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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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És ahogy az ilyenkor lenni szokott a felfutó tejtermelés és az 
enyhén csökkenő piaci kereslet máris gomolyfelhőket terelt a 
tejtermelők eddig ragyogó kék egére…
Persze az is igaz, mindenki tudta, érezte, hogy az évek óta nem 
tapasztalt magas felvásárlói árak nem tarthatnak ki örökké.

1. ábra: Az elmúlt évek nyerstej felvásárlási árai 
Ezzel nincs is semmi baj, hiszen valamennyien tudjuk, hogy a 
tejtermelés biológiai és a fogyasztói piac kereskedelmi szabá-
lyai az év ezen időszakában így hatnak. Ha az első grafikon-
ra nézünk, azt világosan láthatjuk, hogy a 2014-es árak jóval 
magasabban járnak, és innen korrigál az évszaki/piaci hatással 
(1. ábra). A korábban már hosszasan elemzett globális hatások 
miatt azonban bizton állíthatjuk, hogy a keresleti piac ki tud 

tartani akár hosszabb távon is, hiszen a fundamentumok – az 
ázsiai térség egyre bővülő fogyasztása és a klimatikus viszonyok 
változása – miatt bekövetkező tömegtakarmány-ellátási zavarok 
következtében szűkülő termelés stabilizálhatja a megszokottnál 
magasabb átvételi árakat. Ugyanakkor a kvótarendszer felszá-

molása és az európai bővülő termelési po-
tenciál részleges vagy teljes kihasználása 
kínálati viszonyokat gerjeszthet. Nehéz el-
dönteni, hogy vajon melyik hatás erősebb, 
tartósabb. 
Az Európai Bizottság 10 éves előrejelzése 
látható a 2. ábrán, ahol 2014-2017 között 
enyhe visszaesés, majd kismértékű emel-
kedés után egy viszonylag stabil, 35-36 
cent körüli tejár látható. Nem hibázunk 
nagyot, ha ezzel kalkulálunk, hiszen ez az 
az ár, amit a termelők, a felvásárlók és nem 
utolsó sorban a fogyasztók a legnagyobb 
valószínűséggel el tudnak fogadni. Az 
azonnali kötések (spot árak) tanulmányo-
zása sok esetben félreértésekre adhat okot, 
hiszen a két meghatározó térség árai azért 
természetüknél fogva nem reprezentálják 

a teljes európai tejpiacot és a globális versenytársak helyzetét. 
Új-Zélandon és az USA-ban emelkedő árak figyelhetők meg, 
míg a két fent nevezett térségben például jelentős negatív ten-
dencia érvényesült. Nagyobb veszélyt rejt magában az a tény, 
hogy a jelentős kapacitással működő, meghatározó feldolgozók 
a rendkívül nyomott árak miatt jelentős készleteket halmoztak 
fel és így most, amikor a trend kedvezőre fordult, intenzív érté-
kesítésbe kezdenek. Ez nagyon komoly importtermék nyomást 

eredményezhet. Eközben a hazai tejterme-
lés nem csökken és épp elegendő a keres-
let kielégítésére, de a polcokon az import 
kiszoríthatja a hazai terméket. Komolyan el 
kell azon gondolkodni mindenkinek, hogy 
mi lehet a valódi oka annak, hogy a hazánk-
ba dömping áron beérkező UHT tejek olyan 
országokból érkeznek – főként Szlovákia és 
Lengyelország – ahol a nyers tej átvételi ára 
minden hónapban magasabb, mint a magyar 
tejár!!! Az ilyen UHT termékek esetében a 
nyersanyag (tej) ára teszi ki a termék árának 
kb. 70%-át. A doboz ugyanaz, szállítani is 
kell, adózni is illik… Hogy lehet az, hogy 
az import UHT tej mégis dömping áron 
zilálja szét a hazai piacot? Egy dolog biz-
tos: tisztességes magatartást ne keressünk 
mögötte! Ez ellent mond a józanész és a 
közgazdaság alapelveinek. Ráadásul ezek-

Újra itt a nyár…
Bognár László

ügyvezető igazgató, HFTE

2. ábra: Az Európai Bizottság 10 éves nyerstej-ár előrejelzése
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ben az országokban nem, vagy alig találunk 
import terméket és a polcokon az ottani „ha-
zai” termék a termelők számára is elfogadható 
áron kerül a polcokra. A helyzet tarthatatlan. 
Le kell számolni a tisztességtelen kereske-
delmi gyakorlattal és fel kell göngyölíteni a 
csalás és a visszaélések szálait. Ebben jelentős 
kormányzati és hatósági segítséget várhatunk. 
Jó erőpróba ez a közelgő, kvótaszabályozás 
nélküli időszakra. Meg kell mutatnunk, hogy a 
termelők és a tisztességes kereskedők képesek 
az összefogásra és a hazai tejpiac stabilizálá-
sára. Ez stratégiai kérdés! Nem szabad import 
függőségbe kerülnünk egyetlen alapélelmiszer 
esetében sem!
A 3. grafikon a tejárak alakulását mutatja 
2001-től kezdődően. Az utóbbi 5 év trendje 
kedvezően alakul.

A tenyészállatpiac továbbra is gyengélkedik. 
Ez elsősorban a kereslet jelentős visszaesé-
sével magyarázható. A magyar tenyészállatok az európai ál-
lategészségügyi helyzettel megegyező státuszba kerültek, így 
elveszítettük komparatív előnyünket ezen a területen. A kiváló 
minőség, a túlélőképesség és a nagy telepméret azonban tovább-
ra is kedvező megítélést eredményez. 
A tervezés időszakában óvatosan jártunk el, amelyet az első fél-
év teljesítménye igazolt. Az előző év hasonló időszakához ké-
pest a kivitel 54%-on áll. Kedvező jelek mutatkoznak azonban 

és például a fehérorosz piacra sikerült újra élő tenyészbikákat 
szállítania a Bos-Genetic Kft-nek. Bízunk abban, hogy ezzel a 
sikeres exporttal talán utat tudtak nyitni a további tenyészállat 
szállítások számára.
Tovább folynak a fejlesztési munkák. A törzskönyvi rendszer 
és a küllemi bírálati rendszer átalakítása jó ütemben zajlik. A 
törvényalkotásban a támogatási elképzelések és rendeletek ki-
kristályosodtak.

3. ábra: a tejárak alakulása 2001-től.



