alliance képviseletében 
Norm McNaughton, a Semex Alliance igazgatótanácsának 
elnöke, Paul Larmer vezérigazgató és Brad Sayles alelnök 
is megtisztelte jelenlétével.

A férőhelyek nagy részét természetesen a holstein fajta egyedei foglalják el, de a szortimentet más tejelő fajták, illetve valamennyi fajta-
kör kiváló tenyészbikái teszik teljessé. 



Az egyesület nevében Kiss Ferenc elnök a nemzeti te-
nyésztési programban való 25 éves eredményes együtt-
működést elismerő plakett átadásával tette emlékezetessé.

A jubileum alkalmával a ko-
rábban a céget erősítő kollégák 
munkáját is elismerték.

Horn Péter akadémikus a telep átadá-
sa mellett a tőle megszokott, széles 
látókörű és összefüggéseket kereső 
módján a szarvasmarha tenyésztés 

jövőképét vázolta a hallgatóságnak. 
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Az elmúlt 25 év számos kihívás és feladat elé állította a magyar 
szarvasmarha tenyésztő társadalmat. Ezek közül kiemelkedik az 
uniós csatlakozásunk 2004-ben. A múltbéli feladatokat kisebb 
nagyobb sikerrel sikerült abszolválnunk, de sajnos negatív ered-
ményekkel is tudunk példálózni. Legfontosabbnak talán a drasz-
tikusan lecsökkent tehénlétszámunkat említeném, amit ugyan az 
elmúlt években stagnáló fázisban tudtuk tartani. Mégis elmond-
ható, hogy azon tenyésztők, tenyészetek, akik az elmúlt évek–
évtizedek kihívásait nem tudták megoldani elvesztek, megszűn-
tek. A jövő sem hoz enyhülést a szarvasmarhatartók, elsősorban 
a tehenészetek számára. Feladataink, kihívások a jövőben is szép 
számmal lesznek. Ezek közül számos visszatérő vendég az éle-
tünkben, számos új elem és lesz néhány sajnos!!, ami meglepő. 
Kvótakivezetés, aszály, klímaváltozás, takarmánynövény-ter-
mesztés, növekvő termelési potenciál, árfolyam-ingadozás, hek-
tikus tejár, egyre növekvő termelési költségek, GMO, társadalmi 
elvárások, fogyasztói elvárások, politikai változások (üzemmé-
ret, földtörvény). A sort még lehetne folytatni, de itt szeretném 
megjegyezni, hogy fenti felsorolásból számos feladatra van rá-
hatásunk, néhányra csak szeretnénk, ha hatással lennénk, és egy 
két feladat nem az állattenyésztő asztala. Mégis azon feladatok, 
amelyekre mint a jelen-jövő tenyésztőjének fókuszálnia kell, 
azokról érdemes néhány gondolatot említeni. 
A legnagyobb kérdés és a jövő meghatározó feladata a tejkvóta 
kivezetése 2015-ben. Mindenki hallott számos véleményt, elő-
adást, látott grafikont hogy mi volt, és hogy mi van? Igazából 
egyértelműen senki nem mondta meg, hogy mi lesz, mi várható? 
Én egyet látok és ezt a véleményemet minden fórumon hangoz-
tatom is: az aki a kivezetéskor lépéshátrányban van, az lemarad. 
A verseny nem csupán országok között fog kialakulni, hanem 
országon belül termelők között is. Ezen különbségek csökkenté-
se érdekében kell néhány olyan feladattal foglalkoznunk, amely 
a startvonalhoz állítson minket, ne pedig méterekkel hátrébb.
Az általam kiemelt témakörök nem cégek ajánlásai, hanem ter-
melői eredmények és tapasztalatok alapján vannak elemezve.
Az egyik legfontosabb és legdrágább elem a tartástechnológia 
kérdése. Igaz, túl vagyunk egy beruházási cikluson, de ez nem 
jelenti azt, hogy a jövőben nem lesz lehetőség istálló rekonst-
rukciós pályázatok elnyerésére. Az istállók drága beruházások, 

hosszú távra készítjük, viszont a hatásuk óriási a termelésre. 
Ezért nagyon fontos, hogy amikor istállókialakításra szánjuk el 
magunkat, járjuk körül a témát a lehető legalaposabban. A tehe-
neink igénye az elmúlt 25 évben drasztikusan változott. Össze 
sem lehet hasonlítani egy ’80-as években épült istállót egy mai 
modern istállóval. A jövőben valószínűleg a teheneink igénye 
nem fog csökkenni, sőt növekedni fog. Tehát a feladat adott! 
Törekedjünk az alapos tervezésre, vegyük figyelembe az aláb-
biakat:

•	 szélirány, tájolás
•	 munkaszervezés
•	 hőmérséklet
•	 lejtés

Sokan összekeverik a lakóház és az istálló fogalmát. Lakóházat 
építenek a teheneiknek, ahol a dolgozó vagy éppen a vezető ké-
nyelmesen érzi magát. Elsődleges szempont és egyben az egye-
düli a tehén komfortja. Megfelelő pihenőtér kialakítása, elegen-
dő jászolhossz (0,7m/tehén), szellőztetés. Vizsgáljuk meg, hogy 
az év 365 napjából hány nap van, amikor az állatot hőstressz 
éri. Mindenki látni fogja, hogy télen van egy-két hét maximum, 
míg nyáron akár egy-két hónap is lehet. Tehát istállóinkat ne arra 
a két hét hidegre tervezzük, hanem a meleg időre. Növendék 
állományunk elhelyezésénél mindenképpen törekedjünk a költ-
séghatékony megoldásokra, de az állat (korcsoport) igényeinek 
szem előtt tartásával. Mindenképpen a csoportos tartás ajánlott 
legalább a vemhesség megállapításáig. Ez állománytól függően 
10-50-es csoportok kialakítását jelenti. A termelő tehenek lak-
tációs fázisuknak megfelelő csoportnagyságokat alakítsunk ki. 
A jelenlegi kutatások alapján a legjobb eredmények érhetők el, 
ha a férőhelyek arányában az előkészítő 75-80%, a fogadó 80-
85%, a termelő max. 100% telítettségen van. Luxusnak tűnik, 
de megéri! 

A következő nagy horderejű feladat a takarmányozás, ami szin-
tén a költségek jelentős, ha nem a legnagyobb részét teszi ki. 
Az elmúlt években egy kissé túl szofisztikált témakör. Majdnem 
minden telepvezető professzionális takarmánykutató profesz-

Új kihívások és modern irányzatok 
a gazdaságos tejtermelés szolgálatában

Bakos Gábor 
állattenyésztési igazgató, Bos-Frucht Agrárszövetkezet

Takarmányozás

•Kornak , termelési szintnek, laktációs állapotnak megfelelően
•Ivóvíz
•Jászolmanagement
•Takarmányminőség
•Takarmánykészletezés, takarmánytárolás
•4% sz.a /ttkg (nagytejű)
•Szárazanyag‐felvétel  vs tejtermelés 1:1,8‐2           1:1           1:0,8
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szorrá avanzsált a mikrogrammok, és megajoulok világában, 
miközben számos feladatra kevesebb figyelmet fordított. Az a 
véleményem, hogy a mai igényeknek megfelelő takarmányozási 
igényeket nekünk kiszolgálni és nem utolsó sorban ellenőriz-
nünk kell. A receptúrák készítését a formulázást pedig bízzuk 
nyugodtan a szakértőkre. Csak egy példa: jártam olyan helyen, 
ahol a telepvezető gramm szinten tudta, hogy miben mi van, de 
mégsem volt elég tej. Egy dolgot felejtett el megnézni, hogy a 
tehenek nem fértek rá a jászolra, a szenázs befülledt, és a takar-
mánykiosztó kocsi rosszul kevert. „BACK TO THE BASICS” 
vissza az alapokhoz, foglalkozzunk azzal, amire hatásunk van, 
és ellenőrizni tudjuk. Jó indikátora lehet a jól működő takarmá-
nyozási rendszernek, a szárazanyag-felvétel ellenőrzése. Cél a 
30!! kg közeli szárazanyag-felvétel tejelő állományokban, álta-
lános ajánlás a 4%sz.a felvétel/tömeg. A szárazanyag-felvétel és 
a tejtermelés közötti kapcsolat változik a laktációs napok vál-
tozásával az ajánlások, amelyekkel könnyedén ellenőrizhető a 
tehenek takarmányadagjának hatékonysága a következőek:

szárazanyag-felvétel:tejtermelés
 laktáció első 1/3-ában    1:1,8-2    
 laktáció második 1/3-ában:  1:1 
 laktáció harmadik 1/3-ában  1:0,8 

A tejelő tehenészetek legfontosabb értékmérője – ezzel talán 
mindenki egyetért – a szaporodásbiológia. „Ha nincs reproduk-
ció akkor nincs produkció” mondták az öregek és milyen igazuk 
volt! A mai napig, sőt úgy gondolom a jövőben is a legnagyobb 
és legösszetettebb feladata egy üzemnek, állattenyésztőnek. A 
szaporodásbiológia eredményességét minden esetben az előké-
szítő, tranzíciós időszak határozza meg. Amennyiben a tehenek 
előkészítése gyenge, úgy az nem csupán a tejtermelésre, de a 
reprodukcióra is rányomja a bélyegét. Jó tranzíciós programmal 
a laktáció 60. napjáig a kiesések 3% körüli tartása eredményes 
szaporodásbiológiai mutatókat eredményez(het), persze ha az 
inszeminátor is így gondolja! A jól működő reprodukciós ered-
ményekkel büszkélkedő üzemek tejelő napjainak (DMI) átla-
ga 150-170 nap között van. Itt van az állomány legmagasabb 
szárazanyag-felvétele, legjobb takarmányértékesítő képessége, 
ebből adódóan a legnagyobb tejtermelése is. Vizsgálatok alap-

ján a tejelő napok eltolódása az ideális 170 nap után 0,17 font 
tejveszteséget eredményez minden egyes nappal. A szaporodás-
biológia eredményességét a következő értékeken keresztül is 
ellenőrizhetjük. A cél: 70% ivarzásmegfigyelési arány (felderí-
tés), 35% feletti CR (conception rate) 25% feletti PR (pregnancy 
rate). Fenti számok elérésének kulcsa az ivarzó tehenet meg kell 
találni és termékenyíteni. Erre számos módszer létezik, amely-
ről nem ezen hasábok között kívánok említést tenni. Egy fontos 
dolgot azért érdemes figyelembe venni. Az alábbi táblázat a te-
henek ivarzási tüneteinek hosszát és a tejtermelést hozza össze-
függésbe. 
A végére hagytam a „legérzékenyebb” kérdést, amivel fontos 
foglalkozni, ez pedig a humán erőforrás menedzsment. Lehet, 
hogy meglepő, de a világot bejárva azt tapasztaltam, hogy a 
legnagyobb lemaradásunk ebben a kérdésben van a vezető szar-
vasmarhatartó nemzetekkel szemben. Legtöbb hazai termelő 
kolléga válasza: felesleges időpocsékolás! Szomorúan konstatá-
lom a véleményüket, de erre is van frappáns válaszom! Biztosan 
állítom, hogy azon telepek, üzemek, ahol a dolgozók, vezetők 
folyamatos képzéseken vesznek részt, sokkal hatékonyabban 
működnek, mint azon telepek, ahol ezt a kérdést figyelmen kí-
vül hagyják. Gondoljon mindenki bele, azok az emberek, akik 
a telepeken nap, mint nap dolgoznak, fejnek, tehenet kezelnek, 
gépeket operálnak, traktorokat vezetnek, tudás nélkül teszik a 
dolgukat? Sokkal hatékonyabb munkát lehet elérni azokkal a 
kollégákkal, akik tisztában vannak azzal, hogy mit, mikor, miért 
tesznek, csinálnak a telepen. 
További fontos dolog – javaslom otthoni kipróbálásra – a dol-
gozók bevonása a telep működésébe. Kérjük ki a véleményét, 
adjon ötletet megoldásokra, ha ezt megtesszük, a kollégáink 
máris sajátjuknak érzik a feladatot, fontosnak, a telep részének 
érzik magukat. Ennél nagyobb motivációs eszközzel én még 
nem találkoztam, többet ér, mint bármilyen fizetésemelés. A 
képzések, valamint a motiváció nem csupán a telepi dolgozónál 
működik, fontos a vezetőknél is. Sajnos el kell mondani, hogy 
számos esetben a kellemetlenség határát súrolják ezek a kérdé-
sek. Pedig fontosak! Fontos hogy a vezetők szemlélete, képes-
sége, motiváltsága megfelelő legyen, ellenkező esetben az egész 
rendszer működése kerülhet veszélybe. Legfontosabb eleme a 
csapatmunka. Sokan úgy gondolják a csapatmunka lényege: én 

kitalálom, utasítom, ti meg majd jól megcsi-
náljátok! 
Ez is „egyfajta” csapatmunka. Én inkább 
hiszek abban, ahol a feladatok közösen van-
nak kidolgozva, soha nem hibás van keresve, 
hanem megoldás. Egyre több hazai telep is 
rájött arra, hogy csak jól működő (csapatban) 
menedzsmenttel lehet igazi eredményeket el-
érni. A vezetők szemléletéről nekem az üzleti 
szemlélet a legjobb megközelítés. A jó veze-
tőnek, – akármilyen jó állattenyésztő – fon-
tos, hogy tudja a döntéseinek az anyagi sú-
lyát is. Ezért tartom fontosnak, hogy minden 
vezető kollégám tisztában legyen a telepének 
működési költségeivel, tudja, mennyibe ke-
rül egy nap szárazonállás, mibe kerül 1 hó-
nappal korábbi első elléskori idő stb. Tudom, 
ez a kérdés mindig is érzékeny téma lesz, hi-
szen emberekről, emberi érzésekről van szó. 
Az azonban legyen mindenki szeme előtt, a 
tejtermelés is egy üzlet, és ha az üzlet nem 
megy, akkor változtatásokat kell eszközölni, 
valahol a fent említett elemek között…

Szaporodásbiológia
KULCS A SIKERHEZ!!!!
Hatékony ivarzás megfigyelési (felderítési) módszerek
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A SoyPreme® bypass fehérje- és védett zsírforrás egy komponensben.
A gőzzel- illetve hozzáadott cukorral történő kezelésnek (nem 
enzimatikus barnulási folyamat) köszönhetően, a fehérje frakció 
védettsége mellett, közvetett úton védetté tehető a szójabab 
zsír frakciója is, mivel a telítetlen zsírsavak peroxidjai és a fehérjék 
aminocsoportjai egy speciális mátrixot képeznek. Ezáltal, a bypass 
fehérjehányad növelése mellett, lehetővé válik a szójaolaj értékes, 
többszörösen telítetlen zsírsavainak védettsége a bendő hidrogénezési 
folyamataival szemben.   

SoyPreme®: 
védett szójabab  
Új termék a hazai piacon

Pócza Szabolcs 
+36 30 397 1112
szabolcs.pocza@ubmfeed.hu 

UBM Feed Kft.
H-2085 Pilisvörösvár, 
Fő u. 130.
T.  +36 26 530 540     
F.  +36 26 530 541
info@ubmfeed.hu
    

Szaktanácsadóink:

Mozsár János
+36 30 658 7345
janos.mozsar@ubmfeed.hu

Nedvesség
Nyersfehérje
Nyersrost
Nyerszsír
NDF
ADF
SFA
MUFA
PUFA
ME
NEL

< 11 %
34 %

5 %
19 %

272,1 g
65,1 g

16,4 g/100 g zsírsav
24 g/100 g zsírsav

59,4 g/100 g zsírsav
16,2 MJ/kg
10,7 MJ/kg

Beltartalmi paraméterek:

Paczolay Gábor
+36 30 474 0584
gabor.paczolay@ubmfeed.hu

Galamb Eszter
+36 30 520 4069
eszter.galamb@ubmfeed.hu
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Az állategészségügyi, takarmányozási vagy tenyésztési terüle-
teken is jártas szakembereink közül különösen azok számára le-
het előnyös a csülökápolás ismerete, akik tejtermelő telepeinken 
rendszeres felelősei a napi üzemvitelnek. Tapasztalataink szerint 
a 10% feletti, tehát állományszintű országos sántasági arány is 
igazolja ezt. Vannak persze növekvő számban olyan telepek is, 
ahol már kedvezőbb ez a mutató, de még sajnos többen vannak, 
ahol ennél kedvezőtlenebb. Miután a sántaság multifaktoriális, 
azaz több okra visszavezethető betegség-együttes, benne jól el-
különíthető csülökbetegségekkel, ezért e mutató hatékony javí-
tása érdekében ismernünk kell a kiváltó, súlyosbító okok közül 
azokat az állategészségügyi, tenyésztési, takarmányozási, techno-
lógiai vagy szervezési hatásokat is, amelyeknek a módosításával 
csökkenthetjük üszőink, teheneink sántaságát. Mindezeken túl 
természetesen a gyakorlatban is érdemes jól megtanulni a kör-
mök ápolását, a csülök egészségének fenntartását, a sánta tehenek 
gyógykezelésének alapvető elemeit, technikáját. Nem beszélve a 
megelőzés lehetőségeiről, aminek fontosságát nem hangsúlyoz-
hatjuk eléggé.
Ezt az összetett szempont rendszert jól tükrözte most is az 
alcsiszigeti Gazdaképző vezetője, Dr. Füleki Miklós állatorvos 
által szervezett és a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által tá-
mogatott tanfolyamon résztvevők szakmai összetétele és korábbi 
iskolai végzettsége is. A 6 fő jelentkező közül 5 fő végzett ered-
ményesen, közülük 2 fő szakmunkás, 1 fő középfokú, 2 pedig fel-
sőfokú végzettséggel rendelkezett.
A tanfolyam résztvevői voltak:

Győrfi István, DC – BAU Kft., Debrecen
Kiss Balázs, Rákóczifalva, magángazdálkodó
Labbancz Tamás, Alcsiszigeti Mg. Zrt.
Nagy Csaba, Körös 2000 Mg. Kft., Újiráz
Tálas Róbert, GTO – START Kft., Hernádnémeti