6 Holstein Magazin
2014/3

Egyesületi élet

Szokásos április végi időpontjában nyitotta kapuit Hódmezővá-
sárhelyen immáron 21. alkalommal a legnagyobb állatlétszám-
mal büszkélkedhető kiállítás, amely egyben a holstein-fríz fajta 
Nemzeti Show-jaként már 13. alkalommal szerepel a kiállítási 
naptárban. A tenyésztők döntő többsége meglátogatja a 3 nap 
alatt a kiállítás területét és az ott kiállított egyedeket, felállított 
pavilonokat. A szakma legnagyobb ünnepeként aposztrofált ese-
ményen rengeteg látnivaló, információ, újdonság, esemény és 
nem utolsó sorban személyes találkozás várja az oda látogatókat.
Az időjárás az első napot leszámítva ismét kegyes volt hozzánk. 
A csütörtökön kezdődő előkészületi munkákat még csak kis 
mértékben, a pénteki bírálatot pedig csak szakaszosan zavarta 
meg az eső, így minden állat a lehető legjobb formájában érkez-
hetett a ringbe a megnyitót követő show-bírálatra. Rendhagyó 
módon két – a kiírásban szereplő osztályt is – két részre kellett 
bontanunk a nagyszámú jelentkezők figyelembe vételével, míg 
sajnos az öregebb tehenek 9. és 10. osztályát a kevés jelentkező 
és a kiállítási szabályzat alapján összevontunk egy bírálati osz-
tályban.
A bírálatra – a korábbi évek hagyományait folytatva – neves kül-
földi bírót hívtunk, jelen esetben Dániából érkezett Niels Erik 
Haahr. Életrajzát keretes írásunkban olvashatják.
Választásunk alapjaként komoly hangsúlyt kapott, hogy a leg-
utóbbi Holstein Európa Bajnokságon a Fiatal felvezetők verse-
nyében mindkét korosztályban a vezető bíró szerepét töltötte be, 
valamint a vörös tarka egyedek show-jának bírójaként is őt tisz-
telhettük 2013-ban Fribourgban.
Úgy gondolom, sokak megelégedésére végezte munkáját a ring-
ben, amely a helyezések eldöntésekor nem mindig volt egysze-
rű feladat. Közel 30 gazdaság több mint 120 egyede versengett 
ezen a borongós pénteki napon, hogy elnyerjék a lehető legma-
gasabb elismeréseket. Természetesen győztesek csak kevesen 
vannak, de a szép helyezések is megdobogtatják a gazdák szívét, 
így a küzdelem az utolsó percekig sokszor nyitott volt. A részle-
tes eredményeket a cikk végén olvashatják.

A nap végére a tenyésztői esten már mindenki elemezhette az 
adott osztályokban kialakult helyezéseket, melyeket ki-ki ízlé-
se és vérmérséklete szerint véleményezhetett, értékelhetett és a 
bíróval is megbeszélhetett, hiszen Ő is jelen volt ezen az ese-
ményen. Mint minden évben, a rendezők megszólaltatják a faj-
ták jeles képviselőit és a külföldi országokból érkezett bírókat, 
vendégeket, véleményüket, benyomásukat kérdezve a kiállítás-
ról és a megjelent állatok színvonaláról. Így Niels Erik Haahr is 
elmondta azon pozitív véleményét, melyet már a bírálat alkal-
mával is megosztott a közönséggel, hogy mély benyomást tett rá 
a hazai tenyésztés eredménye, mely a megjelent egyedek minő-
ségében képviseltetett. Fontos jövőbeni feladatként mutatott rá a 
fiatalok – a jövő generációjának – nevelésére, képzésére.
Sajnálatos módon egyéb otthoni teendői hamar hazaszólították, 
így a másnapi díjkiosztón már nem tudott jelen lenni. Látványos 
eseménye a kiállításnak a díjak átadása, ahol egyéb különdíjak 
is kiosztásra kerülnek. Nagy örömmel hallgattuk Andrássy Ist-
ván pályájának és életének méltatását, aki a kiállítási életben ma 
Magyarország legeredményesebb tenyésztője. Méltán vehette át 
a Csukás Zoltán díjat, mellyel a hazai állattenyésztő társadalom 
is elismerte munkásságát. 
A holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének díja az „Év Tenyész-
tője” díj is ezen esemény keretén belül kerül átadásra, melyet 
Dézsi Imre nagyhegyesi tenyésztő vehetett át a 2013-as eszten-
dőben nyújtott kimagasló eredményeinek köszönhetően. 
Ezúton is gratulálok a Kitüntetetteknek! Mindkét Tenyésztő 
életrajzát szintén olvashatják írásainkban. 
A délután programjait is 
a hagyományok jegyé-
ben folytattuk, hiszen 
több éve rendszeresen 
megrendezésre kerül a 
felvezetők ügyességi 
versenye, mely három 
bíró értékelése alapján 
hirdet győztest és helye-
zetteket. A részben tech-
nikai, részben ügyességi 
és részben képzettségi 
feladatokat jelentő pá-
lyán 15 versenyző mérte 
össze tudását. Látványos 
és egyben szórakoztató 
színfoltja a kiállításnak. 
Az eredmények a követ-
kezőképpen alakultak:

   I. hely: Bajusz Dóra
 II. hely: Baranyi Sándor
III. hely: Somogyi Zoltán

XXI. Alföldi Állattenyésztési 
és Mezőgazda Napok

Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE

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
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A részletes értékelő lapokat az Egyesület honlapján megtekint-
hetik az érdeklődők. A délután további részében és másnap is 

ugyanúgy, mint a korábbi években a közönséget szerettük volna 
kicsit közelebb hozni a holstein-fríz fajtához, annak tulajdon-
ságait bemutatva. Ízelítőt adtunk a kiállítási előkészítés fogá-
saiból, a nyírás praktikáit bemutatva, valamint a tejtermelés 
alapvető élettani sajátosságait és magát a fejést szemléltettük. 
Novák Edith képző- és iparművész munkájának segítségével a 
már világot bejárt „csontváz tehén” tette szemléletessé a tehe-
nek anatómiai felépítését, s a szaporodásbiológia és az emésztés 
szempontjából fontos szerveket.
Szintén fontos és látványos esemény a mindig vasárnap rende-
zett Fiatal felvezetők versenye, amely szintén hosszú évek ha-
gyományaira épül. 10-20 fiatal veszt részt ezen rendszeresen 
évről-évre. Természetesen az idő előrehaladtával találkozunk új

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
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Idén „Az év tenyésztője” Dézsi Imre 
Nagyhegyesi állattenyésztő, őstermelő, családi gazdálkodó. 1963. július 17-én 
született Hajdúszoboszlón. Nagyhegyesen járt általános iskolába, majd a Hajdú-
dorogi Mezőgazdasági Szakiskola állattenyésztő szakán végzett. 
1980-90 között a Nagyhegyesi Vörös Október MGTSZ Szarvasmarhatelepén a 
szakma minden ágát kitanulja, fejős, etetős, elletős. 
1990-ben a TSZ vagyon nevesítése után önállósítja magát, a szövetkezeti terme-
lőeszközöket és a részvényeket úgy használta fel, hogy abból 7 szarvasmarhához 
jutott. 
Ma állományát 26 tejelő tehén és annak szaporulata alkotja. Kiváló, összetett 
tenyésztői munkája minden nap maximális odafigyelést kíván. Hosszú évek óta 
kiváló minősítésű, 10 ezer kilogramm fölötti átlag laktációs termelési szintet ér 
el gazdasága. 
A múlt évi Nemzeti Holstein Show Nagydíjas tehén tenyésztője. A Farmer-Expóról 
kategóriagyőztesként tért haza. Margó nevű tehenével részt vett a Fribourgban 
megrendezett Európa Bajnokságon, ahol szintén szép eredményt értek el.

Niels Erik Haahr
1973-ban született és mindig is érdeklődést mutatott a szarvasmarha-tenyésztés iránt. 25 
évvel ezelőtt vásárolta első állatát, melyet további nagy értékű egyedek vásárlása köve-
tett Németországból, Hollandiából és az USA-ból. Mezőgazdasági felsőfokú iskolájának 
ideje alatt 12 hónapot töltött az USA-ban és Kanadában, nagy gyakorlatot szerezve a 
tehenek kiállítási előkészítésében. Visszatérve Dániába a legfiatalabbak egyike volt, aki 
elindította a fiatal tenyésztők klubját.
Az Anderstrup Holstein Farm tulajdonosa lett az apjával együtt és intenzív tenyésztői 
munkát folytatott a gazdaságban, ahol 250 magas termelési szintű tehenet tartottak. Ké-
sőbb szövetkeztek a Tirsvad Holstein-nel és megalakították a nemzeti és a nemzetközi 
piacon egyaránt jól ismert Tirsvad-Anderstrup Holstein tenyésztő központot.
A Tirsvad-Anderstrup Holstein ismert számos pozitív eredményű bikájáról Dániában 
és a nemzetközi Mesterséges Termékenyítő Állomásokon egyaránt, valamint kimagasló 
eredményeikről a dán nemzeti show-kon. Napjainkban az Anderstrup Holstein 300 te-
hénnel működik, melyek 365 napos termelése 14.000 kg.
Niel Erik Haahr részt vett számos bírói képzésen Dániában és napjainkban egyike a dán vezető bíróknak. Számos regionális és  
Nemzeti show-t, Fiatal felvezetők versenyét bírált Dániában. Bírált még Európa számos országában többek között Portugáliában, 
Svédországban. 2013-ban a Fribourgi Európa Bajnokság Fiatal felvezetők versenyének bírója volt, illetve a vörös holstein egye-
dek bírálatát is ő végezte. Kiválóan beszél angolul. 

Niels Erik Haar (Dánia), a Magyar Nemzeti Show meghívott bírójának értékelése a kiállításról 
Köszönöm a meghívást, nagy megtiszteltetés volt számomra a magyar Nemzeti Holstein Show bírói feladatainak ellátása. Most 
járok második alkalommal Magyarországon, először 1992-ben a Holstein Világkonferencia alkalmával voltam itt. Óriási a válto-
zás, amit tapasztaltam! 
Nagy elvárással érkeztem. Ismerve az elmúlt négy év két magyar Európa bajnoki csapatát, izgalmas osztályokra készültem fel. Ez 
nem is történt másképp, a ringben a fajta elvárásait magukon viselő, igazi „tejtermelő küllemmel” rendelkező egyedek vonultak 
fel, nagyszerűen felkészítve, bemutatva. A bírálat alatt mind az üszők, mind a tehenek tekintetében kézzelfogható volt az elmúlt 
negyed évszázad kemény és következetes tenyésztői munkája. A bírálat lenyűgöző körülmények között zajlott és a reggel még erő-
teljes esőzések is alábbhagytak a bírálat kezdetére. Ezzel helyreállt a megszokott kép, hiszen ha jól tudom, ez volt az elmúlt 21 év 
egyedüli „esős körülmények” között zajlott bírálata. 
A nagydíjas tehén már a ringbe lépésekor megragadott. E nagyszerű funkcionalitás és kiváló tőgy párosítása nemzetközi mező-
nyért kiált! (Az említett, Bicskei Mg. Zrt. tenyészállata tagja volt 2014-es, Svájcba utazó Európa bajnoki keretnek. A szerk.) 
Talán, ha egy olyan dologra hívnám fel a figyelmet, amely nálunk, Dániában is komoly problémaként jelentkezik. A teheneknél 
talán elfogadhatóbb, de az üsző osztályokban is hiányoltam a ringben a feltörekvő, fiatal generációt. Persze találkoztam pár lel-
kes és tehetséges gyerekkel a ringben, akik biztos vagyok benne, hogy azzal a hozzáállással, amit náluk tapasztaltam, nagy jövő 
előtt állhatnak. Viszont a szakmának jóval nagyobb számú hasonló érdeklődéssel rendelkező fiatalra lenne szüksége ahhoz, hogy 
a teheneink jövőjét biztos kezekben tudhassunk. Ennek a problémának a megoldására érdemes lehet a jövőben komoly energiákat 
fektetni. Az itt töltött rövid idő alatt egy rendkívül kedves, lelkes tenyésztői kört ismerhettem meg, egy igazán jó hangulatú kiállítás 
keretein belül. A jövőben is sok sikert kívánok a magyar holstein Tenyésztőknek és tenyésztésnek!
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versenyzőkkel és vannak, akik „kiöregszenek” ebből a korosz-
tályból – ha szabad így fogalmaznom a 18. életévüket betöltött 
versenyzők esetében. Úgy érzem, komoly előrelépés volt tapasz-
talható az idei évben annak köszönhetően talán, hogy tavaly egy 
sikeres egy hetes táborban igyekeztünk a fiatalokat erre a „tu-
dományra” megtanítani. Közülük sokan eljöttek a versenyre és 
nagyon szép eredménnyel szerepeltek!

Idén újra várjuk a lelkes állatszerető gyerekeket, immáron két 
helyszínen és két tudásszinten. Nyitott a lehetőség azok számra 
is, akik csak most szeretnék elkezdeni, és azok számára is, akik 
egy kicsit még elmélyültebb tudásra vágynak. (ld.: 5. oldal)
Mindent összevetve egy jó hangulatú, eredményes kiállításnak 
lehettünk részesei 2014-ben is Hódmezővásárhelyen, melyért 
köszönet a szervezőknek, Tenyésztőknek és mindenkinek, aki 
tett a kiállítás sikeréért!

SZARVASMARHATENYÉSZTÉS DÍJAI

A Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége 1999-ben Csu-
kás Zoltán professzor emlékére díjat alapított, melyet minden 
évben az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda napok díjki-
osztó ünnepségén adnak át. A díj – amely bronz emlékplakett, 
díszoklevél és 500 eurónak megfelelő pénzösszeg - odaítéléséről 
kuratórium dönt. A díjat ez évben szakmai tevékenységének elis-
meréseként Andrássy István érdemelte ki.