A résztvevők célja nem volt teljesen azonos. Egy részük az ott-
honi teljes állomány csülökápolásához kívánt szakmai felkészü-
lést kapni, többségük azonban az egész évben folyamatos lábvég 
ápolások alapvető eljárásait kívánta elsajátítani, a sánták keze-
lését szeretnék állományukban az eddigieknél jobban végezni. 
Természetesen mindkét csoport számára a funkcionális és kuratív 
csülökápolás alapismeretei egyaránt nélkülözhetetlenek voltak. 
Egy 6–10 tehenes magángazdaságban is hasznos, ha a gazda ért 
a szakszerű csülökápoláshoz, sőt ezt segít elvégezni a közeli ki-
sebb-nagyobb szarvasmarha állományokban is. De a több száz 
tehenet tartó holstein-fríz állományokban már 2-3 fős munkacso-
portokban célszerű ezt a feladatot végezni, melynek hatékonysá-
gát növeli, ha a tehenek mozgatását, csoportosítását a helyi telepi 
dolgozók is segítik. Természetesen más és más feladatot jelent 
munkaszervezésben is, teljesítményben is, ha állománykörmözést 
kell kampányszerűen elvégezni vagy az utókezeléseket, illetve 

a sánták kezelését kell folyamatában megoldani. Előző esetben 
csapatmunkával naponta átlagosan mintegy 60-80 tehén csülök-
ápolása megfelelő teljesítmény, míg a sánták kezelésében 1-2 fő 
10-20 tehenes teljesítményével számolhatunk.
Tálas Róbert: amennyiben az állománykörmözést külső szakem-
berek végzik, a helyi szakembernek is érdemes az egyedi kezelé-
seket áttekinteni, hiszen ezeket a telepen majd folytatni is kell. A 
teljes állomány csülökállapotát is így lehet figyelemmel kísérni 
ahhoz, hogy a teheneken a funkcionális és kuratív ápolásokat idő-
ben el lehessen végezni, sőt eredményesen be is lehessen azokat 
fejezni. Alapvető követelmény az is, hogy a külsős és helyi szak-
emberek azonos módszerrel végezzék a tehenek csülökápolását.
Labbancz Tamás: célszerű lenne most már a tanult szakmai 
szempontok alapján majd felmérni az otthoni, mintegy 1300-as 
tehénállomány lábvég állapotát, mozgását termelési csoporton-
ként is. Érdemes a sánták kezelését lábvégbetegségenként csopor-
tosítva, hatékonyabban megpróbálva végezni, beleértve a szüksé-
ges időszaki ellenőrzéseket is. 
Kiss Balázs: miután a tanfolyamon sokat foglalkoztunk a sánta-
ság megelőzésével, ezért érdemes naponta is megnézni a teljes ál-
lomány állását, mozgását egyenként, mert ilyenkor még idejében 
lehet észrevenni az enyhébb rendellenességeket is. Ezeket gyor-
san lehet kezelni és az ilyen sántasági esetek sokszor nem válnak 
súlyosabbá.
Nagy Csaba: a hagyományos csülökápoláshoz képest a tanfolya-
mon tanult módszer olyan szempontrendszert mutat, ami a gya-
korlati munkában is használható. A tanult funkcionális módszer 
persze egészen eltérő pl. attól, amit a juhok esetén alkalmazunk, 
de itt is, ott is pontos munkát kíván, törekedni kell a körmök alap-
vető funkciójának helyreállítására. A sérült szarurészeket jól ki is 
kell tisztítani.
Györfi István: ennél a munkánál sem nélkülözhető a jó szem-
mérték és kézügyesség. Ha valaki korábban egyéb tennivalói alatt 
pontos, következetes munkára törekedett, mindez itt is jó szolgá-
latot tehet és a munkája minőségét javíthatja.
Labbancz Tamás: az otthoni csülökápolás elvégzésében használ-
ható, ha késsel, fogóval, vagy csiszológéppel egyaránt dolgozni 
tudunk, mint ahogy ezt a tanfolyamon is gyakoroltuk.
Nagy Csaba: a csiszológép hatékonyabbá teszi a csülökápolást, 
de persze a kések, fogók használata sem nélkülözhető egy- egy 
munkafázisban. Ráadásul ezeket az eszközöket másféle kalodatí-
pusban is alkalmazni lehet kisebb módosítással, de azonos mód-
szer érvényesítésével. Így pl. dönthető kalodában is jó hatékony-
sággal el lehet végezni a tehenek csülökápolását, ha figyelünk a 
szomszédos körmök szintezésére.
Tálas Róbert: többféle csiszolókoronggal is lehet jó munkát vé-
gezni a kések és fogó használata mellett, persze a kipróbálást kö-
vetően ki lehet választani a számunkra megfelelőbb korongtípust. 
A módszert természetesen késsel és fogóval többet gyakoroltuk. 
Ilyenkor akár az se mindegy, hogy éppen milyen, kezünkre job-

A gyakorlat teszi a mestert
Csülökápoló tanfolyam 2014. március 24-28.

Dr. Györkös István
egyetemi  magántanár, Szent István Egyetem, 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
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ban álló fogóval tudunk dolgozni. Az ilyen, kezünkhöz szoktatott 
eszközökre aztán érdemes vigyázni is és a rendszeres karbantartá-
suk se elhanyagolható szempont.
Győrfi István: az biztos, hogy jó munkát csak jó minőségű esz-
közökkel lehet végezni, amit a tanfolyam gyakorlata is megmuta-
tott. A többiekkel együtt mindnyájan, egy kis gyakorlat után, már 
biztosabban kezeltük a szerszámokat, sőt a csiszológépet is, ami a 
nehezebb munkákat könnyíti, de a minőséget sem rontja.
Labbancz Tamás: a jó szerszámok és kaloda nagyon fontos egy 
1300 tehenes állományban, ahol az évi kétszeri állománykörmö-
zés mellett a rendszeres sántasági kezeléseket is el kell végezni. A 
csülökápolás hatékonyságát a jó szakmai felkészülés és a munka-
szervezés mellett ez is befolyásolhatja.
Győrfi István: a többiek véleménye is megerősítette, hogy a ki-
sebb állomány csülökápolásához is alkalmas, jó eszközökre van 
szükség.
Tálas Róbert: munka közben sikerült az alapvető csülökbetegsé-
gek jellemző tüneteit elkülöníteni, a szükséges kezeléseket meg-
beszélni, de persze mindez majd további, önkritikus gyakorlatot is 
igényel mindannyiunk számára. Könnyebben feltárhatókká váltak 
az elhanyagoltabb, „tok alatti” fekélyek, másrészt a fekélyesedési 
folyamatok alaposabb ismeretében a fekélyes eseteket hatéko-
nyabban lehet kezelni is, ami már megelőző munka lehet. A sú-
lyosabb, tok alatti fekélyekből az elhalt részeket már nehezebben 
lehet eltávolítani és egyben elvégezni a sérült köröm tehermente-
sítését, hiszen a szaru alatti irha maradandóan sérülhet. Az ilyen 
és hasonló esetekben a köröm gyógyulása kérdésessé válhat. A 
megelőzés ezért növekvő jelentőségű.
Nagy Csaba: a sérült szaruban az „elhalt részek” eltávolítása 
mindig fontos, de ugyanakkor a sérült lábvég terhelhetőségére, 
sőt az állat járóképességére is oda kell figyelni. Az ilyen esetek-
ben az állatot, ha lehet, kímélni kell, és a tehermentesítés mellett 
a gyógyulást egyéb módszerekkel is segíteni lehet.
Labbancz Tamás: az egymástól eltérő kórokú és kórfolyamatú 
bőrgyulladások megelőzésére és kezelésére is érdemes több fi-
gyelmet fordítanunk, nevezetesen az ujjak közötti és a digitális 
(DD) bőrgyulladásra. A tanfolyamon folytatott tapasztalatcsere is 
mutatta, hogy ezek a csülökbetegségek szinte mindegyik tehénál-
lományban okoznak gondokat. Azoknál az állományoknál, ame-
lyeket legeltetni is lehet, ott kevesebb ilyen esettel lehet találkoz-
ni. Az ujjak közötti bőrgyulladás kezelésében a helyi lábfürösztési 
módszer kidolgozása eredményes lehet, de a DD (Mortellaro-féle 
betegség) kikezelése, különösen a súlyosabb változatoké, már 
kérdéses. A speciális lábfürösztésekkel és az egyedi kezelések ha-
tékonyabb alkalmazásával itt is javítható a helyzet.
Tálas Róbert: a DD kezelésében a vizes lemosás helyett a szá-
razra törlés után ismételt spray alkalmazása a tapasztalatok szerint 
hatékonyabb. Sok szó esett a sántaságot előidéző különféle tech-

nológiai tényezőkről, de ezeket talán a legnehezebb megváltoztat-
ni. Ilyenek a padozatok, karámok állapota, a kitrágyázás, almozás 
gyakorlata, minősége, stb.. A csülökápolás minőségének megbíz-
ható javulása azért hosszabb időt igényel egy állományban, hi-
szen pl. az újonnan megszerzett ismeretek birtokában nemcsak a 
sántasági esetek kezelésében érdemes javulást elérni, hanem ez-
zel szinte egy időben a körmözésekkel, lábfürösztésekkel, egyéb 
módszerekkel a sántaságot megelőző lehetőségeket is érdemes 
jobban kihasználnunk.
Nagy Csaba: gyakran figyeltünk arra is a tanfolyamon, még 
körmözés előtt, hogy a tehénnek éppen milyen lábállása, láb-
szerkezete van, mert az befolyásolja a körmei növekedését, vagy 
kopását is. A mellső végtagoknál oldalról és elölről szemlélve, 
a hátulsóknál is oldalról és hátulról tekintve meg lehet ítélni a 
szabályostól eltérő lábállásokat. Ezekre nemcsak a tenyésztés 
érdekében érdemes tehát odafigyelnünk. Az is megítélhető volt 
a gyakorlatok alatt, hogy a csavarodott, deformált körmökön a 
bevérzések tehermentesítése nem mindig sikerül megfelelően, 
mert már túlságosan kedvezőtlenné vált a köröm alakja. Az ilyen 
körmök gyakran fekélyesek is. A betegség a laminitisz, melynek 
hátterében takarmányozási, táplálóanyag forgalmi zavarok állnak. 
A helyzetet még súlyosbíthatja a tehén szaporodási állapota, külö-
nösen az ellés utáni 2-3 hónap alatt.
Győrfi István: a tapasztalatok azt mutatják, hogy a tehénállo-
mány évente kétszeri szakszerű körömápolása széles körben 
elterjedt gyakorlat, melyre állatjóléti támogatást is nyújtanak. 
Ennek a helyi megszervezésére is érdemes törekedni. A többiek 
beszámolói is megerősítik, hogy ez a munka ott igazán sikeres, 
ahol erre a megfelelő felszereltség is rendelkezésre áll.
Kiss Balázs: a néhány tehenes állományban is jó szolgálatot tehet 
a házilag, megfelelő szabályok szerint kialakított rögzítő kaloda, 
de e nélkül sem lehetetlen a tehenek megfelelő rögzítése, csak 
sok találékonyságot igényel. A jól rögzített lábon a szaru szabá-
lyozását a tapasztalataink szerint a csiszológép jól segítheti. Ezt 
mindannyiunk gyakorlata is mutatta. Azért a jó körmöző kések és 
fogók a csülökápolás alapvető eszközei közé tartoznak.
Nagy Csaba: számomra az otthoni állomány csülökápolásában 
már ismerős, megbízható eszköz a csiszológép, hiszen évek óta 
használjuk eredményesen. Talán a különböző csiszolókorongok 
kipróbálása volt ebben számomra új, meg a funkcionális csülök-
ápolás szempontjainak ismerete, melyekhez igazodnunk kellett 
a különböző szerszámok használata közben. A kellő gyakorlatot 
természetesen mindannyiunknak még meg kell szerezni a tanul-
tak felhasználásával.
Tálas Róbert: Az állomány körmözését 350 tehenes telepünkön 
évente kétszer külső szakemberek végzik az itt is tanult, ismerős 
módszerek szerint, de a sánta tehenek kezelése már állandó és fo-
lyamatos ellenőrzést igényel, amire nekünk is célszerű készülni. 
A mozgásszervi betegségek többségét kitevő csülökbetegségek 
a tejtermelés nem elhanyagolható állategészségügyi kockázatát 
jelentik, melyek a szaporodás biológiai, tőgyegészségi, tápláló-
anyag forgalmi állomány betegségek sorába tartoznak és állo-
mányszintű intézkedéseket igényelnek a gyógykezelésben és a 
megelőzésben is.
A tanfolyam meglehetősen rövid ideje alatt a résztvevők jól elsa-
játították a funkcionális csülökápolás módszerét, melyet gyakor-
lati és elméleti vizsgán igazoltak is. Tovább kell azonban folyat-
niuk ezt az ismeretbővítő gyakorlatot az otthoni állományuk sán-
taságának csökkentésében, megelőzésében munkálkodva, mert az 
igazi „mesterlevelet” majd több száz tehén sikeres csülökápolása 
után a mindennapi élet „ állítja ki” számukra. Bízunk is ebben!
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Az AltaUniversity-ro”l többet megtudhat 2014 Április 10.-i rendezvényünkön, 
vagy Alta képviselo”jéto”l. Keressen Minket, Regisztráljon!

 Meghívásos alapon mu”ködo”  
Telepmenedzser Iskola az U.S.A.-ban.

 Az elo”adók elismert egyetemi szakérto”k 

és az iparág vezeto” szakemberei
 A kis csoportlétszám biztosítja az interaktív 

tanulási környeztet

 Évente négy választható ido”pont

 Új tudás a menedzsment és vezeto”i képességek 
fejlesztésére 

 Élenjáró vezeto”i módszerek a a tenyészet 
termelékenységének javítására

 Tanulja meg azonosítani és kezelni az elmaradó 
profi tpotenciált a tenyészetében.

Építsen Ragyogó Jövo” t Tenyészetének

Iratkozzon Be Az AltaU Telepmenedzser 
Iskola 2014-es Tanfolyamaira
Tanfolyam az U.S.A.-ban

Az AltaU Fo” Témái

Vezetés, Munkaszervezés és Menedzsment - Mr. Bill Thompson, Dr. Tom Fuhrmann

Újszülött Borjú Menedzsment - Dr. Sam Leadley

Üszo”nevelés - Dr. Robert Corbett

Tartási Körülmények, Sántaság és Tehénkomfort - Dr. Nigel Cook

Szárazonálló Menedzsment és Takarmányozás - Dr. Garrett Oetzel

To”gyegészségügy, Tejmino”ség és Fejo”ház Menedzsment - Dr. David Reid

Reprodukció és Termékenyítés Menedzsment - Dr. Milo Wiltbank or Dr. Paul Fricke

Adatgyu”jtés, Elemzés és Döntéshozás - Dr. Steve Eicker

Genetika, Genomika és Genetikai Tervezés - Dr. Nate Zwald
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Napjainkban látványos fejlődésen megy keresztül a hazai tejelő 
szarvasmarha-tenyésztés. Európai források és a magántőke be-
vonásával az elmúlt években nagy ívű fejlesztések kezdődtek, 
melyek döntő többsége az ún. „precíziós állattenyésztés” meg-
valósítására irányult, (Stefler és mtsai., 2013). Az új rendszerű 
telepek rendelkeznek olyan technológiai megoldásokkal, mely 
a nagy állatlétszám esetén is lehetővé teszik az állatok egyedi 
kezeléseinek megvalósítását. Egy ilyen elem az új istállókban 
beépítésre kerülő nyakfogó, ami némi többletköltség árán az 
egyedi kezelés megvalósításra ad lehetőséget. Így mód nyílik 
többek között a spontán ivarzók nagyobb arányú felderítésére is. 
Jelen közleményben a tehenek vemhesítéséhez nyújtott segítsé-
gét elemezzük, illetve mutatjuk be.
Ahhoz, hogy a hazai holstein-fríz állomány genetikai képessé-
gekben rejlő és a megújuló infrastruktúra által biztosítható tejter-
melést realizálni lehessen, elkerülhetetlen a szaporodásbiológiai 
mutatók javítása is. Ezek legegyszerűbb, leghatásosabb módja a 
spontán ivarzók minél nagyobb arányban történő felderítése és 
termékenyítése. Sajnos a hazai gyakorlatban ezen a téren igen 
kedvezőtlenek a tapasztalatok. Az ivarzás-figyelés nagycsopor-
tos tartásban nagy figyelmet és jelentős emberi erőt igényel. Az e 
téren elkövetett mulasztások súlyos következményekkel járnak. 
Más oldalról a természetesen módon ivarzók termékenyítése vi-
tán felül olcsóbb és eredményesebb, mint bármilyen beavatko-
zás révén (pl. szinkronizáció) „előállított” ivarzóké. 
A nyakfogóval rögzített állat alkalmas arra, hogy a faroktövét 
napi rendszerességgel, krétával jelöljük meg, illetve ennek ál-
lapotát kontroláljuk. A krétázásos módszer alapja azon etológi-
ai mozzanat, miszerint a ciklusosan, hormonok hatására ivarzó 
(termékenyíthető állat) hagyja, hogy társai ugrálják. Ezek zö-
mében a telepi munkaszervezés szempontjából inaktív időben 
történnek, ezért felületes szemlélő számára „nincs a telepeken 
ivarzó állat”. A farok tövén előzőleg krétával megjelölt ivarzó 
állaton azonban nyomot hagy az ugráló állat azáltal, hogy a kré-
tát lekoptatja, ledörzsöli, kvázi tartósan jelzi az ivarzását anél-
kül, hogy magát az ugrálást láttuk volna. Ebből adódóan a napi 
gyakorlatban történő rutinszerű alkalmazásához javasolható, 
hogy ezen állat termékenyítése „vakon” történjen (természete-
sen a beteg, gennyes, gyulladt méhű állat ez alól kivételt jelent).
A fejésről visszajövő a takarmánnyal frissen töltött etetőasztal 
mögött álló állatok csoportja könnyen krétázható, illetve szük-
ség szerint termékenyíthető. A krétázás során a termékenyítés 
ideje, illetve annak eredménye kerüljön az állatra. Így az álla-
ton kialakított „tenyésztési” napló sok esetben segítséget nyújt 
a telepi dolgozóknak. Ne essünk a másik végletbe sem! Az ál-
lat nagy felülete ingerli „az írogatást” azonban az a tapasztalat, 
hogy túl sok információ zavart okoz. A másik tapasztalat, misze-
rint a nagy takarékosság közepette hajlunk arra, hogy a megfe-
lelő minőségű jelölő helyett olcsóbb árfekvésű, a feladatra nem 
alkalmas krétát válasszunk. Ezen nem érdemes spórolni, mert 
ahogy a későbbiekben látni fogjuk, a jól kivitelezett krétázásos 
ivarzásfigyelés önmagában megtakarítást eredményez.
A nyakfogót, illetve a krétázás hatását egy-két ugyanolyan tech-
nológiát (tartás, takarmányozás és szaporodásbiológia) haszná-

ló, de földrajzilag különálló telepeken végzett megfigyeléseink 
alapján értékeljük. A telepeket a táblázatokban A és B telepként 
jelöljük.
Az állatok nyakfogós, vízöblítéses pihenőboxos istállóban 
vannak elhelyezve. A fejésük naponta kétszer, karusszel fejő-
állásban történik. A szaporodásbiológiai programnak az értéke-
lés szempontjából legfontosabb eleme a heti rendszerességgel 
történő vemhességvizsgálat, mely során a nem vemhes állatot 
„üres” megjelöléssel rögzítik a vizsgálat napján a telepirányí-
tási rendszerben (az üres egyed ezután egy meghatározott stan-
dard protokoll szerint programba kerül, mely végén biztosan 
termékenyítik). Ebből adódóan az értékelés módja a következő. 
A telepirányítási rendszer havi adatai alapján az értékelt termé-
kenyítésekből kivontuk a vemhes állatok számát. A fennmaradó 
állatok között (termékenyítések száma – vemhes állatok száma) 
kell keresni a potenciálisan visszaivarzó állatokat. Ezt követően 
a megállapított üresek számát viszonyítjuk a potenciálisan visz-
szaivarzásra esélyes állatok számához. Minél kisebb a különb-
ség (ebből adódóan a hányadossal kifejezett %-os arány nagy) 
annál jobban dolgoztak, hiszen nem a vemhességvizsgálatkor 
derült ki, hogy üres az állat, hiszen e helyett, mint ivarzó megta-
lálták és termékenyítették.
Az „ivarzó-kereső szaporodásbiológiai munka” értékelésével 
kapcsolatban természetesen nem áll a Szerzők szándékában egy 
új szaporodásbiológiai mutatót létrehozni, azonban a hazai le-
hetőségek, a telepirányítási rendszer által biztosított adatok az 
előbbiekben bemutatott hányadost engedik a legegyszerűbben 
kiszámolni, mely egyszerű kiszámítása és gyakorisága folytán 
joggal tekinthetjük menedzsment segítségnek. 
Ennek illusztrálására a következőkben bemutatjuk a két gazda-
ságban végzett elemzés eredményeit.
A 2012-es évben a régi technológia során az ivarzókat még meg-
figyelés alapján keresték ki a csoportokból, majd ezt váltotta fel 
a nyakfogók alkalmazása és a krétázás 2013-ban. Így lehetőség 
van a két egymás követő évjárat azonos időszakainak összeve-
tésére. Az ábrákon az adatokat a két telep esetében külön-külön 
mutatjuk be. 
Az adatok a krétázásos módszer fölényét jelzik. A javuló tenden-
cia minkét telepen megfigyelhető, bár a két telepen az eredmé-
nyek ingadozásai különbözőek voltak.
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Ivarzásfigyelés másképp
Bakos G1., Stefler J2., Bíró A3., Hoffmann D3., Végi Cs3., Tankovics A2., Szabari M2.:

1Bos-Frucht Kft., 2Kaposvári Egyetem AKK, 3BonaFarm Csoport
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Az ’A’ telep esetében látszik, hogy az első két hónapban a beta-
nulás ideje alatt, még nem javult az ivarzás-felderítés hatékony-
sága, viszont azt követően jelentős eredményt sikerült elérni. A 
júliusi visszarendeződésnek az oka egy telepi „vis major” hely-
zet.
A ’B’ telepen a viszonyításként alapul vett 2012-es évben is 
gyengébb volt az ivarzás-felderítés hatásfoka, mint ’A’ telep 
esetén.
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’B’ telep esetében már a nyakfogó beüzemelésétől és a krétázás 
használatától fogva javultak az eredmények az előző év adott 
időszakához képest. Összességében mindkét telepen közel 10%-
os javulást eredményezett (A telep: 44,5% vs 54,7%; B telep: 
56,2% vs 65,5%) a krétázás bevezetése.
A nyakfogó működése során rögzíti az állatokat a jászol mö-
gött, amíg a reteszelést fel nem oldjuk. Ne feledjük, tehát nem 
a nyakfogó, illetve a krétázás okozza a „csodát”, hanem az álla-

tok rendszeres kézbevétele (krétázása). „Sajnos” ehhez is ember 
kell, de ebben a technológiában az emberi munka hatékonysága 
javul és a hibalehetőség csökken.