HOLSTEIN-FRÍZ FAJTA DÍJAI

Holstein-fríz szűzüsző I. A kategória 
Harmadik helyezettje a 107 katalógusszámú 32835 7113 9 Zita
Apja: 23857 Roumare
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödön major

Második helyezettje a 104 katalógusszámú 30232 9953 8 Ökör
Apja: 19530 BG E. T. Shottle-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Bi-
harnagybajom

A Csukás Zoltán kitün-
tetettje Andrássy István
Etyeken született 1950. 
szeptember 17-én. Általá-
nos iskolai tanulmányait 
szülőfalujában végezte. 
1970-ben érettségizett a 
bicskei Vajda János Gim-
náziumban.
A Kaposvári Főiskolán 
szerzett diplomát 1973-
ban. A főiskola elvégzése 
után visszatért Etyekre, Ödön-majorban kezdett dolgozni, 
ami első, és az óta is egyetlen munkahelye.
1975-ben az Etyeki Szövetkezet egyesült a Bicskei Szövet-
kezettel, az összeolvadást követően az Ödön-majori telep ve-
zetője lett. A szarvasmarha állományt fajta-átalakító keresz-
tezéssel, egyetlen vásárolt állat nélkül hozták létre. 1983-ban 
500 saját tenyésztésű keresztezett egyed kezdte el a terme-
lést. Öt év alatt saját szaporulatból ez a szám 800-ra nőtt.
1992-től a gazdaság állattenyésztési ágazatvezetője, 2004-től 
pedig állattenyésztési igazgatója.
1999-től rendszeres és az egyik legeredményesebb résztve-
vői az ország szarvasmarha kiállításainak. Rengeteg kategó-
ria és a tenyészetek pontversenye győzelme mellett, kétsze-
res Alföldi Állattenyésztési Napok Nagydíjjal, Háromszoros 
Kaposvári Állattenyésztési Napok Nagydíjjal, Háromszoros 
OMÉK Nagydíjjal, illetve kétszeres Holstein Európa bajnoki 
részvétellel büszkélkedhet.
Idén szintén az általa vezetett tenyészet nyerte a kiállítás 
Nagydíját. 
2003-ban a Holstein Egyesület emlékplakettel tüntette ki, 
2008-ban pedig elnyerte az Egyesület legmagasabb szakmai 
elismerését, az Év Tenyésztője címet.
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Első helyezettje a 114 katalógusszámú 32424 0931 8 Lonci
Apja: 21425 Gen-Mark Stmatic Sanchez
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., Bóly

Holstein-fríz szűzüsző I. B kategória 
Harmadik helyezettje a 122 katalógusszámú 30406 4251 9 Fakó
Apja: 18822 Gillette Brilea F B I
Tenyésztő és tulajdonos: Agroméra Zrt., Érsekvadkert

Második helyezettje a 128 katalógusszámú 33689 0076 6 Évad
Apja: 23323 Vioris Sleeman
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Első helyezettje a 118 katalógusszámú 30406 4257 1 Fürtös
Apja: 18822 Gillette Brilea F B I
Tenyésztő és tulajdonos: Agroméra Zrt., Érsekvadkert

Holstein-fríz szűzüsző II. kategória 
Harmadik helyezettje a 206 katalógusszámú 30093 9025 9 Fáni
Apja: 20896 Comestar Littoral-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok

Második helyezettje a 209 katalógusszámú 32835 6804 7 Bogár
Apja: 23857 Roumare
Tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödön major

Első helyezettje a 203 katalógusszámú 30804 3110 4 Varasd
Apja: 21430 Golden-Oaks ST Alexander-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt., Borjád

Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória 
Harmadik helyezettje a 304 katalógusszámú 30146 7139 2 Zsuzsa
22238 Bosside Altaross-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Haladás Plus Mg. Kft., Medgyesegy-
háza

Második helyezettje a 303 katalógusszámú 30368 9642 9 Teher
23199 Domicole Chelios-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.
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Első helyezettje a 307 katalógusszámú 30350 7841 3 Wildnis
Apja: 23390 Maple-Downs-I G W Atwood-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

Holstein-fríz tehén IV. A kategória
Harmadik helyezettje a 408 katalógusszámú 32748 7818 4 Duna
Apja: 21541 Jeffana Outside Voyage-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

Második helyezettje a 401 katalógusszámú 30350 7827 3 Béni
Apja: 23390 Maple-Downs-I G W Atwood-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

Első helyezettje a 409 katalógusszámú 39007 5120 1 Teves
Apja: 21430 Golden-Oaks ST Alexander-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., Bóly

Holstein-fríz tehén IV. B kategória
Harmadik helyezettje a 414 katalógusszámú 32890 3683 6 Kincs
Apja: 22804 Pine-Tree Sid-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújvá-
ros

Második helyezettje a 411 katalógusszámú 30417 4887 0 Cili
Apja: 22084 Charlesdale Superstition-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Multiton Kft., Sarud

Első helyezettje a 418 katalógusszámú 32890 3661 0 Dolli
Apja: 22070 Mainstream Manifold
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújvá-
ros
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Holstein-fríz tehén V. kategória
Harmadik helyezettje az 504 katalógusszámú P31222 3460 7 Pörge
Apja: 20896 Comestar Littoral-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Makói Hagymakertész Kft.

Második helyezettje az 509 katalógusszámú 31222 3441 2 Gyémánt
Apja: 20896 Comestar Littoral-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Makói Hagymakertész Kft.

Első helyezettje az 506 katalógusszámú 33082 3767 3 Bori
Apja: 22820 Eastview Ernie-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásár-
hely

Holstein-fríz tehén VI. kategória
Harmadik helyezettje a 601 katalógusszámú 30368 9016 6 Védő
Apja: 19116 Regancrest-MR Samuelo-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Második helyezettje a 608 katalógusszámú 39007 3806 4 Szeli
Apja:21643 Willow-Marsh-CC Gabor-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., Bóly

Első helyezettje a 606 katalógusszámú 30880 6590 1 Cifra
Apja: 21020 Ked Outside Jeeves-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske

Holstein-fríz tehén VII. kategória
Harmadik helyezettje a 710 katalógusszámú 32455 8258 0 Terka
20490 BG Fantom Encino
Tenyésztő és tulajdonos: Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény
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Második helyezettje a 706 katalógusszámú 33082 2302 1 Szerénke
Apja: 22094 Rockymountain Marker-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

Első helyezettje a 702 katalógusszámú 30368 8789 6 Album
Apja: 18822 Gillette Brilea F B I
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Holstein-fríz tehén VIII. kategória
Harmadik helyezettje a 804 katalógusszámú 30093 6434 8 Bella
Apja: 18292 Keystone Potter
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok

Második helyezettje a 810 katalógusszámú 31332 1015 1 Erika
Apja: 17838 MAGOR Bolívia Allen-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Dézsi Imre, Nagyhegyes

Első helyezettje: a 809 katalógusszámú 32835 3571 7 Etyek Bol-
ton Ica
Apja: 19511 Sandy-Valley Bolton-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödön major

Holstein-fríz tehén IX. kategória
Harmadik helyezettje a 912 katalógusszámú 30117 5383 7 Babos
Apja: 14494 Lenker-ET
Tulajdonos: Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt., Pusztavám

Második helyezettje a 907 katalógusszámú 32505 8682 1 Boukje
Apja: 19116 Regancrest-MR Samuelo-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mező-
hegyes
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Első helyezettje: a 908 katalógusszámú 30350 5536 0 Grietje
Apja: 19511 Sandy-Valley Bolton-ET apasággal
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

A csapatverseny harmadik helyezettje a Bóly Zrt.

második helyezettje a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

első helyezettje a Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödön major.

A legszebb holstein-fríz nőivarú egyedek összevetése alapján a 
kiállítás nagydíját 19511 Sandy-Valley Bolton-ET apasággal 3571 
Etyek Bolton Ica nyerte, tenyésztője és tulajdonosa: Bicskei Mg. 
Zrt., Etyek Ödön major.

A kiállítás szarvasmarha-tenyésztési nagydíját átadta Baranyai 
Sándor, a Szarvasmarhatenyésztők Szövetségének elnöke, át-
vette Vígh Szabolcs állattenyésztési igazgató.

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete különdíjat ajánlott fel:
A kimagasló termelési és tenyésztési eredményeket felmutató 
gazdaságok tenyésztést irányító szakemberei közül évente egy 
alkalommal, egy személy részére – az Alföldi Állattenyésztési 
és Mezőgazda Napokon – AZ ÉV TENYÉSZTŐJE címet ado-
mányozza a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete.
Az év tenyésztője 2014-ben Dézsi Imre nagyhegyesi tejtermelő.
Gratulálunk a kitüntetettnek!
A díjat Kiss Ferenc, a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének 
elnöke és Bognár László ügyvezető adta át.
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A kiállítás legszebb tőgyű tehenének tenyésztője részére.
A díjat kapta a Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros a 
3661 Dolli nevű, 22070 Mainstream Manifold apaságú tehén 
bemutatásáért.

A díjat átadta Jakab Lajos területi 
igazgató, küllemi bíráló, átvette 
Vastag Lajos ágazati igazgató.

Az összetett pontverseny kiírásának eleget tevő, legeredmé-
nyesebben szereplő tenyészet részére.
A díjat kapta a Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödön major, aki a ki-
írás alapján 55 pontot szerzett. A díjat átadta Sebők Tamás te-
rületi igazgató, átvette Vígh Szabolcs állattenyésztési igazgató.

A kiállítás Junior Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Agroméra Zrt., Érsekvadkert, a 4257 Fürtös nevű 
18822 Gillette Brilea F B I apaságú szűz üsző bemutatásáért.
A díjat átadta Berkó József területi igazgató, küllemi bíráló, 
HFTE

A kiállítás Junior Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Bóly Zrt., Bóly, a 0931 Lonci nevű 21425 Gen-
Mark Stmatic Sanchez apaságú szűz üsző bemutatásáért.
A díjat átadta Berkó József területi igazgató, átvette Oratics Ba-
lázs, takarmányozási vezető

A kiállítás Intermediate Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft., a 8789 Album 
nevű 18822 Gillette Brilea F B I apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Harsányi Sándor területi igazgató, átvette Szili Jó-
zsef ügyvezető igazgató.



Növény- és 

Ál lattáplálás
FELSŐFOKON

www.t imacagro.hu  

Annak érdekében, hogy egész évben jó minőségű, 
az állatok igényeit maximálisan kielégítő takarmánnyal 

rendelkezzünk a tömegtakarmányok tartósítása szükséges.

A veszteségek csökkentése, a takarmánynövényben lévő
tápanyagok és vitaminok megőrzése érdekében Önnek a 
Timac AGRO által kifejlesztett Silaprilispro takarmánytartósító 
készítményt ajánljuk, ami olyan kombinált szilázs oltóanyag,  
mely 2 tejsavbaktérium törzset, propionsav baktérium törzset 

és cellulózbontó enzimeket is tartalmaz.

AKCIÓ!

Felhasználási javaslat

Ajánlott adagolás

Szilázs és szenázs tartósítására, falközi silók, 
takarmányhurka és csomagolt bálák készítése 

esetén egyaránt használható.

Augusztus 22-ig tartó akciónk keretében

50 tasak Silaprilispro 

vásárlása esetén egy

 
Silaspray SP 

Standard 
átfolyás mérővel 

felszerelt tartósító 

APPLIKÁTORT 
ADUNK 

AJÁNDÉKBA! 

Gabonák/fűfélék 3,75 g/tonna   (1 tasak = 80 tonna)
Pillangósok 6 g/tonna  (1 tasak = 50 tonna)
Kukorica 3 g/tonna   (1 tasak = 100 tonna)

A részletekkel  kapcsolat-
ban keresse katalógusun-
kat, szaktanácsadóinkat 
vagy Kürthy-Molnár Zoltán 

termékmenedzsert • Telefon: 

+36/20 459 2846

Fűszenázs
Püski Búzakalász Mg. Szöv., 2014
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A kiállítás Intermediate Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja a Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros a 3661 
Dolli nevű, 22070 Mainstream Manifold apaságú tehén bemuta-
tásáért. A díjat átadta Harsányi Sándor területi igazgató, átvette 
Vastag Lajos ágazai igazgató.

A kiállítás Senior Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödön major a 19511 
Sandy-Valley Bolton-ET apaságú 3571 Etyek Bolton Ica nevű tehén 
bemutatásáért. A díjat átadta Sebők Tamás területi igazgató, át-
vette Vígh Szabolcs állattenyésztési igazgató..

A kiállítás Senior Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja az Agronómia Kft., Deszk az 5536 Grietje nevű 
19511 Sandy-Valley Bolton-ET apasággal tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Sebők Tamás területi igazgató, átvette Korhammer 
János telepvezető.

A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft., a 8789 Album 
nevű 18822 Gillette Brilea F B I apaságú tehén bemutatásáért.
Pénzjutalom: 200.000 Ft.
A díjat és a pénzjutalmat átadta Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, 
átvette Szili József, ügyvezető igazgató.

A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja a Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödön major a 19511 
Sandy-Valley Bolton-ET apaságú 3571 Etyek Bolton Ica nevű tehén 
bemutatásáért.
Pénzjutalom: 500.000 Ft
A díjat és a pénzjutalmat átadta Kiss Ferenc elnök és Bognár 
László ügyvezető igazgató, átvette Vígh Szabolcs állattenyész-
tési igazgató.

A 2014. áprilisi tenyészértékbecslés eredményei alapján a 
legeredményesebb tenyészbika tulajdonosának vándorserleget 
ajánlott fel az egyesület. A díj nyertese 19530 BG E. T. Shottle-
ET tulajdonosa: Bos-Genetic Kft., Martonvásár
A díjat átadta Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, átvette Dr. Monos-
tori István ügyvezető igazgató.



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) 
 





 
 
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

II. tábor
helyszín: a hód-mezőgazda zrt. kiállítási centruma 
időpont: 2014. július 20. délutáni érkezéssel és 2014. július 22. kedd délutáni távozással
a 10-15 év közötti korosztály számára, de ide várjuk azokat is, akik már haladó szinten 
szeretnék folytatni a megkezdett munkát. max 15 fő.
szállás és étkezés a helyszínen.
jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk a létszám beteltéig.

III. tábor 
Helyszín: a debreceni egyetem agrártudományi Centrum kiállítási területe
2014. július 22. délutáni érkezéssel és 2014. július 25. péntek ebéd utáni távozással
itt is a 10-15 év közötti korosztályra számítunk elsősorban, eseti kivételekkel.
szállás a kollégiumban, étkezés a helyszínen.
Elsősorban a felkészítés és a felvezetés tudományával most ismerkedőket várjuk ide!
jelentkezéseket szintén érkezési sorrendben fogadunk 15 főig 

A tábor költsége 10.000 Ft. 
jelentkezés:  korosi@holstein.hu; iroda@holstein.hu; 
  +36 30 970 6004; +36 30 439 6770
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Két év elteltével ismét világszintű harmonizációra gyűltek össze 
a világ vezető bírálói. Jelen esetben Dánia adott otthont a ren-
dezvénynek ahol a világ 23 országából 45 résztvevő jelent meg 
az összejövetelen. Keld Christensen a Dán Holstein Egyesület 
ügyvezetője – aki egyben az EHRC elnökségi tagja is – köszön-
tötte a megjelenteket Skorpingban. Hazánkat Sebők Tamás kol-
légámmal képviseljük ezen a rendezvényen lassan 15 éve.