Rövid írásunkkal az volt a cél, hogy ezt az egyszerű módszert, 
illetve ennek hatékonyságát bemutassuk. Természetesen ez nem 
zárja ki azt, hogy ezen kívül más módszerekkel ne lehessen ha-
tékonyan spontán ivarzót találni a telepen. Számos egyéb tech-
nikai lehetőség is van, mellyel jó eredményeket lehet elérni, de 
csak akkor, ha azt következetesen, megalkuvás nélkül használ-
juk. Így pl. egy csúcskategóriás ivarzás-figyelő rendszer nem 
sokat ér, ha szoftveresen nincs karbantartva, a lekérdezések, ki-
fogások elmaradnak.
Mindezek alapján a nyakfogón kivitelezett krétázás kedvező ha-
tással van a szaporodásbiológiai teljesítményre. Ezen egyszerű 
módszer jelentősen segíti megtalálni az ivarzó állatokat ezáltal 
javítva a telep szaporodásbiológiai mutatóit, illetve mérsékli 
az üzemeltetési költségeket. Úgy gondoljuk, hogy a módszer a 
helyi viszonyokhoz alkalmazkodva, kis leleményességgel nyak-
fogó nélkül is segítség lehet. Ne várjunk tehát addig, amíg az 
istálló átalakítására sor kerül!
Reméljük ezen cikk hatására egyre ritkább jelenség lesz a pa-
nasz: „Itt nincs ivarzó”…

Felhasznált szakirodalom:
Stefler J., Bíró A., Hoffmann D., Szabari M., Tankovics A., Végi 
Cs.: Új tartástechnológiai megoldások hatása a tejtermelésre. 
Állattenyésztés és Takarmányozás 62: (4) pp. 346-355. (2013)
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Takarmányár-emelkedés a láthatáron

Miután 2012 októbere óta gyakorlatilag folyamatosan csök-
kent, idén januárban ismét lendületes növekedésbe kezdett 
a világpiaci kukoricaár. Ennek hatását már többször megta-
pasztaltuk, ezért ideje az egész termékláncban felkészülni az 
árváltozásokra. A tejtermelők számára nagyon fontos, hogy 
időben tudjanak a várható takarmányár-emelkedésről.

Mi történt? 
E rovatban már számos alkalommal foglalkoztam azzal, hogy 
milyen szoros az összefüggés a világpiaci és a hazai kukorica-
árak között. Gyakorlatilag arról van szó, hogy sokkal inkább a 
nemzetközi mozgások, mint a hazai kereslet-kínálat határozza 
meg a búza és a kukorica árát Magyarországon is. Emiatt nagy 
figyelemmel kell lennünk a világpiaci fejleményekre. Azt is 
bizonyítottam már korábban, hogy a kukorica és az egyéb me-
zőgazdasági tömegcikkek tőzsdei ármozgása összefügg a többi 
befektetési termék piacával, mégpedig úgy, hogy akkor élénkül 
meg az agrártermékek piacán az élet, amikor a többi piacon 
megnövekszenek a kockázatok. Ezt támasztja alá az alábbi gra-
fikon. Ezen a sötét vonal a kukorica legközelebbi lejáratú határ-
idős chicagói árának változása, a halványabb pedig az FTSE 100 
index, a 100, a Londoni Tőzsdén jegyzett legnagyobb értékű brit 
vállalat részvényének árát mutatja. Jól láthatóak az ellentétes ár-
mozgások. A figyelmünket most a görbék végére kell koncent-
rálnunk. Ez ugyanis két dolgot jelez. Egyrészt, a kukorica piacán 
február végén volt egy kisebb korrekció. Ez azt jelenti, hogy a 
pénzügyi befektetők tesztelték a növekedési erélyt, majd jól lát-
hatóan azt elég erősnek találták ahhoz, hogy növeljék opcióik 
számát. Erre pedig az sarkallja őket, hogy a tőzsdék és egyéb 
befektetési területek kockázatai emelkednek, hozamai csökken-
nek. Itt van tehát ismét az ideje felülsúlyozni a portfoliókban az 
agrártermékeket. 2008, 2010 és 2012 után szinte logikusan is 
következik, hogy 2014-ben ismét egy ilyen hullámmal találkoz-
zunk. E ciklikusság nem törvényszerű és nem azonos lefolyású. 
A 2008. évihez hasonló nagy áremelkedésre már nem kell szá-
mítani, személy szerint még a 2012. évi csúcsok elérésére sem 
számítok. 

Persze, nem feledkezhetünk meg a kétségtelenül igaz szakmai 
háttérről sem, mi szerint a két nagy európai gabonatermelő, 
Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus miatti aggodalmak 
jó munícióval szolgálnak az árak felfelé mozgatásához. A világ 
gabonapiaci egyensúly azonban nincs veszélyben. Önmagában 
e válság nem ok jelentős és pláne nem tartós áremelkedéshez a 
kukorica piacán, de tudjuk, hogy a dolgok nem így működnek a 
világon. A ciklus hossza pedig nagyban függ a politikai konflik-
tus elhúzódásától. 

Hatások
A várható hatásokat nem nehéz megjósolni. A fent említett igen 
szoros összefüggést bizonyítja, hogy Magyarországon is elindult 
a kukorica ára felfelé. Decemberben 2,2, januárban 4,9 százalé-
kos volt az átlagár emelkedése. A KSH legfrissebb adatai szerint 
2014. januárjában 44200 forint volt az átlagos tonnánkénti kuko-
rica felvásárlási ár. Azt még nehéz megjósolni, hogy mekkorára 
duzzad ez az árhullám, de az elmúlt háromból arra következte-
tek, hogy egy fél éves ciklusra számíthatunk, ami gyors emelke-
désből és öt-hat havi lecsorgásból áll majd. 

A búza és a kukorica termelői ára, Ft/kg
2008 január - 2014 január
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Forrás: KSH

Enyhül a feszültség a gabonafelvásárlásban
A másik olyan tényező, amely régóta torzítja a gabonafélék és 
termékeik piacát, a termelők és a felvásárlók közötti kapcsolatot 
szabályozó jogszabály elégtelensége. Ebben komoly változást ho-

zott a március közepén életbe lépett módosítás, amely 
előírja, hogy adásvételi szerződést kell kötni, de azok 
tartalmára nézve már kifejezetten a mindkét fél szá-
mára megnyugtató megoldások kerültek előtérbe. Ez 
valószínűleg azt fogja eredményezni, hogy a keres-
kedők ismét mernek majd határidős ügyleteket kötni. 
Bár ez nagyon komoly kockázat-csökkentő módszer, 
ettől amiatt riadtak el korábban, mert a szabályok mi-
att kétséges volt, hogy hozzá tudnak-e jutni a leszere-
ződött gabonamennyiségekhez a termelőktől. 

Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán 

üzletág igazgató, Agrár Európa Kft. 

Forrás: ft.com
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A március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv, illetve 
a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes 
kérdéseiről szóló törvény legutóbbi módosítása érdemi változá-
sokat eredményez majd a mezőgazdasági termények határidős 
teljesítését megalapozó szerződéses rendszerben – szögezi le 
erről az agrárkamara. A NAK-nak a termelők és a felvásárlók 
egyaránt tagjai, ezért a kamara egyeztetéseket kezdeményezett 
az érintett piaci szereplőkkel annak érdekében, hogy kidolgoz-
hasson egy mindkét fél számára elfogadható útmutatót a határ-
idős szerződések tartalmáról. 

A tájékozottság sokat érhet
Fentiek alapján az a kép rajzolódik ki, hogy a gabona termék-
pályán bár számos ponton ismerhetőek fel a tisztulás jelei, to-
vábbra is sok olyan beavatkozási pont van, ahol tovább javítható 
a helyzet. Erre pedig nagy szükség lenne, ugyanis ebben az év-
ben újra árnyomás alá fog kerülni a terméklánc. Ahogy azt ko-
rábban már többször megtapasztaltuk, a láncon felfelé haladva 
egyre kevésbe jelenik meg az árakban a kukoricaár növekedése. 
A jelenlegi, infláció-mentes környezetben különösen nehéz lesz 
árat emelni. Ezért nagyon fontos, hogy elegendő érvük legyen a 
tárgyalások során. Ezért készült ez az elemzés. 

Tejpiac

Mivel a magyarországi nyerstejárak erősen függnek a világpi-
acai és az európai áraktól, létkérdés, hogy a tejszektor minden 
szereplője és érintettje tisztában legyen a nemzetközi tendenci-
ákkal. Ezt szolgálja az alábbi összeállítás. A grafikon az új-zé-
landi, amerikai és a brazil árak alakulását mutatja euróban szá-
molva. Jól látható, hogy az emelkedés folytatódik. 
Mivel elkezdődött egy újabb takarmányár emelkedési hullám a 
világpiacon, nem gondolom, hogy árcsökkenésre kellene számí-
tani. A brazil görbe lehajlását valutájuk erős leértékelődésének 
köszönhetjük, de már ott is emelkedésbe fordult a márciusi adat. 
Ami a kilátásokat illeti, mivel állományának csökkenése miatt 
Kína importja tovább emelkedik idén is, az árak emelkedni fog-
nak. 

Forrás: clal.it

Az árak a térségben Németországban és Lengyelországban 
kezdtek csökkenni, még januárban. Ezt én az év eleji csökkenő 
kereslettel magyarázom, és nem várok tartós korrekciós trendet. 

Tejárak térségünkben, euró/100kg
2008 január - 2014 január
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Forrás: Eurostat

Az év eleji szokásos kereslet-csökkenés meglátszik a termék-
oldali árakon is. Nincs szó erőteljes csökkenésről, de már nem 
stagnálnak. 

Tejtermékek átlagárai az EU-ban, euró/100kg
2013-ban és 2014-ben
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Forrás: Eurostat

Magyarországon a nyerstej országos termelői át-
lagára rekordszintre emelkedett, 2014 februárjában 
109,39 forint/kg volt, és 19 százalékkal haladta 
meg az egy évvel korábbit. A nyerstej felvásárlása 
1 százalékkal csökkent. A fehérjetartalom stagnálá-
sa és zsírtartalom 0,04 százalékpontos csökkenése 
ellenére a nyerstej ára további 1,5 százalékkal nőtt 
februárban a januárihoz képest. 
A nyerstej kiviteli ára 124,83 forint/kg volt 2014 
februárjában, egy évvel alatt 20 százalékkal emel-
kedett és 14 százalékkal haladta meg a belpiaci árat. 
A termelők és a kereskedők nyerstej kivitele 9 szá-
zalékkal bővült, míg a feldolgozóké 10 százalék-
kal csökkent a vizsgált időszakban, így a nyerstej 
exportja összességében 2,5 százalékkal növekedett.

Termelői tejárak, euró/100kg
2011 január - 2014 március 40,40
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A tehéntej termelői átlagára, Ft/kg
2004 január - 2014 február
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A KSH adatai szerint a kukorica ára 44,2 Ft/kg, a búzáé 52,7 Ft/
kg volt januárban. 

A búza és a kukorica termelői ára, Ft/kg
2008 január - 2014 január
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BOSMARK KFT., 2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep - Hrsz 060/4, Hungary
Tel.: +36 23 310 132, Fax: +36 23 310 122, Mobile: +36 30 986 93 55
E-mail: bosmark@bosmark.hu | www.bosmark.hu

- 24 órás ivarzás megfigyelés az év minden napján

- Csendes és/vagy éjszaka ivarzó egyedek felismerése

-  Az első ivarzási jelektől eltelt idő pontos meghatározása, 
ezáltal optimális időpontban történő inszeminálás

-  Csökkent mozgás-aktivitás jelzés (pl.: sántaság, 
anyagforgalmi rendellenesség)

- Tehén és üsző állományra egyaránt használható

-  Többféle tehénazonosítási lehetőség, a fejőházban 
vagy vezeték nélkül a tehén/üsző istállóban 

- Hazai telepirányítási programokkal összekapcsolható 

- Magyar nyelvű, fejőgép márkáktól független, azokkal kompatibilis 

-  Rövidebb két ellés közötti idő, javuló spermaindex, 
alacsonyabb gyógyszerköltség

- 100%-os tehénazonosítás és 90%-os ivarzás megállapítás

LAKTIVÁTOR
A PIACVEZETŐ  IVARZÁSMEGFIGYELŐ RENDSZER

Már több mint 40 működő rendszer Magyarországon!

Bosmark A4.indd   1 2012.06.19.   9:30
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Hazai szerzőink

Amikor a szarvasmarha és főleg a tejelő típusok takarmányozá-
sáról beszélünk, számos szempont és gondolat, igény és elvárás 
kerül a látókörünkbe. Ott a bendő, ami szinte külön állat az állat-
ban, és azt meg is kell etetni. Gondolatunk már száguld is tovább: 
milyen takarmánybázison vagyunk, milyen lett az idei termés, 
mekkora a keményítő tartalom, az NDF, a fehérje, cukor… stb. 
tartalma a takarmányomnak, alapanyagaimnak? Ha takarmányo-
zásról beszélünk, sokat módosít a lehetőségeinken a genetikai ál-
lapot és az üszőnevelés is, hogy mekkora szárazanyag tartalmat 
lehet felvetetni a tehenekkel és még sorolhatnánk a szempontokat.

Kutatási célok
A felsorolt tényezők majd mindegyikébe be tudunk avatkozni, né-
hány francia kutató célja pedig az volt, hogy a bendő működését 
is tökéletesebbre hangolja! Talán ahhoz lehetne hasonlítani, mint 
amikor egy zongorát szeretne az ember még szebben behangol-
ni. Ezek a francia kutatók több mint 20 évvel ezelőtt elkezdtek 
egy vizsgálatsorozatot arra vonatkozóan, hogy - segítségül hívva 
a phytokémiát -, még tökéletesebb bendőműködést valósítsanak 
meg. Megpróbálták tovább növelni a bevitt takarmány-alapanya-
gok összetevőinek emészthetőségét, azáltal, hogy különböző nö-
vényi kivonatokat kevertek össze. Nem kell egzotikus növényekre 
gondolni, csak olyanokra, mint a gesztenye, kakukkfű, szurokfű, 
kapor és hasonlók! Ezeket a növények mi is könnyedén megtalál-
hatjuk akár a saját kertünkben is. Ezt követően fisztulás teheneken 
vizsgálták a különböző mixek emésztést javító hatását.

Mit eredményezett a több éves kutatómunka?
Megállapították, hogy némely növényi kivonat képes a TMR-be 
bevitt fehérje (bármely alapanyag nem védett fehérje része, pél-
dául a kukoricaszilázs vagy a búzaszem fehérjéje) egy részét „be-
csomagolni” és védett fehérjévé tenni. Mindezek mellett javítja 
a bendő működését, melynek hatására növekszik a mikrobiális 
fehérje termelése a bendőben, sőt csökken az oldható nitrogén 
mennyisége is. Ezáltal a laktáció kezdetén csökken a túlzott am-
móniaszint kockázata, valamint a metánkibocsátás. Más növényi 
kivonatok pedig képesek a bendőben dolgozó, keményítőbontó 
baktériumok egy részének működését lassítani.
Igen, csak lassítani, de nem gyengíteni! Így a normál bendő- és 

bélműködés következményeként a vékonybélbe sokkal több ke-
ményítő jut el, tehát a bendőben jóval kevesebb lesz a keményí-
tőbontó baktériumok tápláléka! Kisebb lesz a bendő pH csökke-
nésének kockázata, így az acidózis kialakulásának is. A fehérje 
energiaegyensúly sokkal nagyobb és hatékonyabb lesz. Nincs 
azonban ok az aggodalomra, a kutatók nem estek a végletekbe. 
Ebből a mixből a tehenek maximum 50 g-ot ehetnek meg napon-
ta. Ez nem akkora mennyiség, amely radikális változást okozna, 
csak a finomhangolást teszi meg.

A harmadik generációs termék megszületése
2006-ban a francia kollégák, további impulzust adva a kutatási 
témának, még két hatóanyagot - amelyek szintén természetes 
anyagok kivonatai - adtak a korábbi keverékhez, így megszületett 
a harmadik generációs termék. Ez már stimulálja a nyáltermelést 
is, kb. 180 ml/ percről 210 ml/percre, a nyál a legtermészetesebb 
pufferek egyike. A másik hatóanyagnak pedig enzimstimuláló ha-
tása is van, amely a vékonybélben fejti ki hatását.