 

Az 1986-ban megfogalmazott ötletből 1990-ben Cremonában 
szervezett első szemegyeztető értekezlet indította a harmonizá-
ciós összejövetelek sorát.  Ezen program keretein belül kerülnek 
értékelésre az elmúlt időszak 
eseményei, eredményei; ilyen-
kor esik szó az újításokról, az 
újabb célok megfogalmazásáról 
és természetesen a gyakorlatban 
történő alkalmazásuk is teret 
kap a telepen történő bírálat al-
kalmával.
A május 8-10. között zajló ren-
dezvény a munkacsoport meg-
beszélésével kezdődött. 
Gabriel Blanco (ES), John 
Connor (USA), Stefan Rensing 
(DE), Corrado Zilocchi (IT), 
Uehara Tomoichiro (JP) Bruno 
Jubinville (CA), Denis Aitken 
(NZ) és Arie Hamoen (NL) mint 
vezető alkotják a küllemi bírála-
ti munkacsoport tagjait.
Az elmúlt két évben 3 új ország-
gal bővült a harmonizációban 
részt vevő tagállamok köre; Ko-
rea, Portugália és Szlovénia.
1999-óta az INTERBULL 
tenyészértékek képezik az or-

szágok közötti összehasonlítások alapját, melyek figyelembe 
vételével Gerben de Jong (NL) segítségével kerülnek megálla-
pításra az országok közötti korrelációk az adott tulajdonságokra 
vonatkozóan. Adott időszakot vizsgálva elmondható, hogy egy-
két tulajdonságtól eltekintve fejlődés mutatkozik a lineáris és a 
fő bírálati tulajdonságok esetében egyaránt. A vizsgálat alkal-
mával 18 lineáris és 3 fő bírálati tulajdonságot tesznek elemzés 
tárgyává. 

A továbbiakban a fókusz a 0,8 alatti korrelációt mutató tulaj-
donságokra került, ezek definíciójának felülvizsgálatára, vagy a 
bírálatának gyakorlatban történő elvégzésére vonatkozó változ-
tatások szükségesek. 

WHFF vezető bírálói harmonizáció, Dánia
Kőrösi Zsolt 

tenyésztésvezető, HFTE



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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Az előző táblázatban jól látható, hogy a fo-
lyamatos munka, egyeztetés meghozza a 
gyümölcsét, hiszen a korrelációs értékek 
folyamatosan javulnak. Az utóbbi két évben 
belépett új országok eredménye ugyan meg-
törte ezt a tendenciát, de a jövőben a feladat 
mindenki számára – így nekik is – az aján-
lásoknak megfelelő definíciók alkalmazása 
mellett az ajánlott tulajdonságok egyforma 
szemmel történő pontozása.

A legnagyobb problémát továbbra is az éles-
ség, és a láb tulajdonságok megítélésének 
közös nevezőre hozásában tapasztalható. Két 
összetett lineáris tulajdonság – az élesség és 
a mozgáskép – nehezen definiálhatóak, míg a 
hátulsó láb hátulnézet és a körömszög tulaj-
donságok pedig nagyon helyzetfüggő meg-
ítélés alá esnek, illetve ezek definíciója is 
eltérő bizonyos országokban. Kanada, Svájc 
és Belgium a pártaszél dőlésszögét nézi a kö-
römszög megítélésekor.

A hazai bírálók elismeréseként is értékelhet-
jük, hogy a nevezett tulajdonságok esetében 
is ugyanúgy mint az összes bírált tulajdonság 
esetében az átlag feletti, vagy még annál is 
jóval magasabb korrelációs értékekkel bí-
runk a vizsgált országok sorában.

A fenti grafikon a két gyakorlati nap alatt 
elvégzett 33 tehén bírálatai alapján készült 
a résztvevő bírálók által kiadott pontok 
alapján. Jól láthatóak azok a tulajdonságok, 
amelyek alacsony korreláció mellett nagy 
szórásképet mutatva kerültek pontozásra. 
A harmonizáció sikerességének mértéke az 
alacsony szórás érték és a magas korreláció 
jelen esetben.

Az elhangzottak figyelembe vételével felis-
merve a szükségszerűségét és a mihamarabbi 
alkalmazását a tejelő erősségnek a most futó 
bírálati rendszer fejlesztés keretén belül át-
alakításra kerül hazánkban is a tejelő jelleg 
fő bírálati tulajdonság, helyét a tejelő erős-
ség, mint új végső pontot alakító fő bírálati 
tulajdonság vesz át. Két új lineáris tulajdon-
sággal is szeretnénk plusz információhoz jut-
tatni tenyésztőinket, mint a csontminőség és 
tőgyállomány tulajdonságok. 
Erről bővebben Sebők Tamás kollégám írá-
sában olvashatnak, melyben a hazai szem-
egyeztető bírálatról számol be.
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Vas megye először adott otthont a küllemi bírálói csapat harmo-
nizációs munkájának. A Szombathelyi Tangazdaság Zrt., rangut 
majori telepén kiváló körülmények között zajlott az év máso-
dik szemegyeztető bírálata. A szokásosnak mondható feladatok 
mellett ekkor került sor a kibővült küllemi bírálói létszám vég-
legesítésére is, hiszen Szabics István, új kollégánk februárban 
kezdődött „bírálói gyakorlatának” végét is jelentette ez a prog-
ram. A munkával telt két nap alatt István számot adott az elmúlt 
időszakban szerzett tudásáról, amelynek köszönhetően június 
elsejei dátummal hivatalos bírálóként kezdte meg munkáját te-
rületén. A kibővült bírálói csapatnak köszönhetően szeretnénk a 
megnövekedett igényeket kielégíteni és jövőben még több telep 
eddigieknél is rendszeresebb látogatását biztosítani tagjaink szá-
mára. Az új kolléga munkába állásának köszönhetően változá-
sok történtek a területi felosztások tájékán is.  A bővülés néhány 
esetben csekély mértékű területi átalakulással is jár, munkatár-
saink új régióikban az eddigieknél is gyorsabban és gyakrabban 
juthatnak el Önökhöz.