Csökkentsük a termelési költségeket!
Mi is volt ezzel a mixszel a céljuk? Szerették volna elérni, hogy a 
szarvasmarhatartók tehenenként 50 g-ot tegyenek a TMR-re, to-
vább javítva a termelés hatékonyságát, azaz a tehenek több tejet 
termelnének vagy javulna a húskihozatal. Az élet azonban furcsa 
dolgokat produkál, köztük egy begyűrűző gazdasági válságot, 
ami 2008-tól még a francia mezőgazdaságban is jócskán éreztette 
hatását. Így a gazdák azt mondták, hogy én elégedett vagyok a 
mostani termelésemmel, viszont csökkentsük ezen hatóanyagok 
segítségével a termelési költségeimet! Igen, de hogyan is?
A válasz egyszerű: nagyságrendileg 50 g termék etetésével a re-
ceptből kivehető 400-600 g szója, napraforgó vagy repce tehenen-
ként naponta, valamint 160-200 g zsír (védett vagy nem védett), 
úgy hogy nem csökken a termelési szint.
Így akár napi 30-60 Ft takarmányköltség-megtakarítást 
(TMR) is elérhetünk teheneként. 
Ez azért lehetséges, mert ezek a növényi kivonatok olyan mér-
tékben növelik meg a bevitt takarmány-alapanyagok emészthe-
tőségét, hogy ez a mennyiség nem vész kárba, azaz a trágyába. 
Mindemellett csökken a metán- és az ammónia-kibocsátás is, 

mivel a fehérjék sokkal jobban haszno-
sulnak.
A francia kutatók sikerét mi sem jel-
lemzi jobban, mint hogy 2012-ben már 
több mint 1 millió tonna táp készült 
ilyen koncepcióval, és Európa szerte 
valamint a világ számos országában 
használják nagy sikerrel. 

Az Impavidus által forgalmazott 
Amiviv’SE 50 elnevezésű termék már 
Magyarországon is elérhető, további 
információért olvassa el honlapunkat: 
www.impavidus-sro.com. 
Ha pedig Ön is szeretne azon termelők 
táborába tartozni, akik sikeresen csök-
kentették takarmányozási költségüket 
az Amiviv SE’50 segítségével, telefo-
náljon: 
+36-70-360-4170, 
vagy találkozzunk az Alföldi Állat-
tenyésztési Napokon április 25-27. kö-
zött a III. csarnok 311-es standján!

Tejelő tehenenként akár napi 60 Ft-os 
„támogatás” is igényelhető!takarmánykeverő-kiosztó 

kocsik a tökéletes „TMR” készítés érdekében!

Faresin takarmánykeverő- 
kiosztó kocsik kínálata: 
10 modell, 66 verzió  
kapacitás szerint

 � VonTaToTT, VeRTikális keVeRőcsigás gépek

RaMBo gépcsalád
•	 Egyszerűségében	rejlik	megbízhatósága!
•	 7–11	m³	egycsigás	verzió

MagnUM gépcsalád  
(Magnum, Double, Tre)
•	 9–17	m³	egycsigás	verziók
•	 12–30	m³	kétcsigás	verziók
•	 30–46	m³	háromcsigás	verzió

TWinneR gépcsalád
•	 13–18	m³	kétcsigás	verziók

 � ÖnjáRó, VeRTikális keVeRőcsigás, silóMaRós gépek

Faresin leader
•	 9–20	m³	egycsigás	verziók
•	 Perkins,	Iveco,	Deutz	motorok

Faresin leader Double és MaXXi
•	 18–28	m³	és	32–35	m³	verziók
•	 Iveco,	Deutz	motorok

 � VonTaToTT, hoRizonTális  
csigás gépek

Master
•	 7–19	m³	háromcsigás	verzió
•	 Silómaróval

Faresin handlers teleszkópos rakodógépek
•	 6–7–9	méteres	emelőmagasság
•	 2,5–4,5	tonna	közötti	emelőtömeg
•	 100	LE	Deutz	vagy	130	LE	Iveco	motorral
•	 Széles	adapter	választék
•	 Kiváló	ár/érték	arány

DairyMaster fejéstechnológia, 
serap hűtéstechnika
•	 Swiftlo	halszálkás	és	paralell	fejőberendezések
•	 Revolver	karusszel	fejőberendezések
•	 Nyugat-Európa	legkorszerűbb	fejéstechnikai	berendezései	magas	

alapfelszereltséggel	és	rendkívül	széles	opciós	választékkal
•	 Biztosított	szerviz-	és	alkatrészellátás	Magyarország	egész	területén,	

kiemelt	garancia
•	 Serap	direkt	elpárolgású	tejhűtő	tartályok	900–30	000	liter	közötti	

űrtartalommal

Egy márka, ami választ tud adni a rakodás, bor-, hígtárgya -, 
szennyvíz-, szervestrágya és tömegtakarmány szállítás naponta 
felmerülő igényeire.

 � hígTRágya szippanTó TaRTálykocsi

A	francia	Pichon	Európa	egyik	 legnagyobb	szippantó	gyártója,	 az	általa	készített	gépek	 rendkí-
vül	 széles	 spektrumon	mozognak,	megfelelve	a	 legkülönbözőbb	vevői	 igényeknek.	Egytengelyes	
kivitelben	3050	és	11	350	literes,	tand-
emtengelyes	kivitelben	7	150	és	18	500	
literes,	tridem	tengelyes	kivitelben	pe-
dig	 18	 500	 és	 30	 000	 literes	 űrtarta-
lommal	rendelhetőek	meg.

A	 Pichon	 gépek	 legfőbb	 előnyei	
közé	 tartoznak,	 hogy	mindegyik	 tí-
pusú	 szippantó	 ráheggesztett	 alváz-
zal	 készülnek,	 ezáltal	 alacsonyabb	
felépítésűek	 a	 gépek,	 és	 stabilabbak	
a	közúti	forgalomban.	A	kívül	-	belül	
horganyzott	tartályokat	8	mm-es	fal-
vastagsággal	gyártják.

A	 felszívás	 szempontjából	 lehető-
ség	van	felső	szívókarra,	Flowmaster	
turbó	 szívókarra,	 vagy	 mellső	 BP2	
jobboldali	 szívókarra,	míg	 a	 kijutta-
tás	kapcsán	a	normál	ütközőlapos	kivitelen	túl	a	gyár-
tó	 saját	 gyártásból	 kínálja	 a	 9–21	méter	 közötti	 aprító	
szerkezettel	ellátott	csőfüggönyöket,	a	7–9–11–13	késes	
kapás	vagy	a	6–8	tárcsával	ellátott	injektálókat.	Egy spe-
ciális bevonatnak köszönhetően gépeink alkalmasak 
2–11 ph tartományú folyadékok szállítására!

a pichon BeMUTaTja a gps ellenőRzésű 
szeRVesTRágya-kijUTTaTásT

Tavaly	ősszel	a	PICHON	bemutatta	a	tartálykocsiknál	alkalmazott	Bus	Can	vezérlést.	A	kezelő	
az	érintőképernyőn	könnyedén	kiválasztja	a	kijuttatást	végző	eszközt,	majd	az	átfolyás	mértékét,	
végül	csak	figyelnie	kell	a	kijuttatást.	

A	kijuttatás	befejeztével	a	munka	egy	USB	eszközre	kerül	elmentésre,	ahol	olyan	információk-
hoz	juthat	mint	a	munkával	töltött	idő,	trágyázott	terület	és	térfogat	stb.	 ¡
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 � pichon M8-M24 
szeRVesTRágya (és 
Tőzeg, Mész) szóRók
A	 PICHON	 szerves	 trágyaszórók	 kategóriá-
jukban	a	piac	legerősebb	gépei.	A	teljesen	hor-
gany	 védelemmel	 ellátott	 kocsik	 alkalmasak	
szervestrágya,	tőzeg,	mész	szórására,	de	akár	a	
tömegtakarmány	betakarításban	is	széles	kör-
ben	igénybe	vehetők.	Az	idei	évtől	kezdődően	
már	a	kisebb	gazdaságok	igényét	kielégítő	8	és	
10	m³	változatban	is	rendelhetők.	A	választha-
tó	legnagyobb	méret	24	m³.	 ¡

 � pichon p126, p260, p330 
és p510 TÖRzscsUklós 
RakoDógépek
Egy	IGAZI	törzscsuklós	rakodógép,	ami	rend-
kívül	sokoldalú,	legyen	szó	állattartó	telepről,	
raktárakról,	 építőiparról,	 gyümölcsösről,	 hű-
tőházról.

caT motor: A	CaterpillarR	motorral	egy,	
a	világ	minden	országában	 jól	 ismert	 és	ki-
terjedt	 szervizhálózattal	 rendelkező,	 meg-
bízható	 és	nagy	 teljesítményű	 technológiája	
került	 beépítésre.	 A	 Tier	 3	 standard	 üzem-
anyag	 fogyasztás	 és	 káros	 anyag	 kibocsáj-
tás	tekintetében	is	nagyon	kedvező.	A	dupla	
szűrő	rendszer	jelentősen	megnöveli	a	motor	
élettartamát.

hidrosztatikus erőátvitel: Rakodógé-
peink	 hidraulika	 rendszerét	 a	 Bosch Rex-
roth	 szállítja,	 ami	 igazoltan	 a	 világ	 egyik	
legmegbízhatóbb	és	legnagyobb	élettartamú	
technológiája.	A	sebességlassító	pedál	segít-
ségével	 úgy	 csökkenthetjük	 a	 gép	 sebessé-
gét,	hogy	közben	a	hidraulikus	rendszer	tel-
jes	kapacitáson	üzemel.	Modelltól	függően	a	
kétsebességes	 előremenet	 opcióként	 rendel-
hető.	 ¡

istállótechnológia
•	 Agrotel	komplett	istálló	függöny,-	és	kapu-

rendszerek,	pihenőboksz	matracok,	gumipa-
dozatok

•	 Komplett	trágyakezelő	rendszerek
•	 Veneroni	trágyaszivattyúk
•	 Nyakbefogók,	pihenőbokszok,	matracok,	itató-

berendezések,	istállóklíma,	egyéb	kiegészítők
 c 1036 mm átmérő!
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Hazai szerzőink

takarmánykeverő-kiosztó 
kocsik a tökéletes „TMR” készítés érdekében!

Faresin takarmánykeverő- 
kiosztó kocsik kínálata: 
10 modell, 66 verzió  
kapacitás szerint

 � VonTaToTT, VeRTikális keVeRőcsigás gépek

RaMBo gépcsalád
•	 Egyszerűségében	rejlik	megbízhatósága!
•	 7–11	m³	egycsigás	verzió

MagnUM gépcsalád  
(Magnum, Double, Tre)
•	 9–17	m³	egycsigás	verziók
•	 12–30	m³	kétcsigás	verziók
•	 30–46	m³	háromcsigás	verzió

TWinneR gépcsalád
•	 13–18	m³	kétcsigás	verziók

 � ÖnjáRó, VeRTikális keVeRőcsigás, silóMaRós gépek

Faresin leader
•	 9–20	m³	egycsigás	verziók
•	 Perkins,	Iveco,	Deutz	motorok

Faresin leader Double és MaXXi
•	 18–28	m³	és	32–35	m³	verziók
•	 Iveco,	Deutz	motorok

 � VonTaToTT, hoRizonTális  
csigás gépek

Master
•	 7–19	m³	háromcsigás	verzió
•	 Silómaróval

Faresin handlers teleszkópos rakodógépek
•	 6–7–9	méteres	emelőmagasság
•	 2,5–4,5	tonna	közötti	emelőtömeg
•	 100	LE	Deutz	vagy	130	LE	Iveco	motorral
•	 Széles	adapter	választék
•	 Kiváló	ár/érték	arány

DairyMaster fejéstechnológia, 
serap hűtéstechnika
•	 Swiftlo	halszálkás	és	paralell	fejőberendezések
•	 Revolver	karusszel	fejőberendezések
•	 Nyugat-Európa	legkorszerűbb	fejéstechnikai	berendezései	magas	

alapfelszereltséggel	és	rendkívül	széles	opciós	választékkal
•	 Biztosított	szerviz-	és	alkatrészellátás	Magyarország	egész	területén,	

kiemelt	garancia
•	 Serap	direkt	elpárolgású	tejhűtő	tartályok	900–30	000	liter	közötti	

űrtartalommal

Egy márka, ami választ tud adni a rakodás, bor-, hígtárgya -, 
szennyvíz-, szervestrágya és tömegtakarmány szállítás naponta 
felmerülő igényeire.

 � hígTRágya szippanTó TaRTálykocsi

A	francia	Pichon	Európa	egyik	 legnagyobb	szippantó	gyártója,	 az	általa	készített	gépek	 rendkí-
vül	 széles	 spektrumon	mozognak,	megfelelve	a	 legkülönbözőbb	vevői	 igényeknek.	Egytengelyes	
kivitelben	3050	és	11	350	literes,	tand-
emtengelyes	kivitelben	7	150	és	18	500	
literes,	tridem	tengelyes	kivitelben	pe-
dig	 18	 500	 és	 30	 000	 literes	 űrtarta-
lommal	rendelhetőek	meg.

A	 Pichon	 gépek	 legfőbb	 előnyei	
közé	 tartoznak,	 hogy	mindegyik	 tí-
pusú	 szippantó	 ráheggesztett	 alváz-
zal	 készülnek,	 ezáltal	 alacsonyabb	
felépítésűek	 a	 gépek,	 és	 stabilabbak	
a	közúti	forgalomban.	A	kívül	-	belül	
horganyzott	tartályokat	8	mm-es	fal-
vastagsággal	gyártják.

A	 felszívás	 szempontjából	 lehető-
ség	van	felső	szívókarra,	Flowmaster	
turbó	 szívókarra,	 vagy	 mellső	 BP2	
jobboldali	 szívókarra,	míg	 a	 kijutta-
tás	kapcsán	a	normál	ütközőlapos	kivitelen	túl	a	gyár-
tó	 saját	 gyártásból	 kínálja	 a	 9–21	méter	 közötti	 aprító	
szerkezettel	ellátott	csőfüggönyöket,	a	7–9–11–13	késes	
kapás	vagy	a	6–8	tárcsával	ellátott	injektálókat.	Egy spe-
ciális bevonatnak köszönhetően gépeink alkalmasak 
2–11 ph tartományú folyadékok szállítására!

a pichon BeMUTaTja a gps ellenőRzésű 
szeRVesTRágya-kijUTTaTásT

Tavaly	ősszel	a	PICHON	bemutatta	a	tartálykocsiknál	alkalmazott	Bus	Can	vezérlést.	A	kezelő	
az	érintőképernyőn	könnyedén	kiválasztja	a	kijuttatást	végző	eszközt,	majd	az	átfolyás	mértékét,	
végül	csak	figyelnie	kell	a	kijuttatást.	

A	kijuttatás	befejeztével	a	munka	egy	USB	eszközre	kerül	elmentésre,	ahol	olyan	információk-
hoz	juthat	mint	a	munkával	töltött	idő,	trágyázott	terület	és	térfogat	stb.	 ¡
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Tőzeg, Mész) szóRók
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jukban	a	piac	legerősebb	gépei.	A	teljesen	hor-
gany	 védelemmel	 ellátott	 kocsik	 alkalmasak	
szervestrágya,	tőzeg,	mész	szórására,	de	akár	a	
tömegtakarmány	betakarításban	is	széles	kör-
ben	igénybe	vehetők.	Az	idei	évtől	kezdődően	
már	a	kisebb	gazdaságok	igényét	kielégítő	8	és	
10	m³	változatban	is	rendelhetők.	A	választha-
tó	legnagyobb	méret	24	m³.	 ¡

 � pichon p126, p260, p330 
és p510 TÖRzscsUklós 
RakoDógépek
Egy	IGAZI	törzscsuklós	rakodógép,	ami	rend-
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a	világ	minden	országában	 jól	 ismert	 és	ki-
terjedt	 szervizhálózattal	 rendelkező,	 meg-
bízható	 és	nagy	 teljesítményű	 technológiája	
került	 beépítésre.	 A	 Tier	 3	 standard	 üzem-
anyag	 fogyasztás	 és	 káros	 anyag	 kibocsáj-
tás	tekintetében	is	nagyon	kedvező.	A	dupla	
szűrő	rendszer	jelentősen	megnöveli	a	motor	
élettartamát.

hidrosztatikus erőátvitel: Rakodógé-
peink	 hidraulika	 rendszerét	 a	 Bosch Rex-
roth	 szállítja,	 ami	 igazoltan	 a	 világ	 egyik	
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ségével	 úgy	 csökkenthetjük	 a	 gép	 sebessé-
gét,	hogy	közben	a	hidraulikus	rendszer	tel-
jes	kapacitáson	üzemel.	Modelltól	függően	a	
kétsebességes	 előremenet	 opcióként	 rendel-
hető.	 ¡
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•	 Agrotel	komplett	istálló	függöny,-	és	kapu-

rendszerek,	pihenőboksz	matracok,	gumipa-
dozatok
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Hígtrágya sziPPantó tartálykoCsi
A francia Pichon Európa egyik legnagyobb szippantó 
gyártója, az általa készített gépek rendkívül széles spekt-
rumon mozognak, megfelelve a legkülönbözőbb vevői 
igényeknek. Egytengelyes kivitelben 3.050 és 11.350 li-
teres, tandemtengelyes kivitelben 7.150 és 18.500 literes, 

tridem tengelyes kivitelben pedig 18.500 és 30.000 literes űrtartalommal rendelhetőek meg.
A Pichon gépek legfőbb előnyei közé tartoznak, hogy mindegyik típusú szippantó ráheggesztett alvázzal 
készülnek, ezáltal alacsonyabb felépítésűek a gépek, és stabilabbak a közúti forgalomban. A kívül - belül 
horganyzott tartályokat 8 mm-es falvastagsággal gyártják.
A felszívás szempontjából lehetőség van felső szívókarra, Flowmaster turbó szívókarra, vagy mellső BP2 jobboldali szívókarra, míg a kijuttatás kapcsán 
a normál ütközőlapos kivitelen túl a gyártó saját gyártásból kínálja a 9-21 méter közötti aprító szerkezettel ellátott csőfüggönyöket, a 7-9-11-13 késes 
kapás vagy a 6-8 tárcsával ellátott injektálókat.

Pichon szerves-trágya (és tőzeg, mész) szórók
A PICHON szerves trágyaszórók kategóriájukban a piac legerősebb gépei. A teljesen horgany 
védelemmel ellátott kocsik alkalmasak szerves-trágya, tőzeg, mész szórására, de akár a tö-
megtakarmány betakarításban is széles körben igénybe vehetők. A trágyaszórók 8-10-12-14-
16-18-20-24 m3 kivitelben választhatók.

Pichon P126, P260, P330 és P510 törzscsuklós rakodógépek
A Pichon törzscsuklós rakodógépek 
rendkívül sokoldalúak, legyen szó állat-
tartó telepről, raktárakról, építőiparról, 
gyümölcsösről, hűtőházról.

CAT motor: A Caterpillar motorral egy, a világ minden országában jól ismert és kiterjedt szervizhá-
lózattal rendelkező, megbízható és nagy teljesítményű technológiája került beépítésre.
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igazoltan a világ egyik legmegbízhatóbb és legnagyobb élettartamú technológiája.

takarmánykeverő-kiosztó 
kocsik a tökéletes „TMR” készítés érdekében!