Az új területi felosztás a következő:
Kőrösi Zsolt: Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye
Harsányi Sándor: Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Berkó József: Jász-Nagykun-Szolnok, Heves 
 és Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Sebők Tamás: Pest, Nógrád, Komárom-Esztergom 
 és Fejér megye északi része
Jakab Lajos: Somogy, Baranya, Tolna és Fejér megye déli része
Szabics István: Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye

Bízunk benne, hogy az átállás gyors és „zökkenőmentes” lesz, 
a jövőben hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést tesz 
majd lehetővé!
A szakmai munka során több dologra is próbáltunk fókuszálni. A 
dániai világharmonizáción felmerült kérdések tisztázása az „író-
asztal mögött”, azok begyakorlása a telepen folyt. (ld. Kőrösi 
Zsolt írását a dániai világharmonizációról). Mindezek mellett a 
magyarországi küllemi bírálatban várható változások is kiemelt 
fontossággal bírtak. Hamarosan új lineáris tulajdonságok és új fő 
bírálati tulajdonság szélesítik a bírálati palettát, mintegy kiegé-
szítve az eddigi bírálati skálát, illetve alapjául szolgálva az új fő 
bírálati tulajdonságnak. 
A tőgyállomány, mint beköszönő új, a tőgy hatékony működé-
sét megalapozó tulajdonság mindig is befolyásolta a tőgy vég-
pontszámát, de csupán a „háttérben dolgozott”. A tulajdonság 
az WHFF hivatalos ajánlásában nem szerepel ugyan, (Magyar-
ország minden ajánlásban szereplő tulajdonságot bírál), de a 
világban a harmadik leggyakrabban bírált ún. hozzáadott tulaj-
donságként tartják számon. (A legtöbbet bírált hozzáadott tulaj-
donság a hátulsó tőgyfél szélesség, a második helyen a csontmi-
nőség áll.) Bírálatát régóta fontolgattuk, azonban a lehetőség, a 

háttér nem volt adott a bevezetéshez. Az új fejlesztés részeként 
most nyílt esély a tulajdonság beemelésére, amelynek első lépé-
seként a lineáris tulajdonság „beskálázása”zajlott Ranguton és 
zajlik jelenleg is.

Hasonló feladat vár ránk a másik új belépőnél, a csontminőség-
nél is. E tulajdonságot részben a bevezetésre kerülő új fő bírálati 
tulajdonság, a Tejelő erő hívta életre. Emellett kiváló „jelzője” a 
tejelésre való hajlamnak, finomságnak, így a jövőben az élesség-
gel karöltve hivatottak dolgozni tenyésztőink érdekében.
A Tejelő erő igen komplex, de rendkívül sokat mondó tulajdon-
ság lesz, amelynek hátterében számos lineáris tulajdonság áll. 
Speciális kombinációja a finomságnak, a tejelő hajlamnak, illet-
ve az azt kiszolgáló erősségnek, mélységnek, testnek, amelyek 
együttesen a tökéletes tejelő egyedet, annak hosszú hasznos élet-
tartamát alapozzák meg.
A fent említett tulajdonságok mellett mind Dániában mind itt-
hon rendszeresen visszatérő tulajdonságok, mint tejelő jelleg, 
locomotion – mozgáskép –, erősség, hátulsó láb hátulnézet ke-
rültek előtérbe a két napos közös munka során. 
A dániai harmonizáción gyűjtött tapasztalatokat Rangut ma-
jorban „készpénzre váltottuk” és a jövőben megnövekedett lét-
számmal és újult erővel dolgozunk azon, hogy a bírálat során 
gyűjtött adatok a legmegbízhatóbb módon, a leghasznosabban 
szolgálják a jövőben a tenyészértékbecslést, a párosítási progra-
mokat, hozzájárulva ezzel a genetika kiteljesedéséhez, minden-
napi tejtermelés gazdaságosságának javításához.

Küllemi bírálati szemegyeztető
Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Rangut major

Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE
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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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Minősített üzemek
Harsányi Sándor

Bihari és hajdúsági aranytörzskönyvesek
A 11 éves Szilviának (Gaiety-12-ET×Dezső Very) köszönhetően 
immáron két aranytörzskönyves tehénnel büszkélkedhet a Bi-
harnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.. Szilviának hat laktáció kellett 
ahhoz, hogy megtermelje a 100.000 kg tejet. Az első laktációját 
az azt követőkhöz viszonyítva szerényebb tejtermeléssel fejezte 
be, hiszen 9822 kg-os standard laktációt produkált. Az ezt köve-
tő öt laktációban viszont rendre 13-14.000 kg-os tejtermeléssel 
büszkélkedhet 305 napra korrigálva. A hosszú élettartam talán 
nem is véletlen ebben a tehéncsaládban, hiszen Szilvia anyja is 
11 laktáción keresztül termelt a telepen. 

Az oklevelet Madar László ágazatvezető, B. Csák Imre elnök és 
Bagdány István műszakvezető vették át. 

Első aranytörzskönyves tehenüket ünnepelték Hajdúnáná-
son a Veritas ‚99 Kft-nél. A 16 éves 0248 Negyed (Jókívánság 
Blackstar×Hős Royalty) 10. laktációja alatt termelte meg a 100 
tonna tejet. A nem mindennapi 100.000 kg-os életteljesítményen 
túl Negyed amellett, hogy sok tejet termelt, ő és az általa ala-
pított tehéncsalád rendkívüli szaporaságáról is tanúbizonyságot 
tett, ugyanis Negyed nem kevesebb, mint 82 nőivarú leszárma-
zottal dicsekedhet.  

A képen balról jobbra Nagy Imre és Nagyné Hrotkó Vera te-
lepvezetők Hrotkó Vendel ügyvezető, Nagy Bendegúz Imre ifjú 
holstein tenyésztő és Dobos István inszeminátor láthatóak.

Újabb taggal bővült a „Törzskönyvezett holstein-fríz állomány, 
minősített tenyészállatot előállító üzem” védjeggyel rendelkező 
gazdaságok sora, ugyanis a derecskei Kasz-Farm Kft-nél is fel-
avatásra került az ezt tanúsító tábla. 

Az oklevelet Szombati István ügyvezető igazgató és Sóczó 
György telepvezető vették át Bognár Lászlótól az egyesület ügy-
vezető igazgatójától. 

A hajdúnánási Veritas ‚99 Kft. is csatlakozott a „Törzskönyvezett 
holstein-fríz állomány, minősített tenyészállat előállító üzem” 
védjeggyel rendelkező üzemek sorához. Az oklevelet a céget 
irányító Hrotkó Vendel és családja vette át. 

Tavaszi avatások
Berkó József

A tiszanánai Agrocentina Kft. Tehenészeti 
telepe évértékelő munkaértekezletet tartott május végén. Ezt az 
alkalmat használta fel Kft. vezetése, hogy felállítsa a telep előtt 
a Minősített Tenyészállat Előállító Üzem Táblát. A jó hangula-
tú gyűlésen a meghívott vendégeket tájékoztatták az elért ered-
ményekről, kiemelve a Kft. bevételének 75%-át adó szarvas-
marha ágazatot. A jövőbeni tervekről is tájékoztatást adtak. Az 
Agrocentina Kft. alapító tagja a Holstein Egyesületnek (Petőfi 
Szövetkezet) és minden környezeti és gazdasági nehézség elle-
nére a kezdetektől fogva végrehajtja és segíti annak tenyésztési 
programját. 
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Grónai Gyula ügyvezető igazgató, Vikor Péter ágazatvezető és 
Vallyon Róbertné telepvezető a jelenlévő partnerek körében 
örömmel vették át a táblához járó oklevelet.

Április elején a Komáromi Mg. Zrt. csémi telepén avattuk a te-
nyészet soron következő aranytörzskönyves egyedét. 2947 Fé-
nyes 10 évesen a 7. laktációjában érte el ezt a nagyszerű ered-
ményt, ezzel nagymértékben hozzájárult a telep utóbbi években 
mutatott egyre kiválóbb termelési mutatóihoz. 