Faresin takarmánykeverő- 
kiosztó kocsik kínálata: 
10 modell, 66 verzió  
kapacitás szerint

 � VonTaToTT, VeRTikális keVeRőcsigás gépek

RaMBo gépcsalád
•	 Egyszerűségében	rejlik	megbízhatósága!
•	 7–11	m³	egycsigás	verzió

MagnUM gépcsalád  
(Magnum, Double, Tre)
•	 9–17	m³	egycsigás	verziók
•	 12–30	m³	kétcsigás	verziók
•	 30–46	m³	háromcsigás	verzió

TWinneR gépcsalád
•	 13–18	m³	kétcsigás	verziók

 � ÖnjáRó, VeRTikális keVeRőcsigás, silóMaRós gépek

Faresin leader
•	 9–20	m³	egycsigás	verziók
•	 Perkins,	Iveco,	Deutz	motorok

Faresin leader Double és MaXXi
•	 18–28	m³	és	32–35	m³	verziók
•	 Iveco,	Deutz	motorok

 � VonTaToTT, hoRizonTális  
csigás gépek

Master
•	 7–19	m³	háromcsigás	verzió
•	 Silómaróval

Faresin handlers teleszkópos rakodógépek
•	 6–7–9	méteres	emelőmagasság
•	 2,5–4,5	tonna	közötti	emelőtömeg
•	 100	LE	Deutz	vagy	130	LE	Iveco	motorral
•	 Széles	adapter	választék
•	 Kiváló	ár/érték	arány

DairyMaster fejéstechnológia, 
serap hűtéstechnika
•	 Swiftlo	halszálkás	és	paralell	fejőberendezések
•	 Revolver	karusszel	fejőberendezések
•	 Nyugat-Európa	legkorszerűbb	fejéstechnikai	berendezései	magas	

alapfelszereltséggel	és	rendkívül	széles	opciós	választékkal
•	 Biztosított	szerviz-	és	alkatrészellátás	Magyarország	egész	területén,	

kiemelt	garancia
•	 Serap	direkt	elpárolgású	tejhűtő	tartályok	900–30	000	liter	közötti	

űrtartalommal

Egy márka, ami választ tud adni a rakodás, bor-, hígtárgya -, 
szennyvíz-, szervestrágya és tömegtakarmány szállítás naponta 
felmerülő igényeire.

 � hígTRágya szippanTó TaRTálykocsi

A	francia	Pichon	Európa	egyik	 legnagyobb	szippantó	gyártója,	 az	általa	készített	gépek	 rendkí-
vül	 széles	 spektrumon	mozognak,	megfelelve	a	 legkülönbözőbb	vevői	 igényeknek.	Egytengelyes	
kivitelben	3050	és	11	350	literes,	tand-
emtengelyes	kivitelben	7	150	és	18	500	
literes,	tridem	tengelyes	kivitelben	pe-
dig	 18	 500	 és	 30	 000	 literes	 űrtarta-
lommal	rendelhetőek	meg.

A	 Pichon	 gépek	 legfőbb	 előnyei	
közé	 tartoznak,	 hogy	mindegyik	 tí-
pusú	 szippantó	 ráheggesztett	 alváz-
zal	 készülnek,	 ezáltal	 alacsonyabb	
felépítésűek	 a	 gépek,	 és	 stabilabbak	
a	közúti	forgalomban.	A	kívül	-	belül	
horganyzott	tartályokat	8	mm-es	fal-
vastagsággal	gyártják.

A	 felszívás	 szempontjából	 lehető-
ség	van	felső	szívókarra,	Flowmaster	
turbó	 szívókarra,	 vagy	 mellső	 BP2	
jobboldali	 szívókarra,	míg	 a	 kijutta-
tás	kapcsán	a	normál	ütközőlapos	kivitelen	túl	a	gyár-
tó	 saját	 gyártásból	 kínálja	 a	 9–21	méter	 közötti	 aprító	
szerkezettel	ellátott	csőfüggönyöket,	a	7–9–11–13	késes	
kapás	vagy	a	6–8	tárcsával	ellátott	injektálókat.	Egy spe-
ciális bevonatnak köszönhetően gépeink alkalmasak 
2–11 ph tartományú folyadékok szállítására!

a pichon BeMUTaTja a gps ellenőRzésű 
szeRVesTRágya-kijUTTaTásT

Tavaly	ősszel	a	PICHON	bemutatta	a	tartálykocsiknál	alkalmazott	Bus	Can	vezérlést.	A	kezelő	
az	érintőképernyőn	könnyedén	kiválasztja	a	kijuttatást	végző	eszközt,	majd	az	átfolyás	mértékét,	
végül	csak	figyelnie	kell	a	kijuttatást.	

A	kijuttatás	befejeztével	a	munka	egy	USB	eszközre	kerül	elmentésre,	ahol	olyan	információk-
hoz	juthat	mint	a	munkával	töltött	idő,	trágyázott	terület	és	térfogat	stb.	 ¡

készenlét zrt. • 8500 Pápa, Mozsár u. 14.
Tel.: 06-89/510-180, fax: 06-89/510-189, mobil: 06-30/385-75-84
E-mail: keszenlet@keszenlet.hu • www.keszenlet.hu

 � pichon M8-M24 
szeRVesTRágya (és 
Tőzeg, Mész) szóRók
A	 PICHON	 szerves	 trágyaszórók	 kategóriá-
jukban	a	piac	legerősebb	gépei.	A	teljesen	hor-
gany	 védelemmel	 ellátott	 kocsik	 alkalmasak	
szervestrágya,	tőzeg,	mész	szórására,	de	akár	a	
tömegtakarmány	betakarításban	is	széles	kör-
ben	igénybe	vehetők.	Az	idei	évtől	kezdődően	
már	a	kisebb	gazdaságok	igényét	kielégítő	8	és	
10	m³	változatban	is	rendelhetők.	A	választha-
tó	legnagyobb	méret	24	m³.	 ¡

 � pichon p126, p260, p330 
és p510 TÖRzscsUklós 
RakoDógépek
Egy	IGAZI	törzscsuklós	rakodógép,	ami	rend-
kívül	sokoldalú,	legyen	szó	állattartó	telepről,	
raktárakról,	 építőiparról,	 gyümölcsösről,	 hű-
tőházról.

caT motor: A	CaterpillarR	motorral	egy,	
a	világ	minden	országában	 jól	 ismert	 és	ki-
terjedt	 szervizhálózattal	 rendelkező,	 meg-
bízható	 és	nagy	 teljesítményű	 technológiája	
került	 beépítésre.	 A	 Tier	 3	 standard	 üzem-
anyag	 fogyasztás	 és	 káros	 anyag	 kibocsáj-
tás	tekintetében	is	nagyon	kedvező.	A	dupla	
szűrő	rendszer	jelentősen	megnöveli	a	motor	
élettartamát.

hidrosztatikus erőátvitel: Rakodógé-
peink	 hidraulika	 rendszerét	 a	 Bosch Rex-
roth	 szállítja,	 ami	 igazoltan	 a	 világ	 egyik	
legmegbízhatóbb	és	legnagyobb	élettartamú	
technológiája.	A	sebességlassító	pedál	segít-
ségével	 úgy	 csökkenthetjük	 a	 gép	 sebessé-
gét,	hogy	közben	a	hidraulikus	rendszer	tel-
jes	kapacitáson	üzemel.	Modelltól	függően	a	
kétsebességes	 előremenet	 opcióként	 rendel-
hető.	 ¡

istállótechnológia
•	 Agrotel	komplett	istálló	függöny,-	és	kapu-

rendszerek,	pihenőboksz	matracok,	gumipa-
dozatok

•	 Komplett	trágyakezelő	rendszerek
•	 Veneroni	trágyaszivattyúk
•	 Nyakbefogók,	pihenőbokszok,	matracok,	itató-

berendezések,	istállóklíma,	egyéb	kiegészítők
 c 1036 mm átmérő!
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Master
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•	 Silómaróval
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•	 6–7–9	méteres	emelőmagasság
•	 2,5–4,5	tonna	közötti	emelőtömeg
•	 100	LE	Deutz	vagy	130	LE	Iveco	motorral
•	 Széles	adapter	választék
•	 Kiváló	ár/érték	arány

DairyMaster fejéstechnológia, 
serap hűtéstechnika
•	 Swiftlo	halszálkás	és	paralell	fejőberendezések
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vül	 széles	 spektrumon	mozognak,	megfelelve	a	 legkülönbözőbb	vevői	 igényeknek.	Egytengelyes	
kivitelben	3050	és	11	350	literes,	tand-
emtengelyes	kivitelben	7	150	és	18	500	
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Tavaly	ősszel	a	PICHON	bemutatta	a	tartálykocsiknál	alkalmazott	Bus	Can	vezérlést.	A	kezelő	
az	érintőképernyőn	könnyedén	kiválasztja	a	kijuttatást	végző	eszközt,	majd	az	átfolyás	mértékét,	
végül	csak	figyelnie	kell	a	kijuttatást.	

A	kijuttatás	befejeztével	a	munka	egy	USB	eszközre	kerül	elmentésre,	ahol	olyan	információk-
hoz	juthat	mint	a	munkával	töltött	idő,	trágyázott	terület	és	térfogat	stb.	 ¡

készenlét zrt. • 8500 Pápa, Mozsár u. 14.
Tel.: 06-89/510-180, fax: 06-89/510-189, mobil: 06-30/385-75-84
E-mail: keszenlet@keszenlet.hu • www.keszenlet.hu

 � pichon M8-M24 
szeRVesTRágya (és 
Tőzeg, Mész) szóRók
A	 PICHON	 szerves	 trágyaszórók	 kategóriá-
jukban	a	piac	legerősebb	gépei.	A	teljesen	hor-
gany	 védelemmel	 ellátott	 kocsik	 alkalmasak	
szervestrágya,	tőzeg,	mész	szórására,	de	akár	a	
tömegtakarmány	betakarításban	is	széles	kör-
ben	igénybe	vehetők.	Az	idei	évtől	kezdődően	
már	a	kisebb	gazdaságok	igényét	kielégítő	8	és	
10	m³	változatban	is	rendelhetők.	A	választha-
tó	legnagyobb	méret	24	m³.	 ¡

 � pichon p126, p260, p330 
és p510 TÖRzscsUklós 
RakoDógépek
Egy	IGAZI	törzscsuklós	rakodógép,	ami	rend-
kívül	sokoldalú,	legyen	szó	állattartó	telepről,	
raktárakról,	 építőiparról,	 gyümölcsösről,	 hű-
tőházról.

caT motor: A	CaterpillarR	motorral	egy,	
a	világ	minden	országában	 jól	 ismert	 és	ki-
terjedt	 szervizhálózattal	 rendelkező,	 meg-
bízható	 és	nagy	 teljesítményű	 technológiája	
került	 beépítésre.	 A	 Tier	 3	 standard	 üzem-
anyag	 fogyasztás	 és	 káros	 anyag	 kibocsáj-
tás	tekintetében	is	nagyon	kedvező.	A	dupla	
szűrő	rendszer	jelentősen	megnöveli	a	motor	
élettartamát.

hidrosztatikus erőátvitel: Rakodógé-
peink	 hidraulika	 rendszerét	 a	 Bosch Rex-
roth	 szállítja,	 ami	 igazoltan	 a	 világ	 egyik	
legmegbízhatóbb	és	legnagyobb	élettartamú	
technológiája.	A	sebességlassító	pedál	segít-
ségével	 úgy	 csökkenthetjük	 a	 gép	 sebessé-
gét,	hogy	közben	a	hidraulikus	rendszer	tel-
jes	kapacitáson	üzemel.	Modelltól	függően	a	
kétsebességes	 előremenet	 opcióként	 rendel-
hető.	 ¡

istállótechnológia
•	 Agrotel	komplett	istálló	függöny,-	és	kapu-

rendszerek,	pihenőboksz	matracok,	gumipa-
dozatok

•	 Komplett	trágyakezelő	rendszerek
•	 Veneroni	trágyaszivattyúk
•	 Nyakbefogók,	pihenőbokszok,	matracok,	itató-

berendezések,	istállóklíma,	egyéb	kiegészítők
 c 1036 mm átmérő!

takarmánykeverő-kiosztó 
kocsik a tökéletes „TMR” készítés érdekében!

Faresin takarmánykeverő- 
kiosztó kocsik kínálata: 
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 � hígTRágya szippanTó TaRTálykocsi
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Világszerte növekszik az egyre jobb minőségű tej iránti igény, és 
ezzel párhuzamosan növekszik a tejtermelő gazdák vállára nehe-
zedő felelősség is ezen igény kielégítésére. A gazdáknak egyre 
jobb technológiákat kell alkalmazniuk. 
A DeLaval VMS automatikus fejőberendezés egyike azon mo-
dern megoldásoknak, amelyek segítik a termelőket a minél haté-
konyabb tejtermelés elérésében. 
Az automatikus rendszer használatával az eddig a fejési művelet-
re fordított idő és energia a telep irányításának más területeire for-
dítható, úgymint az etetés, a tenyésztés, állategészség és higiénia. 
Az automatikus fejésre történő átálláskor a termelő olyan komp-
lett rendszert tud kialakítani melynek különböző elemei és azok 
megfelelő működése jelentősen növeli a telep termelékenységét. 
A takarmányozás, fejés, tejminőség elemzés és tejhűtés optimali-
zálásával javul a gazdaság eredményessége. A rendszer minden 
eleme megfelelő adatokat szolgáltat ahhoz, hogy el lehessen érni 
az alacsonyabb takarmányozási költségeket és az egészségesebb 
teheneket. 
A DeLaval VMS fejőberendezés használatával lehetővé válik 
a legtöbb tej termelése az állománnyal, ugyanakkor élőmunka 
megtakarítást is eredményez. A berendezéssel a fejés gyorsan és 
hatékonyan, az állatok számára legmegfelelőbb módon zajlik. A 
DeLaval VMS használatával a cél a több, mint 2000 kg tej ter-
melése naponta. Nem ritka manapság a napi 3000 kg tejet terme-
lő telep sem. Napi 2 tonna tej termeléséhez minimum 65 tehén 
szükséges, valamint az, hogy az egy tehénre vetített fejési idő ne 
legyen több 7 percnél.

Ilyen teljesítmény eléréséhez gyors, precíz működés, hatékony 
tehénforgalom, megfelelő tőgyegészség és kiváló állomány szük-
séges. A DeLaval VMS rendszerrel mindez elérhető.
Egy 2011-ben végzett felmérés során kiderült, hogy a termelők 
több, mint 25%-a napi 2 tonnát meghaladó mennyiségű tejet volt 
képes előállítani a DeLaval VMS használatával. A felmérésben 
részt vevő gazdák összesen mintegy 20.000 tehenet fejtek.
A megfelelő tőgyegészség az egészséges állomány, ily módon 
pedig a nagy fejési teljesítmény előfeltétele. Fejés előtt mind a 
négy tőgybimbót egyedileg mossa, stimulálja és előfeji a kü-
lönálló tisztítókehely, így tiszta, száraz, előfejt, stimulált tőgy-
bimbókra helyezi fel a kar a fejőkelyheket. A higiénia érdeké-
ben a tisztítás vize és az előfejt tej külön csőrendszeren kerül 

leeresztésre, így nem érintkezhet a tartályba kerülő tejjel. A ki-
fejt tej mennyiségét, a tejfolyási sebességet, a tej minőségi pa-
ramétereit tőgynegyedenként mérjük. A kehelylevétel szintén 
tőgynegyedenként, az optimális időben történik. Mivel minden 
adat minden egyes tehénnél tőgynegyedenként rendelkezésre áll, 
így a tehenek egészségi állapota folyamatosan nagy pontossággal 
figyelemmel kísérhető. 
Az MDi™ tőgygyulladás előrejelző index számítása a DeLaval 
VMS rendszer egyedi tulajdonsága, mely a klinikai tünetek meg-
jelenése előtt 4-5 nappal jelzi a lehetséges tőgygyulladást így még 
időben lehet megelőző intézkedéseket tenni. Az MDi™ index 
számításának alapja a tőgynegyedenként mért vezetőképesség, 
vértartalom, fejési időközök, leadott tej mennyisége és a tejfolyás 
sebessége. 
A DelPro Farm Management telepirányítási rendszer a legújabb 
technológiákat használja a tejtermelés igényeihez adaptálva. A te-
lep vezetője könnyen használható, logikus felhasználói felületen 
végzi a műveleteket. Ebben az intelligens rendszerben a telep 
különböző egységei összeköttetésben állnak a központi számító-
géppel és ezáltal egymással is, így a telepirányítási feladatokat 
könnyen, gyorsan és pontosan lehet végrehajtani. A tejmennyiség 
vagy tejminőség változása esetén például a rendszer automatiku-
san megváltoztatja a takarmányozást az egyes egyedek számára. 
A DelPro rendszerrel az állomány egészségi állapota is folya-
matosan figyelemmel kísérhető, akár egyed szinten is. A tehén 
monitor ablak használatával a szoftverben azonnal rendelkezésre 
állnak minden egyedről az állatorvosi kezelések, gyógyszeres ke-
zelések, tejminőség, tejmennyiség adatai és részletes kimutatások 
is készíthetők ezen adatok felhasználásával. Beállítástól függően 
a megbetegedés gyanús tehenek teje automatikusan elkülöníthető. 
Az irányított tehénforgalom, azaz intelligens válogatókapuk 
használatával a rendszer még jobban automatizálható. A tehenek 
miközben az istálló különböző területei között közlekednek, át-
haladnak a válogatókapukon, így amennyiben fejési engedélyük 
van, kifoghatók fejésre, ha kezelni kell őket, akkor pedig az el-
különítő területre kerülhetnek. A válogatókapuk használatával a 
fejőállásba kézzel terelendő tehenek száma minimalizálható. 
A Delpro rendszer és a DeLaval VMS irányított tehénforgalmi 
rendszer használatával a cél éves szinten kb. 5 munkaóra elérése 
tehenenként. A Drezdai Egyetemen 2012 folyamán végzett kuta-
tás alapján ez az irányított tehénforgalom alkalmazásával könnye-
dén elérhető. A tanulmány szerint a szabad tehénforgalomhoz ké-
pest jelentős, akár 80%-os munkaerő megtakarítás is elérhető.
Az állatjólét szintén javul az automatikus fejési rendszer hasz-
nálatával. A tehenek nyugodtabban viselkednek, mivel maguk 
szabják meg a napi etetés – fejés – pihenés ritmusukat. Ráadásul 
nincs a fejőházi fejés esetében fennálló, felhajtás miatti stressz. A 
Józsefmajori tangazdaságban a Szent István Egyetem kutatói által 
végzett vizsgálat szerint a tehenek szívritmusa a DeLaval VMS 
rendszerben kisebb volt, a tehenek nyugodtabbak voltak, mint a 
fejőházi fejési rendszerben.
Világszerte több mint 11.000, Magyarországon pedig jelenleg két 
telepen összesen 5 VMS fejőállás üzemel.
A DeLaval VMS automatikus fejési rendszer használatával a gaz-
dák a tejtermelés magasabb szintjére léphetnek!

DeLaval VMS automatikus fejési rendszer
Tóth Tamás

Termékmanager, DeLaval Kft.



AAAAAA hhhhaaaaagggggyyyyoooommmmááááánnnnyyyyoooooooossssssss fffffffeeeeerrrrrrrrttttttőőőőőőttttttlllllleeeeeennnnnnnnííííííííttttttőőőőőősssssszzzzzzeeeeeerrrrrreeeeeekkkkk – mmmmmmiiiiinnnnntttttttt
aaaa rréééézzzz--szulfát issss – kkkáááárroossssííííttttjjjjjáááákkkk aaa kkkköööörrrrnnyyyyezzzeeeetttteetttt..
A DeLLLLaaaavvvaaalll 444HHHooooooovveess bbiizzzooonnnyyyííítttoottttttaaannn uuugggyyyaaannnooolllyyyaann 
hatékony, mint a hagyományos oldatok,
de összetevőinek köszönhetően nincs káros 
hatással a környezetre és nem is kerül többe.
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DeLaval 4Hooves
A csülökfürösztők új generációja 
költség- és környezetkímélőbb, 
mint a hagyományos megoldások
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Április elején, immáron harmadik alkalommal került megrende-
zésre a Kokoferm Kft. által életre hívott, a savanyított tömegta-
karmányok témakörével foglalkozó Szilázsakadémia. A tejelő 
szarvasmarha tartás bázisát adó, a tejtermelés nyereségességét, 
az állatok egészségi állapotát, termékenyülését alapvetően meg-
határozó tömegtakarmányok készítésében az ágazat csaknem 
minden szereplőjének van még mit csiszolni a silózási techno-
lógián. És mint mindenhol, ezen a területen is vannak új problé-
mák, a klímaváltozásból adódó új jelenségek, újdonságok és új 
technológiai lehetőségek.
A különböző szakterületű szakemberek rávilágítottak arra, hogy 
a silózás technológiáját a helyes szántóföldi gyakorlattal kell 
kezdeni (vetőágykezelés, 
vegyszeres növényvé-
delem, trágyakezelés 
– a penészes tömegta-
karmány nem kerülhet 
a trágyába!!! –, vágás-
magasság, földszennye-
zés, stb.), és a szigorúan 
betartott helyes silózási 
gyakorlattal kell folytatni 
(a silótér tervezése méret 
és irány szerint, helyes szecskaméret, behordási rétegvastagság, 
taposási-tömörítési technológia buktatói, starterhasználat, star-
termegválasztás, starterkijuttatás, zárástechnológia, stb.). És a 
kitárolási technológia buktatóira is felhívták a figyelmet.

A Szilázsakadémia III rendezvényének tematikája a követ-
kező volt:
1. A nagy koncentrációjú LALSIL HC termékek bemutatása.
2. A Lallemand Kukorica Szilázs Vizsgálatok európai és hazai 

tapasztalatainak összefoglalója.
3. A mikotoxincsökkentés komplex szemlélete és technológiai 

lépései.
4. A Syngenta vegyszeres növényvédelmi ajánlata a 

mikotoxinok elleni küzdelemben.
5. Gombagátló és -ölő LALSIL silóstarterek és a helyes siló-

zási gyakorlat a toxintermelő penészgombák visszaszorítá-
sára.

6. A helyes silótakarás, és ennek hatása a mikotoxinok limi-
tálásában.

7. A Tecnozoo Kft. mikotoxinkötő készítménye.

1. A Lallemand SAS brand menedzsere, Bernard Andrieu, be-
mutatta a cég új nagykoncentráltságú Lalsil HC termékeit. 
A betakarítás minden évben egyre gyorsuló ütemben, egyre rövi-
debb idő alatt történik meg. A hagyományos silóstartereket 0,5-
2,0 l/t dózisú kijuttatásra tervezték, ami ma már nem tekinthető 
minden esetben használhatónak az adagolóberendezések nagy 
vízigénye miatt. Az adagolók tekintetében is változások követ-
keztek be, így manapság egyre több kisméretű, azonban nagy 
koncentráltságú 10-50 ml/t silóstarter kijuttatására alkalmas 
berendezést vezetnek be a silózás területén. A HC technológiás 

Lalsil termékek ezekkel az adagolókkal, és a hagyományos hígí-
tással dolgozó adagolóberendezésekkel is kijuttathatók.
A Lallemand számára nem kis kihívást jelentett a HC techno-
lógiás termékek kifejlesztése, mivel a koncentrált hatóanyagú 
termékek piacán a legnagyobb hatóanyagtartalmat kellett bele 
„tömöríteni” 1 g szilázsoltóanyagba (1. táblázat). És további 
előny a DRY HC és PS HC termékek rostoldó enzimtartalma, 
ami a koncentrált hatóanyag-tartalmú termékek piacán unikum-
nak számít!

1. táblázat: Két Lactobacillus buchneri 40788 tartalmú aerob 
stabilizáló HC technológiás Lalsil oltóanyag

* TKE=Telepképző Egység **NE=Nemzetközi Egység

A HC technológiás termékeknél 
az oldhatóságot is tovább javí-
totta a Lallemand (csomómentes 
oldhatóság akár 1 g/10 ml oldat 
koncentrációban is), és a bekevert 
starter/oltóanyag oldatstabilitá-
sát is nagymértékben javították  
(1. kép). A kollégák hangsúlyoz-
ták azt is, hogy a homogén starter-
kijuttatáshoz nem csak az időben 
változatlan oltóanyag-koncent-
ráció fontos, hanem az adagolók 
porlasztófejének megfelelő po-
zícionálása is (a kihordó torony-
ra semmiképpen ne kerüljön a 
porlasztófej!). A Lalsil termékek 
hatóanyagtartalmát illetően a ke-

zelt anyagra vonatkoztatva nincs változás: a kukoricánál (teljes 
növény, nedves roppantott szemes vagy csőzúzalék), ciroknál 
kísérletileg igazolt, a hatékony aerob stabilizáláshoz elengedhe-
tetlenül szükséges 300000 TKE/g alapanyag benne van a kon-
centrált Lalsil FRESH HC starterben is.
A fű- és lucernaszenázsok, gabonaszilázsok fehérjevédelmét, ae-
rob stabilitását és rostoldását oldja meg a Lalsil DRY HC. A mi-
nimális erjedési veszteséget biztosító gyors savanyítást ez eset-
ben a széles cukorhasznosítású és ozmotoleráns savanyító 
Pediococcus acidilactici biztosítja 100000 TKE/g csíraszámá-
val, a megbízható aerob stabilizáláshoz szükséges Lactobacillus 
buchneri 40788-as törzs 150000 TKE/g mennyiségben van a 

Biztosan a legjobb szilázst/szenázst készítjük?
Szilázsakadémia Tárnokon

Talán lehet még jobbat is…

Termék neve Beoltási csíraszám (TKE*/g) Hatóanyagtartalom  
(TKE* és NE**/g termék)

Beoltási dózis Kiszerelési egység

Lalsil FRESH HC 300000 Lactobacillus buchneri 300000000000 tejsavb. 1 g/t alapanyag 50 g 50 t alapanyaghoz

200 g 200 t-hoz 

Lalsil DRY HC 100000 Pediococcus acidilactici

150000 Lactobacillus buchneri

+ celluláz, hemicelluláz enzimek

125000000000 tejsavb.

5750 NE celluláz

30000 NE hemicelluláz

2 g/t alapanyag 100 g 50t alapanyag-
hoz

200 g 100 t-hoz

1. Kép: a klasszikus és HC 
starter ülepedése 4 h után
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starterben, és az emészthetőséget javító, erjeszthető cukortartal-
mat emelő rostbontó enzimkomplex hatóanyag-koncentrációja 
is kompromisszumokat nem tűrően benne van a készítményben.
A hazai piacon a Kokoferm tájékoztatása szerint a jövőben már 
csak a fejlettebb technológiai színvonalat képviselő HC techno-
lógiás termékek lesznek 2014-től forgalomban.

Homofermentatív savanyítás kontra buchneri technológia
A Lallemand és Kokoferm szakemberei teljeskörűen kifejtették 
a hallgatóságnak a homofermentatív savanyító starterek és a 
buchneri technológia kapcsán felvetődött kételyeket. Egy kon-
ferencián nemrégiben kizárólag a homofermentatív baktériumok 
mellett álltak ki, ezzel kapcsolatban a Szilázsakadémián a követ-
kezőket emelték ki:

•	 A Lactobacillus buchneri a tejsavképző savanyítási fo-
lyamat után a tejsav egy részéből bendőbarát ecetsavat, 
propionsavat, propanolt és monopropilén-glikolt képez. Ez 
a folyamat hosszabb ideig, a siló lezárása után 45-60 napig 
tart. Ezek a vegyületek szinergens (egymás hatását erősítő) 
gombaölő vegyületek, melyek 3-4 nagyságrendnyi pusztí-
tást okoznak a penész és élesztő mikroflórában, és alapve-
tően gátolják a nyitáskor jelentkező élesztőtevékenységet. 
Mivel a L. buchneri által termelt gátlóanyagok mennyisé-
ge erősen beoltási csíraszám függő, ezért határozta meg a 
Lallemand a kukoricára a 300000 TKE/g és a lucernánál, 
gabonaszilázsoknál a 150000 TKE/g L. buchneri 40788-ra 
vonatkozó beoltási csíraszámát. Ezekkel a csíraszámokkal 

szorosan összefügg a kukoricánál a szárazanyag-tartalomra 
vonatkoztatott 1-2% közötti, és a lucernánál mérhető 0,5-
1% közötti monopropilén-glikol tartalom, ami a teheneink 
energiaellátásában sarkalatos előny! Előny az is, hogy a tej-
savtartalom csökken, és ezzel párhuzamosan az egyéb ben-
dőbarát anyagcseretermékek mennyisége nő! Ezek az elő-
nyök a homofermentatív technológiával nem jelentkeznek. 
Ugyanakkor azonban a pH mind a kukorica, mind a legne-
hezebben savanyítható lucerna és fűfélék vonatkozásában 
minden esetben a kiválóan stabil szilázs/szenázs tartomány-
ban van a buchneri tartalmú Lalsil starterek hatására.

• A Lactobacillus buchneri nem egy gyors indítóbak-
térium. Ezért szerepel a Lalsil DRY HC termékben a 
homofermentatív gyors starterbaktérium, a P. acidilactici, 
ami a gyorsaság szerepkörét átveszi a nagy fehérjetartalmú, 
fehérjebomlás veszélyének erőteljesen és a talajszennye-
zés veszélyének is erősebben kitett szenázsoknál és szi-
lázsoknál. A Lalsil DRY HC esetében ez az a baktérium, 
ami a konkurenciaharcban legyőzi az enterobaktériumokat, 
kóliformokat, vajsavbaktériumokat, de a cukorért folytatott 
küzdelemben korlátozza az élesztőket és penészeket is. Vi-
szont a buchneri az a baktérium, ami anyagcseretermékeivel 
szinte teljes mértékben megakadályozza az aerob romlást, 
melynek oka az élesztő, következménye a tejsavcsökkenés, 
pH-növekedés, melegedés, majd a penésszaporodás, to-
vábbi mikotoxinképződés, és a vajsavbaktériumok szapo-
rodása, a vajsavtermelés, fehérjebomlás, stb. Ezt a komp-

Lalsil termékek ezekkel az adagolókkal, és a hagyományos hígí-
tással dolgozó adagolóberendezésekkel is kijuttathatók.
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termékek piacán a legnagyobb hatóanyagtartalmat kellett bele 
„tömöríteni” 1 g szilázsoltóanyagba (1. táblázat). És további 
előny a DRY HC és PS HC termékek rostoldó enzimtartalma, 
ami a koncentrált hatóanyag-tartalmú termékek piacán unikum-
nak számít!

1. táblázat: Két Lactobacillus buchneri 40788 tartalmú aerob 
stabilizáló HC technológiás Lalsil oltóanyag

* TKE=Telepképző Egység **NE=Nemzetközi Egység
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totta a Lallemand (csomómentes 
oldhatóság akár 1 g/10 ml oldat 
koncentrációban is), és a bekevert 
starter/oltóanyag oldatstabilitá-
sát is nagymértékben javították  
(1. kép). A kollégák hangsúlyoz-
ták azt is, hogy a homogén starter-
kijuttatáshoz nem csak az időben 
változatlan oltóanyag-koncent-
ráció fontos, hanem az adagolók 
porlasztófejének megfelelő po-
zícionálása is (a kihordó torony-
ra semmiképpen ne kerüljön a 
porlasztófej!). A Lalsil termékek 
hatóanyagtartalmát illetően a ke-

zelt anyagra vonatkoztatva nincs változás: a kukoricánál (teljes 
növény, nedves roppantott szemes vagy csőzúzalék), ciroknál 
kísérletileg igazolt, a hatékony aerob stabilizáláshoz elengedhe-
tetlenül szükséges 300000 TKE/g alapanyag benne van a kon-
centrált Lalsil FRESH HC starterben is.
A fű- és lucernaszenázsok, gabonaszilázsok fehérjevédelmét, ae-
rob stabilitását és rostoldását oldja meg a Lalsil DRY HC. A mi-
nimális erjedési veszteséget biztosító gyors savanyítást ez eset-
ben a széles cukorhasznosítású és ozmotoleráns savanyító 
Pediococcus acidilactici biztosítja 100000 TKE/g csíraszámá-
val, a megbízható aerob stabilizáláshoz szükséges Lactobacillus 
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Növényspecifikus biológiai megoldások 
a tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

• Tudományos alapon tervezett 
alapanyag-specifikus termékek

• A szilázs/szenázs a Lalsillal tartósabb,
hosszan friss, az állatok szívesebben
eszik

• Optimális tartósítás, értékesebb 
tömegtakarmány

www.kokoferm.hu
Tel/fax: 37/370-892; /370-072 
KOKOFERM Kft. 3231 Gyöngyössolymos, Csákkõi út 10.

www.lallemandanimalnutrition.com
LALLEMAND ANIMAL NUTRITION

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz
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lex folyamatot akadályozza meg a Lactobacillus buchneri 
40788! Az aerob romlási folyamat minimum 5, de inkább 
10-15-20% szárazanyag-veszteséget, és komoly bevitel-
csökkentő melegedést, minőségcsökkenést és emészthető-
ség romlást is okoz!!! Ezzel kell szembeállítani azt a kb. 1% 
szárazanyag-veszteséget, amit a tejsavból történő ecetsav/
propionsav/MPG képződés jelent, és azt a másik max. 1% 
szárazanyag-csökkenést, amit a kukoricánál a savanyítási 
folyamat elején bekövetkező kismértékű fáziskésés okoz a 
tisztán buchneri technológia esetén.

•	 A homofermentatív starteres erjesztés nem akadályozza 
meg a silóban az alkoholképződést, ha a lezárt szilázs sza-
bad erjeszthető cukrot és nagyszámú élesztőt tartalmaz. Az 
élesztők a szántóföldi fertőzöttségből származnak. Az al-
koholtermelés olyan aszályos években, mint a tavalyi vagy 
tavaly előtti, amikor a kukoricák kényszerérettek, alacsony 
szárazanyag- és magas cukortartalmúak, a homofermantatív 
savanyítással nem kiküszöbölhető, és a tárolási folyamat so-
rán a szabadon garázdálkodó és erjesztő élesztők által kép-
zett alkohol nem tesz jót a teheneink májának és egészségi 
állapotának!

•	 Messziről jött ember mindig azt mond, amit akar, amit tud! 
Az itthon élő szakembereknek van felelőssége a kimondott 
szó, és a kiadott starter hatásáért! A buchneri technológia 
tökéletesen működik a lucernánál, gabonaszilázsoknál, ci-
roknál, a teljes kukoricaszilázsnál, a nedves roppantott sze-
mesnél, de még a kukorica csőzúzaléknál is. Makulátlanul 
működik, és évek hosszú sora óta bizonyít. Különösen a 
meleg nyári időszakban!!!

Bernard Andrieu bemutatta a Lallemand új, speciálisan a 
biogáz reaktorok etetésére szánt szilázsok kezelésére ki-
fejlesztett Lalsil Biogas HC termékét is, mely a gyors sava-
nyítással, a szilázs aerob stabilizálásával csökkenti a silózási 
veszteségeket, a rostoldó enzimtartalma hatására javítja a rost 
hasznosulását a reaktorban, és a kedvezőbb ecetsav/tejsav arány 
irányába viszi a savanyítási folyamatot, amit a metanogén bakté-
riumok kb. 15% plusz biogáz termeléssel honorálnak!

Az előadások sorában a Lallemand által kifejlesztett Szilázs 
Vizsgálati Rendszer (CSI=Corn Silage Investigation; eszkö-
zöket és szoftver hátteret is magában foglal) által végzett szé-
leskörű európai és hazai vizsgálatok eredményének bemutatá-
sa következett. A CSI egy olyan gyakorlati eszköz, aminek a 
segítségével kapott konkrét eredmények alapján javítható egy 
telep silózástechnológiája, s így a kukoricaszilázsok minősége. 
A francia szakember ismertette az elmúlt években az USA-ban, 
és több európai országban (Görögország, Olaszország, Lengyel-
ország, Franciaország, stb.) több száz farmon és telepen elvég-
zett vizsgálatok eredményeit. A szilázsvizsgálat során mérték a 
pH-t, tömörítettséget, a hőmérsékletet, hőmérséklet eloszlást, 
hőkamerás felvételek készültek a silófalakról, melyeken kívül 
figyelembe vették a betakarítás paramétereit, a betakarítógép 
típusát, annak sebességét, a kijuttatott szilázs oltóanyagot, a 
farmok növénytermesztését, a szecskaméretet, a szemroppantás 
minőségét, a kitárolás körülményeit és sebességét, stb. Az elő-
zőekben felsorolt paramétereken kívül egy nagyszabású dániai 
kísérletsorozatban labor mérééssorozatot is végeztek, mely mé-
rések kiterjedtek az illózsírsavakra, az ammóniára, a beltartalmi 
értékre, a monopropilén-glikolra és az aerob stabilitásra is.

A silók tömörítettsége kulcskérdés a veszteségek szempont-
jából. Minél kisebb a tömörítettség, annál nagyobb a szilázs 
levegőtartalma és levegő általi átjárhatósága!!! Az elérhető cél 
minden tehenészet számára a 240 kg szárazanyag/m3 tömörített-
ség. Ez Ruppel vizsgálatai szerint kb. 16%-ra csökkenti a szá-
razanyag-veszteséget (2. táblázat). Egyébként nem elérhetetlen 
a 300 kg sz.a./ m3 tömörítettség sem, ami már kb. 12%-ra csök-
kenti a veszteségeket.

2. táblázat: A tömörítettség és a szárazanyag-tartalom össze-
függése (Ruppel, 1992)

Sűrűség (kg száraz-
anyag/m3)

Szárazanyag veszteség 180 nap alatt a 
betakarítási mennyiség %-ában

160 20,2
192 18,2
225 16,8
255 15,1
285 13,4
340 10,0

A legtöbb országban a kukoricaszilázsok tömörítettsége tökélet-
len volt. Egyedül Olaszországban volt a silók 50%-ánál a 250 kg 
sz.a./m3 határ fölött. A telepek szakemberei minden országban 
felismerik ezeknek az eredményeknek a jelentőségét, és akár 
egyik évről a másikra is jelentős technológiai változtatásokat 
hajtottak végre pl. a tömörítési technológia területén, ami önma-
gában is soktényezős részfeladat (betakarítási sebesség, 10-15 
mm-es szecskaméret, behordásnál max. 15cm-es rétegek, meg-
felelő tömörítő tömeg, traktorok járásirányának, haladásának 
tudatos meghatározása, falak melletti tömörítés fortélyai, stb.).
Mindezek mellett vizsgálták az aerob stabilitást. Az aerob sta-
bilitás a silók tömörítettségi értékéhez hasonlóan kulcskérdés. 
A legnagyobb veszteségeket itt lehet megfogni! Kitároláskor az 
élesztők, amint levegőhöz jutnak elkezdik felhasználni a tejsa-
vat, ennek következtében a pH emelkedik és a szilázs melegszik. 
Fokról-fokra beindul a penészek és más romlást okozó mikro-
organizmusok szaporodása. Ennek a folyamatnak a veszteségi 
szintje nagyjából minden 5°C hőmérsékletemelkedés hatására 
2% sz.a./nap. Ez egy 15°C-os hőmérsékletnövekedés esetén 3 
nap alatt (amíg normális esetben az etetéssel visszaérünk a si-
lófalnak ugyanarra a felületére) legalább 15% veszteség. Ez a 
szám egyáltalán nem extrémitás! A Lalsil FRESH HC (300000 
TKE/g takarmány csíraszámú Lacobacillus buchneri 40788) 
szilázsoltóanyaggal kezelt silóknál 3-5 napig teljesen melegedés 
mentesen lehet tartani a kukoricaszilázst. Tehát ezeket a veszte-
ségeket egy tökéletesen síkra mart vagy vágott silófalfelütellel, 
jó kitermelési sebességgel teljesen ki lehet küszöbölni!
Dr. Dizseri András összegezte a CSI rendszerrel végzett ma-
gyarországi vizsgálatok eredményeit. A vizsgálatok során 
mérték a szilázs kazlak erjedés utáni hőmérsékleti viszonyait, 
a pH-t, a szilázs tömörségét, a takarás hiányosságaiból adódó 
veszteségeket.
A hőmérsékleti viszonyokkal a szakemberek általában nem fog-
lalkoznak, hiszen erre a tényezőre lényeges hatást nem gyako-
rolhatnak silózás után. A vizsgálatok a téli időszakban történtek, 
így meglepőek voltak a meleg, általában 20–30oC-os szilázs fe-
lületek. Nem volt jelentős eltérés az augusztusi hőségben vagy a 
téli hónapokban mért értékek között (1. ábra).
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1. ábra: Augusztusban és januárban mért szilázs átlaghőmér-
séklet

A meglepő hőmérsékleti értékek a kazlak hőtehetetlenségéből 
adódtak. A tavalyi extrém meleg augusztusban kényszerből 
betakarított, magas cukortartalmú kukoricaszilázsok sokkal 
magasabb hőmérsékletről indultak, és a magas cukortartalom, 
valamint a magas hőmérséklet miatt általában elhúzódtak az er-
jedési folyamatok. A szilázs pedig remek hőszigetelő közeg. 4-5 
hónap alatt a silók nem tudtak 25-30 oC alá hűlni. Ez először 
kicsit ijesztőnek tűnt, különösen az aerob stabilizáló oltóanya-
gok használata mellett mért meleg hőmérsékletek. Télen 25-30 
oC-os szilázs! Ilyesztő! Majd, amikor Dizseri doktorék felfigyel-
tek a hőmérséklet eloszlási értékekre, és kiderült, hogy a mag-
hőmérsékletek a legmagasabb értékek, és a szélek felé haladva 
a Lalsil FRESH-sel kezelt silók egyre hidegebbek, derült ki az, 
hogy ezek a silók nem melegszenek, hanem az extrém 2013-as 
év miatt még nem hűltek ki, és a lehűlés folyamatban van. Erről 
írt Dizseri doktor az Agrárágazat legutóbbi számában „Hűl vagy 
melegszik” című cikkében.
Ha a szilázs alsó harmadának közepén mérhető a legmelegebb 
érték, majd onnan kifelé egyre alacsonyabbak a hőmérsékletek, 
akkor a szilázs szabályosan erjedt, így a mérés időpontjában 
stabil kazalról beszélhetünk. Az ettől eltérő mérési eredmények 
instabil, heterogén állapotra utalnak, ahol az erjedés végeredmé-
nye is kérdéses.
Egy stabil szilázs a marás után lepotyogott kupacban nem meleg-
szik. Az aerob instabil szilázs ebben a fellazult, levegővel átjárt 
állapotában nagyon gyorsan romlásnak indul és kézzel beletúrva 
meleg, a pH-ja is gyorsan emelkedik! Az aerob romlás minden 
esetben jelentős energiaveszteség, de nem csak energia, hanem 
táplálóanyag veszteség is, és magasabb hőmérsékletek kialaku-
lásakor az emészthetőségben is jelentős a csökkenés (fehérjék 

kötődnek a ligninhez, aminosavak 
a cukrokhoz stb.). Ezért van nagy 
jelentősége annak, hogy a szilá-
zsainkat lehetőség szerint megóv-
juk minden utólagos veszteségtől. 
Ennek kiváló biológiai eszköze a 
Lactobacillus buchneri, ami lát-
ványosan képes megőrizni hosszú 
időn keresztül, még a meleg nyári 
napokon is a frissen kitárolt szilá-
zsok minőségét.
Ennek Dizseri doktorék számára 
egyik leglátványosabb bizonyíté-
ka volt az a gazdaság, ahol egymás 
mellé tárolták be a lemart kukorica 

szilázst, és a lucerna szenázst. Az előbbit két homofermentatív 
baktériumot tartalmazó starterrel kezelték –kiváló volt a minősé-
ge. A másikat L. buchneri tartalmú szenázsoltóanyaggal (Lalsil 
DRY). A termokamerás képeken (2. kép) jól látszik a hőmérsék-
letkülönbség a beletúrás helyén. A kukorica a túrás helyén meleg 
a lucerna a túrás helyén hideg.

3. kép: fent a termokamerás képek, lent a normál fotók. Bal-
ra a lucernaszenázs, jobbra a kukoricaszilázs

A két képen jól látszik, hogy alig néhány órával a kitárolás után 
megindult a kukoricaszilázs utóerjedése, míg az L. buchneri tar-
talmú starterrel kezelt lucernaszenázs teljesen hideg maradt. A 
veszteség sokrétű: az energia egy része elszáll az erjedés miatt, 
a kevésbé ízletes takarmányból kevesebbet fogyasztanak az ál-
latok, csökken a termelés, vagy nem emelkedik a gének által 
meghatározott lehetőségek szintjére.

A tömörítéssel kapcsolatos hazai tapasztalatok
Dizseri Andrásék a legváltozatosabb tömörítettségi értékeket ta-
lálták a telepeken. Meglátása szerint itt nagyok a rejtett tartalé-
kok! Szinte ugyanolyan eszközökkel értek el 200 alatti, és 350 
kg sz.a./m3 körüli értékeket. A 2. ábrán a középső tömörítettségi 
értékét az egyik telepen nehéz vontatóval érték el. A tömörítés-
nél a fajlagos nyomás az egyik kulcskérdés. Az, hogy ezt milyen 
eszközzel érik el kevésbé fontos. Az egyszerre felvitt rétegvas-
tagság, és a tömörítő eszköz (bányagép is lehet) keréknyomai-
nak irányítottsága szintén kulcsfontosságú a megfelelő sűrűség 
eléréséhez!

2. ábra: 3 magyarországi telep szilázsának tömörítettségi értékei

A 2. ábra kevésbé tömörített szilázsa (1. oszlop) sem volt rossz 
minőségű. A veszteség itt a porozitásból, a mikroorganizmusok 
és a növényi szövetek oxigénellátottságából adódik. A 2. ábra 
mintáihoz tartozó telepek kb. a 3. ábra értékeinek megfelelő 

2. Kép: a Lactobacillus 
buchneri NCIMB 40788
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veszteségekkel számolhatnak. Itt a harmadik telep vesztesége a 
bázis a 0 %. 360 kg sz.a./m3 érték a gyakorlatban tovább már 
nem igazán javítható.

3. ábra: a 3 telep gyengébb tömörítés miatti veszteségi értékei

Konklúzió: pusztán azáltal, hogy kíméletlenül kipréseljük a le-
vegőt a szilázsainkból, milliókat takarítunk meg. Az eddigi álta-
lános gyakorlat a méréseink szerint közepes értéket hoz: 250 kg 
sz.a./m3. Aki ennél jobbat szeretne, változtatnia kell.

A Szilázsakadémia másik nagy témaköre a mikotoxinprevenció, 
a helyes szántóföldi és a jó silózási gyakorlat volt.
Dr. Kovács Tamás a Kokoferm Kft. ügyvezetője átfogóan vázol-
ta fel mindazon tényezőket, melyekkel a penész és élesztőgom-
bák tevékenységét korlátozni tudjuk, „A mikotoxincsökkentés 
komplex szemlélete és technológiai lépései” című előadásában.
 
Majd Dr. Nagy Viktor a Syngenta Kft. technológiai szakértője 
beszélt a Syngenta új kukorica növényvédelmi stratégiájáról 
a mikotoxinprevenciót illetően. A penészgombák elleni küzde-
lemben két hatásos Syngenta szert emelt ki, a Quilt®Xcel gom-
ba elleni terméket, és az AMPLIGO® rovarölő szert.
Kiemelte az éghajlatváltozás okozta stressz (hideg, meleg, 

aszály) hatásának tompítási 
lehetőségeként a Quilt®Xcel 
komplex kukorica anyag-
cserére ható új Syngenta 
növényvédőszert, mely az 
aflatoxin és fumonizin tar-
talom mérséklésének egyik 
eszköze. Felhívta a figyel-
met a gombafertőzéseket 
megelőző rovarok károko-
zására, és a rovarok elleni 
védekezés fontosságára. Az 
AMPLIGO® rovarölőszer 
elsősorban a kukoricamoly 
ellen alkalmazandó, amely 
már Magyarországon is két 
nemzedékes. Lárvája felrág 

a szárban, majd a szembe is berágja magát. Az AMPLIGO® ha-
tásos a gyapottok bagolylepke és a levéltetvek ellen is. A rovarok 
által okozott sebzési és rágási felületeken a cukor elérhetővé vá-
lik, és a gombafertőzés beindul (pl. aflatoxin termelő Aspergillus 
flavus). Az AMPLIGO® adagja 0,2-0,3 l/ha. Kijuttatás a lepkék 
csúcsrajzásáig, tojásrakás és a tömeges lárvakelés előtt. Egyszer 
lehet egy évben kipermetezni siló és csemegekukoricánál 14 na-
pos a várakozási idő.

A Quilt®Xcel gombák elleni permetező szer kukorica kísérle-
teit Magyarországon és Szerbiában végezték. Hatóanyaga az 
azoxistrobin, a szőlő növényvédelméből jól ismert Qudris ható-
anyaga is. A Quilt®Xcel felszívódó szer. 
Fokozza az antioxidáns aktivitást, késlelteti az öregedést. Meg-
növeli a gyökérzetet, növeli a zöld levélfelületet és javítja az asz-
szimilációt. Hatékonyabb vízhasznosítást tesz lehetővé, azáltal, 
hogy szárazságban csökkenti a sztomatikus légzést, csökkenti a 
vízveszteséget. Növeli a CO2 asszimilációt. A levélszáradás ké-
sik, a csőbeállás folytatódik, a szemek jobban kitelítődnek. Vas-
tagabb lesz a növény szára, masszívabb a bőrszövete. Adagja 
1l/ha melyet egyszerre kell kijuttatni a növény növekedési fá-
zisában (!) vagy címerhányáskor. Hatására erős szár, nagyobb 
gyökérzet alakul ki, a jégvert sebek gyorsabban gyógyulnak, 
így kisebb a fertőzésveszély! A csőhozam, a termésmennyiség 
biztonságosan 10%-al nagyobb, és javítja a termés minőségét 
is. A silókukorica zöldtömegét, minőségét és energiatartalmát is 
javítja.
A penészgomák tevékenységét preventív növényvédő és erősítő 
permetezésekkel jól ki lehet védeni.

Bernard Andrieu Lalsil brand menedzser a „Gombagátló 
és -ölő silóstarterek és a helyes silózási gyakorlat a toxinter-
melő penészgombák visszaszorítására” témát fejtette ki rész-
letesen. Rávilágított, hogy a helyes silózási gyakorlattal és a 
Lactobacillus buchneri tartalmú szilázsoltóanyagokkal a szilá-
zsok, szenázsok mikotoxintartalma limitálható! A szántóföldön 
kialakult mikotoxinterheléssel nem tudunk mit kezdeni, az beke-
rül a silóba. A talajszennyezést a vágásmagasság helyes megvá-
lasztásával lehet korlátozni (lucerna 10 cm). 
A talajszennyezés nem csak a talajbaktérium fertőzöttség, ha-
nem a penésszel történt szennyezettség tekintetében is meghatá-
rozó. Aszályos években (2012, 2013) a kukorica anyagcseréje a 
melegstressz és a vízhiány miatt leáll. 
Felszáradnak a levelek, de a víztartalom magas, a cukortartalom 
is magas, a keményítőtartalom alacsony. 
Ilyen években az amerikai Dairyland Labs vizsgálatai szerint  
(4. ábra) nagyon magas az élesztő fertőzöttség.

4. ábra: Élesztőfertőzöttség kukoricaszecskán (n=183, 2012 Júl-
Szept, Dairyland Labs, USA)

Ez determinálja az aerob romlási folyamatokat, ami ellen hatéko-
nyan csak Lactobacillus buchneri tartalmú szilázsoltóanyagokkal 
védekezhetünk.
Bernard Andrieu ismertette a Lactobacillus buchneri 40788-as 
törzs gombaölő (penész és élesztő) mechanizmusát. Egy a Bar-
celonai Egyetemen falközi silókon végzett kísérlet eredményét 
az 5. ábra mutatja be. A nagyszabású kísérletben a Lalsil FRESH 
aerob stabilizáló starter a tárolás során oly mértékben csökken-
tette és stabilizálta a gomba csíraszámot, hogy az 4 nappal a nyi-
tás után 1/25-e volt a normál homofermentatív starterrel kezelt 
silók átlagértékének.

4. Kép: Aspergillus flavus
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5. ábra: Gombafertőzöttség a siló nyitása utáni 4. napon (28 siló 
átlageredményei)

Ugyanebben a kísérletben a Lalsil FRESH 0,2 ppb értéknél limi-
tálta a silók átlagos mikotoxintartalmát, míg a normál savanyító 
starterrel készített kontroll szilázsok átlagos mikotoxintartalma 
1 ppb volt, tehát 5x annyi!

A Lactobacillus buchneri 
nagyon jól gátolja a gom-
bák tevékenységét, ami a 
szilázsok, szenázsok mi-
nőségében egyértelműen 
megmutatkozik. 

Andrieu úr előadásának 
érdekes momentuma 
volt az a már a ’70-es 
években ismertté vált 
tudományos eredmény, 
hogy a pusztán kémi-
ai savas tömegtakar-
mány-tartósítás, - ami 
soha nem biológiai technológia -, mikotoxintermelési koc-
kázattal jár, ha a gombagátló savakkal spórol a felhasználó. 
Ennek oka, hogy a penészek, ha nem kapják meg a teljes dó-
zisú savat, csak stresszhatásnak vannak kitéve, ami fokozott 
mikotoxintermelésre serkenti a gombákat! Így ne csodálkozzunk 
azon, ha egy silót elégtelen mennyiségű savval kezelünk, annak 
a mikotoxintartalma nőhet a tárolás és kitárolás folyamán!

Említésre méltó, a takarmány célú silókukorica termesztést egyre 
inkább bizonytalanná tevő klímaváltozás előli menekülőútként 
a teljes gabaonaszilázs készítés, amire a Kokoferm/Lallemand 
cégnek kidolgozott silózástechnológiája van.

A Bovinus 2000 Kft ügyvezetője dr. Rőth István a zárástech-
nológia fortélyairól és technológiájáról tartotta meg előadását. 
Részletezte a penészgombák szaporodását és anyagcseréjét be-
folyásoló tényezőket, melyek közül hármat emelt ki, melyekre a 
tökéletes takarásnak abszolút hatása van:
1. Az oxigén – a légmentes takarás nem engedi be az oxigént, 
ami a romlási folyamatokat elindítja
2. A pH – ha nem jut be oxigén, a pH stabilan alacsony marad, 
mert az élesztők nem kezdik el felhasználni a tejsavat
3. Szabad víz – tökéletes zárás esetén nem jut be a csapadékvíz 
a silóba

Hangsúlyozta, hogy a többrétegű fóliás takarással a szilázsok/
szenázsok látható fal- és felszínközeli veszteségeit gyakorlatilag 
nullára lehet csökkenteni. Ezek a veszteségek egy sima fekete 
takarófóliás zárás esetén a 10 %-ot szinte minden esetben elérik!
A fátyolfóliás zárás, a külső fény és mechanikai védelmet adó 
takaró fólia alatt, teljesen megvédi a szilázst az oxigén behato-
lástól, ami pedig azt eredményezi, hogy a penészgombák nem 
fejlesztenek micéliumokat fentről lefelé a siló mélyebb rétegei-
be. Ezáltal mikotoxinokat sem termelnek. Kihangsúlyozta annak 
fontosságát is, hogy a silófal fölött/mögött, 1-1,5 m-nél soha ne 
takarják ki jobban a fóliatakarást, és ne lazítsák le a szilázsról a 
fátyolfóliát, mert ez azonnali levegő behatolást eredményez, és 
beindulnak a romlás folyamatai!
Rőth doktor a tökéletes fóliatakarás nyereség/ráfordítás össze-
gét részletesen levezetve a következő gyakorlat számára fontos 
gazdaságossági mutatókat közölt. 2013-as árak, 20x50x2,5 m-es 
geometriájú silótér. 1625 t szilázs, 1000 m2 felülettel. Ha 20 cm-
es romlott réteg van a kazal tetején, ami eredetileg 40 cm volt > 
400 m3 > 260 t kukoricaszilázs veszteség.
Ez 16 % veszteség, ami 1,9 havi tömegtakarmány!!!
Ez forintosítva 260 t x 10000 Ft/t = 2,6 millió Ft értékű tö-
megtakarmány veszteség!!!
Ha ezt még tovább gondoljuk, akkor az elveszített 1,9 havi 
tömegtakarmány megtermelésére használt területen termel-
hettünk volna szemes kukoricát is. Amit, ha forintosítunk, 
még egyszer legalább 2,6 millió Ft összeget vesztünk el, ha 
nem takarjuk rendesen a silót.
És mennyibe kerül a tökéletes takarás költsége az említett 
1000 m2 felületre? Mindössze kb. 285000 Ft, ami a fenti költ-
ségszámítással több, mint 9x-es megtérülés, a felszabadult ter-
mőterület szemes kukorica termelésre történő hasznosítása ese-
tén pedig 18-20x-os a megtérülés!
Arról nem is beszélve, hogy a romlott takarmányt el kell távolí-
tani. Ennek munkaerő és munkaidő vonzata van! A romlott ta-
karmány a silótérben nem maradhat, mert a penészspórák visz-
szafertőzik a silófalat! A penészes takarmány a trágyába nem 
kerülhet, mert újra visszafertőzi a szántóföldet és a következő 
évi silókukoricát! Óhatatlanul egy része bekerül a TMR-be, ami 
az állatainkat terheli, rontva a bevitelt, termékenyülést stb.-stb.

A Szilázsakadémia az idén is sok gyakorlatban használható in-
formációval szolgált. A szilázsvizsgálatok kapcsán rávilágított a 
silózási technológia hiányosságaira, bemutatta a különböző cé-
gek mikotoxinprevencióhoz használható technológiáit, és tech-
nológiai újdonságait. Segít abban, hogy tömegtakarmány témá-
ban ne jussunk a dinoszauruszok kihalás előtti sorsára!

 

 

5. Kép: kukoricamoly (Ostrina nubialis)
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A nyári időjárási körülmények nagymértékben meghatároz-
zák a téli szilázs minőségét. A nedves időjárás gyenge minő-
ségű szilázshoz vezethet, aminek potenciális következménye 
a tejelő tehenek félheveny bendőacidózisa (SARA). Kiemel-
kedő jelentőségű ezért a jó minőségű szilázs előállítása.

A gyenge tömegtakarmány-minőség és sok esetben a tömegta-
karmány hiánya számos brit és ír tehenészet nagy problémája. 
2012-ben az országban szokatlanul nagy ingadozást tapasztaltak 
a szilázs minőségében, ami problémákat okozott akkor, amikor 
a tehén várható teljesítményének eléréséhez szükséges takar-
mányadagokat állították össze.
A rossz nyári időjárási körülményekből adódó nedves szilázs, 
számos telepen hétköznapi dolognak tekinthető. Ez a nedvesebb 
szilázs, az elégtelen tömegtakarmány-tartalékkal kombinálva azt 
jelentheti, hogy a teljes tömegtakarmány-felvétel rosszabb, mint 
a korábbi években.
Minden takarmányadag alapjának a jó minőségű tömegtakar-
mánynak kell lennie. Amikor a tömegtakarmány minősége és/
vagy mennyisége következtében a szárazanyag-felvétel csök-
kent, a tehenek küzdenek a teljesítményért. A teheneknek a 
SARA-ra (félheveny bendőacidózis) is nagyobb az esélyük, 
különösen akkor, ha a tömegtakarmány-eredetű energia-felvétel 
hiánya egybeesik a magasabb keményítőtartalmú gabonafélék 
nagyobb mennyiségével. 

Tejhozam-csökkenés
Vizsgálatok során kimutatták, hogy a SARA tehenenként és na-
ponta akár 3 l tejtermelés-csökkenést is okozhat. Ha csak 1,5 l 
napi tejveszteséggel számolunk, amit a SARA okoz tehenenként 
0,32€/l ár mellett egy 100 tehenes állományban, több mint 6000 
€ fölötti veszteséget jelenthet egy tipikus, négy hónapos téli ta-
karmányozási időszakban. 
Paul Sloan, a Tullyherron Farm Feeds (Észak-Írország) kérődző-
takarmányozási szakembere szerint „még fontosabbá vált, hogy 
a lehető legtöbbet hozzuk ki a teljes takarmányadagból, főleg a 
termelők számára lényeges, hogy saját szilázsukat a lehető leg-
jobban kihasználják”.
Így folytatja: „számos esetben a fűszilázsok energiatartalma 
kisebb, rosttartalma nagyobb az idén, ami különös jelentőséget 
kölcsönöz a takarmányadag további összetevőinek. Nagyobb 
súlyt kell helyezni a jobb minőségű keverékekre, hogy a 
takarmányadag tömegtakarmány-részének hiányosságait 
elfedjük”.
„Fontos, hogy rendszeresen menjünk végig a tehenek között, 
és figyeljük meg viselkedésüket mind takarmányozási időben, 
mind pihenés közben, mert ez sokat elmondhat nekünk arról, 
milyen teljesítményt nyújt a takarmányadag. Egy számítógéppel 
összeállított takarmányadag nem váltja ki a tehenek között való 
sétálást” teszi hozzá. 
„A keverékeknek megfelelően kiegyensúlyozottnak kell lenni-
ük, megfelelő gabonaszinttel a teljesítmény érdekében, és csak 

minőségi nyersanyagokat tartalmazhatnak, töltelék típusú takar-
mányokat nem. Fontos a megfelelő energia- és keményítőszint 
elérése, a kukoricaliszt fontos összetevő, mert rosszabb kemé-
nyítő-lebonthatósága segít a bendő savterhelésének csökkenté-
sében. Jó rostforrásokat, például a szójahüvelyt és a cukorrépa-
szeletet is érdemes a takarmányba keverni, a takarmányadag 
kiegyensúlyozása és a bendő egészségnek megtartása érdeké-
ben.”
Sloan szerint „a bendő jó egészségének megtartása a kulcs, és 
ezen a télen mi a takarmányadagjaink legtöbbjéhez élő élesz-
tőt adtunk, a bendőműködés segítése érdekében. Az élő élesztő 
javítja a rostemésztést, és mivel az idei szilázsok rosttartalma 
magasabb, az élesztő fontos adalék. Az élő élesztő emellett segít 
a bendő tejsav-tartalmának csökkentésében is, így segítve a sav-
terhelés csökkenését és az egészségesebb bendőbeli környezet 
fenntartását. Ezzel a megközelítéssel jelentős csökkenést láthat-
tunk a laminitisszel kapcsolatos lábvég-problémák terén is.”

A bendőfal károsodása
Krause és Oetzel (2006) kutatók kimutat-
ták, hogy ha gyakori SARA-események 
alakulnak ki, fokozódhat a bendőfal 
belső rétegének károsodásának kocká-
zata. Ahogy a pH lecsökken, a bendőfló-
ra normál egyensúlya megbomlik, és a 
Gram-negatív baktériumok endotoxinok 
felszabadulása közepette elpusztulnak, 
szétbomlanak. A bendő belső rétegének 
károsodása következtében a bendőből 
származó baktériumok és toxinok köny-
nyen átléphetnek a véráramba, ami máj-
károsodáshoz és az állat szervezetében 
kialakuló gyulladásos reakcióhoz vezet-
het. Ezek a véráramban keringő toxinok 

fokozhatják a laminitisz kialakulásának kockázatát is.
A laminitisz azért alakul ki, mert a csülkön belüli kötőszövet 
szilárdsága csökken, ami lehetővé teszi, hogy a csont elfordul-
jon, és besüllyedjen az irhába, ez pedig a pártaszél duzzanatát 
eredményezi, és talpfekélyesedéshez vezethet. A laminitisz 
együtt jár a SARA-val, mert a kötőszöveten belüli proteáz enzi-
meket a vérben keringő baktériumtoxinok aktiválhatják. Amikor 
ez megtörténik, a proteázok megbontják a csülkön belüli kötő-
szövet szilárdságát, ezzel laminitiszt idézve elő. Az élő élesztő 
(Vistacell) segíthet a SARA kockázatának csökkentésében, mert 
segít a bendőbeli pH magasabb szinten való tartásában, és csök-
kenti azt az időtartamot is, amikor a pH 5,8 alatt van (1. táblá-
zat).
Egy 2012-ben, a holland Schothorst Kutatóközpontban végzett 
újabb kutatás kimutatta, hogy élő élesztő (Vistacell, AB Vista) 
takarmányadagba keverése a 3,5% zsírtartalomra korrigált tej 
(FCM) termelését 0,8 kg/nap mennyiséggel javította minden te-
hén esetében, míg az első laktációs üszők 2,7 kg/nap FCM-mel 

Az egészséges bendő megőrzése gyenge 
tömegtakarmány-minőség mellett élő élesztő segítségével

Derek McLimayle,  AB Vista technikai igazgató

Paul Sloan, takarmá-
nyozási szakember: 
Az élő élesztő javítja a 
rostemésztést, és mivel 
az idei szilázsok rost-
tartalma magasabb, az 
élesztő fontos adalék.
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több tejet termeltek. A tőgygyulladásos esetek száma 80%-kal 
csökkent, és a szomatikus sejtszám is szignifikáns mértékben 
alacsonyabb lett (P<0,05) az állatok élesztő-termékkel történő 
takarmányozásának negyedik – hatodik hetében, ami jobb im-
mun- és egészségi állapotot jelez.
Amellett, hogy az élő élesztő segít a bendőbeli pH stabilizálá-
sában és megemelésében, az élő élesztő (Vistacell) eltávolítja 
az oxigént a bendőből, ami a környezetet inkább anaerobbá te-
szi, továbbá az élesztő bizonyos olyan tápanyagokat is termel, 
amelyek segítenek a rostbontás serkentésében. Az idei tömeg-
takarmányok rosttartalma általában magasabb, így a rostbontás 
élesztőnek köszönhető javulása különösen fontos. Ebben az év-
szakban több termelőnél is láttuk, hogy élő élesztőt tesz a ta-
karmányba, hogy javítsa a takarmány-hasznosítást, és az idei év 
rostosabb tömegtakarmányaiból jobb teljesítményt hozzon ki. 
Különböző tényezők kombinációja járult hozzá ahhoz, hogy 
2012 kihívást jelentő év volt az Egyesült Királyságban levő és 
az írországi termelők számára. A betakarításkor fennálló rossz 
idő volt a legfontosabb tényező, amely a tömegtakarmány mi-
nőségét befolyásolta. Sloan az alábbi következtetést vonja le: „a 
nehézségek ellenére, kereskedelmi területünkön, mind a tejhasz-

nú, mind a húshasznú állományokban, több kiváló teljesítményt 
is láttunk. Ami azonban a legfontosabb: képesnek kell lennünk 
arra, hogy kezeljük a telepeken hagyott szilázsok minőségét, 
és azokból a lehető legjobb minőségű keveréktakarmányt állít-
suk elő, hogy olyan takarmányadagot állíthassunk össze, amely 
nemcsak a tehén számára megfelelő, hanem a farmer számára is, 
amennyiben nagyobb tejhozamot eredményez.” AAF 
A Vistacell élő élesztő kizárólagos magyarországi forgalmazója 
a Panadditív Kft. A termékkel kapcsolatban további információ-
ért kérjük, forduljon szaktanácsadó kollégáinkhoz! 

www.panadditiv.hu

1. táblázat: Az élő élesztő1 bendőbeli pH-ra gyakorolt hatása
Nincs 
élesztő

Élő élesztő 

(Vistacell, AB Vista)
Átlagos pH 6,05a 6,27b

Minimális pH 5,47a 5,64b

Maximális pH 6,76a 6,83b

SARA, a pH 5,8 alatt 
töltött idő (óra/nap) 

7,03a 3,54b

GAT, a pH 5,8 alatt töl-
tött idő (pH x perc/nap)

474 71

a abrak/tömegtakarmány arány: 50 : 50.
b 4 g/állat/nap adagban etetett élő élesztő*

A különböző betűk szignifikáns különbséget jeleznek (P<0,05) 
GAT = görbe alatti terület
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Napjainkban a takarmány mikotoxin szennyezettsége az állatte-
nyésztők egyik legnagyobb problémája. Mivel következményei 
rendkívüli módon károsítják az immunrendszert és ezáltal jelen-
tősen gyengítik a produktivitást, a franciaországi InVivo NSA 
Takarmányozási és Állategészségügyi üzletága egy hatékony és 
fenntartható megoldás koncepcióját dolgozta és kísérletezte ki.

Az aflatoxinok gombaeredetű szekunder metabolitok, melyek 
közül az aflatoxin B1 a legkárosabb a természetben fellel-
hető mikotoxinok közül.  A szekvesztáló vagy kötő anyagok 
aflatoxinnal szennyezett takarmányokhoz adása világszerte az 
egyik legelterjedtebb módszer. 
Ahogy Scheideler (1993) megállapította, egy potenciális szek-
vesztáló szer hatékonyságát in vivo (állatokon végzett kísér-
letek során) szükséges mérni annak in vitro (laborban végzett 
kísérletek során történő) értékelését követően. Valójában a 
mikotoxinok köthetőségének ellenőrzését célzó in vitro kísérle-
tek nagyon hasznosak, ugyanakkor nehéz megítélni, hogy egy in 
vitro jó hatékonyságot mutató termék ugyanolyan jól teljesít-e a 
gyakorlatban is, amikor toxinokkal terhelt állatokkal etetik meg.

Az InVivo NSA a világon egyedüliként vállalkozott a külön-
böző aflatoxin-kötők hatékonyságának in vivo tesztelésére. 
A kacsákon, mint a mikotoxinokra legérzékenyebb állatfajon 
végzett kísérletek során az aflatoxin-mentes alapanyagokból el-
készített alaptápot hasonlították össze a különböző mértékben 
szintetikus aflatoxin B1-gyel szennyezett tápokkal, melyekhez 
a világ különböző pontjairól származó különféle kötőanyagokat 
adtak, hogy kiválasszák közülük a leghatékonyabbat. 15 kísérlet 
során mintegy 20 tápot vizsgáltak meg a modell segítségével és 
több mint 50 toxinkötő anyagot teszteltek.
A tesztek eredményeképpen egy bizonyos agyagásványt azo-
nosítottak, mint a legmagasabb kötési kapacitással rendelkező 
anyagot, mely nagyon magas védelmet biztosított az aflatoxin 
B1 szennyezettséggel szemben. A védelem mértéke 20 próba 
alapján átlagosan 87,6%-osnak bizonyult. Ez az anyag szol-
gált egy kereskedelmi termék (a T5X) megalkotásának alap-
jául.
A végső kísérletek a kiválasztott terméket különböző, a piacon 
kereskedelmi forgalomban lévő, jól ismert termékekkel hason-
lították össze, melynek eredményeképpen szignifikáns különb-
ségeket mutattak ki a termékek hatékonysága között: bizonyos, 
in vitro jól teljesítő termékek elbuktak az in vivo tesztek során, 
alátámasztva a toxinkötők in vivo kísérleteinek szükségességét, 
melyek elengedhetetlennek bizonyultak a toxinkötők gyakorlati 
hatékonyságának kimutatásához. 

A T5X toxinkötő termékek a világszerte ismert InVivo NSA 
Takarmányozási és Állategészségügyi üzletága által kifejlesztett 
NeoVia márkájú takarmány adalékanyagok portfóliójának 
tagjai. Az egyedülálló kísérleteknek köszönhetően a T5X köz-
vetlenül a toxinokra ható komponensek szinergikus hatásán 
alapul. Ezáltal a kísérletek alapján kiválasztott összetevőinek 
köszönhetően kiválóan köti a mikotoxinokat; a májban terme-
lődő enzimek stimulálásával elősegíti a természetes méregte-
lenítési folyamatokat és a mikotoxinok káros hatásainak csök-

kentését; magas antioxidáns tartalma révén hatékony védelmet 
nyújt a szabadgyökök ellen és a nem-specifikus immunválaszok 
erősítésével növeli az állatok ellenállóképességét.
A takarmányban fellelhető mikotoxinok fajtáitól és a mikotoxin 
szennyezettség mértékétől függően a T5X termékek három típu-
sát fejlesztették ki. A T5X Binding magas kötési kapacitásának 
köszönhetően kiválóan köti az aflatoxinokat és egyéb kisebb mé-
retű mikotoxinokat. A T5X SD többszörös mikotoxin szennye-
zettség esetén alkalmazható, mindazonáltal az aflatoxin kötési 
képessége kiemelkedő. A T5X Premium egy intenzív és komp-
lex vegyület, amely hatékony védelmet nyújt a kevésbé poláris 
toxinok, mint pl. a DON, ZON, fumonizinek és metabolitjaik 
ellen is. 

A NeoCons Hungary Kft. a T5X termékeinek rendkívüli haté-
konyságát és a világpiacon betöltött egyedi szerepét felismerve 
tűzte ki céljául a NeoVia takarmány adalékanyagok magyaror-
szági bevezetését. Ennek érdekében a takarmányozási piacon 
már régóta ismert és szakmailag elismert kollegák közreműkö-
désével kívánja széles körben megismertetni és megszerettetni 
a T5X termékeket. Ezenkívül a magyar piacon egyedülállóként 
átfogó megközelítéssel segíti a tenyésztőket a mikotoxinok ká-
ros hatásainak megelőzése és kezelése érdekében: a mikotoxin 
szennyezettség kimutatására olyan diagnosztikai eljárást kínál, 
mely egy átfogó, pontos, 43 molekulára kiterjedő mikotoxin 
elemzést tartalmaz és amely hatékony útmutatást ad partnerei-
nek a legmegfelelőbb stratégia megvalósításához.
A NeoCons Hungary Kft. legfőbb törekvése, hogy a legmaga-
sabb minőségi és gazdaságossági elvárások, valamint a partne-
rek egyéni igényeinek figyelembe vételével az elkövetkezendő 
években a hazai takarmány adalékanyag piac egyik meghatározó 
szereplőjévé váljon.

A mikotoxinok elleni védekezés egy teljesen új megközelítésből
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A hirdetés és a termékleírások nem teljes körűek. Alkalmazásuk előtt kérjük, olvassa el a termékekhez
 mellékelt használati utasítást! Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! 

 Intervet Hungária Kft.,* az MSD Animal Health tagja
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., Millenium Tower III., 3. emelet

 Telefon: + 36 1/439-4540 ● Fax: + 36 1/439-4549
www.msd-animal-health.hu ● info.hungary@merck.com

*A Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA leányvállalata

     Tudomány az állatok egészségéért!
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A tüdőgyulladás gyors, a 
Resflor még gyorsabb, hiszen 
egyszeri adagolás mellett, 
a beadás után 6 órán belül 
jelentős javulás érhető 
el. Kényelmes florfenikol 
és flunixin-meglumin 
kombináció. 
Adagolása: 2ml/15ttkg 
egyszeri szubkután injekció.

Az eredeti florfenikol 
a szarvasmarha légzőszervi 
megbetegedéseinek 
metaphylaktikus és terápiás 
célú kezelésére. 
Rugalmas alkalmazhatóság: 
izomba 1ml/15ttkg 48 órás 
időközzel kétszer adandó; 
bőr alá 2ml/15ttkg egyszeri 
alkalommal.

A Cobactan® (cefquinom) 
negyedik generációs 
antibiotikum készítmény. 
Rövid 13 napos élelmezésügyi 
várakozási idejének 
köszönhetően biztonságosan 
alkalmazható  még a hízlalási 
időszak végén is. 
Adagolás: 1ml/30ttkg 48 órás 
időközzel kétszer.

Uralod a helyzetet! 

nap

metaphylaxismegelőzés terápia

a tÜDőgyUll aDás 
Optimális KONtrOllJa

MAXIMALIZÁLJA
A   TELJESÍTMÉNYT!

Megbízható védelem

tÜDőgyUllaDás elleNi VaKCiNa UralOD a helyzetet!

Gyors: magas tüdőbeli 
koncentráció 4 órán belül.
Tartós: a tüdőbeli    
koncentrációja akár 28 
napig a M. haemolytica 
és a P. multocida MIC 90 
értéke felett.
A hasoló kategóriájú 
készítményekhez képest 
rövidebb várakozási idő 
(47nap).
Kényelmes egyszeri és 
egyszerű adagolás, 1ml 
45 kg-ra szubkután.
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