Mészáros Ferenc szarvasmarha-ágazati igazgató és kollégái 
méltán büszkék az elért eredményre.

A Nagykun 2000 Mg. Zrt. kisújszállási telepéről a harmadik te-
hén került be az aranytörzskönyvbe. 5422 Darázs 11 évesen a 7. 
laktációjában lépte át a 100.000 litert, láthatóan jó egészségben, 
kiváló tőgy- és lábszerkezettel, tejelő jelleggel. Sebők Gábor 
ágazatvezető és kollégái bíznak benne, hogy legeredményesebb 
tehenük Kati (a három magyarországi 150.000 literes egyike) 
nyomába szegődik és még sok tejet termel a gazdaságnak.

Május közepén a Narivo Kft. igrici telepén kettős avatáson ve-
hettünk részt. Újabb két 100.000-es egyedükkel már 19-nél jár-
nak. Ez méltó alkalom volt arra, hogy itt is felállítsák a Minő-
sített Tenyészállat Előállító Üzem táblát. A 19 fontos szám lett 
az üzem életében, ugyanis 19 évvel ezelőtt avatták első 100.000 
literesüket. Ő volt Bicskás, aki a 2. számú aranytörzskönyvi lap 
birtokosa lett (a helybeliek szerint csak adminisztrációs okból 
nem az első) majd őt követte 18 társa, mondhatnánk minden év-
ben egy. Nagyon szép eredmény!

Igen érdekes a két frissen avatott állat életútja. Történetük 2001. 
január 24-én kezdődött, amikor is 2958 Katáng és 2959 Páva egy 
napon látta meg a napvilágot. Majd múltak az évek és Katáng 
az elmúlt év végén a 8. laktációjában, Páva az idén tavasszal a 
10.-ben érte el a bűvös 100 tonnát. Az összevont ünnepség ked-
véért 13 év után ismét egymás mellé álltak és együtt kapták meg 
oklevelüket és a hozzá járó szalagot. 

A minősítő tábla avatásához méltóbb közreműködőket nem is 
találhatott volna Zámborszky György ügyvezető igazgató és 
Molnár Csaba telepvezető.
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Termelni szépen…
Sebők Tamás

Dunakiliti Agrár Zrt.
31316 2642 6 Lina
16418 Lutz-Meadows MB Mozer-ET×11027 Firma Ace

Lina 8 ellését követően Dunakiliti Agrár Zrt. negyedik 
100.000-esévé nőtte ki magát. Első laktációja közel 8300 kg-os 
termelését követően, másodikos korától kezdve napi max. 50 kg 
és 60 kg közötti tejjel, 11.300 kg és 14.000 kg között mozgó 
standard laktációkkal olyan kiegyensúlyozott termeléssel élte 
mindennapjait, hogy már évekkel ezelőtt felkerült a „váromá-
nyos” telepi tehenek listájára. Kiváló küllemét és termelését 
még szaporodásbiológiai kihívásai – a közel ötös termékenyítési 
indexe – sem tudja feledtetni, hiszen elhúzódó laktációját is ko-
moly termeléssel töltötte ki, több esetben is megközelítve így a 
16.000 kg-ot. Borjai tekintetében viszont nem volt szerencséje, 
hiszen csupán két lánya született, amelyből jelenleg egy, har-
madik laktációs tehén dolgozik a telepen sikeresen, eddig közel 
33.000 kg tejtermeléssel a háta mögött. 

 
Suri Antal állattenyésztési igazgató-helyettes, Dr. Pák Zoltán 
állatorvos, Németh Attila igazgató, Bozi Mihály és Rigó Ágos-
ton műszakvezetők Linával az újonnan avatott tábla mellett.

 
Kiváló fejhetőség, funkcionális küllem. Kell-e ennél több?

Nemesszalóki Mg. Zrt.
300.000-es ünnepség Nemesszalókon

Egy dolgos család alapítója
32548 1361 5 Viola
17407 Co-op London Cosmo-ET×15852 Diamond-S Luke Caleb-ET

Viola december végén ünnepli majd 11. születésnapját. Egy év-
vel a 24 hónaposan kezdett és 9961 kg-mal befejezett első laktá-
cióját követő laktációi soha nem kerültek 11.200 kg alá. Ötödik 
termelési ciklusában közel hét évesen veselkedett neki élete leg-
magasabb termelésének. A következő elléséig eltelt közel másfél 
év alatt 20.000 kg-ot meghaladó tejet termelt úgy, hogy élete 
max. tejét hatodikosként, 58,7 kg-mal érte el. Beltartalom tekin-
tetében nem voltak ugyan kiugró eredményei, de érdekesség, 
hogy életteljesítmény tekintetében fehérje termelése több mint 
600 kg-mal haladta meg zsírtermelését. 7 borjából csak két bika 
született, 5 lányából 4 még ma is a telepen él és kiváló egész-
ségnek örvend, melyet mi sem bizonyít jobban, mint az általuk 
eddig megtermelt, összesen 123.000 kg tej!

Egyszer fent–egyszer lent
30143 9660 4 Laborc
16505 Sildahl BW Dutch Boy-ET×14320 Enyingi Pincér Besne-Buck

Laborcnak nem jött könnyen a siker, keményen megküzdött 
érte. 8 elléséből kettő után nehezen állt talpra, két borját el-
vesztette, további három üszőborja sohasem hallhatta meg a 
pulzátorok „zenéjét”. Közel 11.000-kg-os második laktációját, 
komplikációktól nem mentes harmadik ellését követő 6800 kg-
os termelését negyedikesként sikerült megdupláznia. Ötödikes-
ként megint egy mélypont 7500 kg-mal, majd élete legjobbjával 
14.000-kg zárta hatodik laktációját, napi 64 kg-os termeléssel. 
Azóta 12.000 kg tájékán mozog. 85 pontra bírált tejelő jellege is 
mutatja, hogy a termelés éltette, és ezt tovább is adta utódainak, 
már aki élni tudott a lehetőséggel. Az első és második elléséből 
született Patron és Conga apaságú lányainak összesen nyolc lak-
tációjában megtermelt 99.837 kg tej nagy jövőt jósolt akkor még 
a családnak. Mára azonban Laborc egyedül maradt és csak utol-
só termékenyítésének sikerességén múlhat mind a család, mind 
a saját jövője.

Szép és intelligens
30143 9676 7 Gogo
13769 Eastview Meadowlord-ET×14679 BG Rodeo Fatal-ET

Gogot gyönyörű küllem, kiegyensúlyozott termelés, nyugodt 
vérmérséklet jellemezte. Ezt az ünnepséget neki találták ki. Ha 
kellett, állt szépen, ha menni kellett ment nyugodtan, úgy tűrte a 
„felhajtást” maga körül, mintha világ életében erre készült vol-
na. Szinte sugárzott szeméből a tudat: megcsináltam, itt vagyok, 
sikerült! Ötödik laktációjáig közel 13.700 kg-ig folyamatosan 
emelkedő laktációi mellett a tej beltartalmára is fordított figyel-
met: 7400 kg-mal e tekintetben is az elithez tartozik. 2007-ben 
kapott 84 pontos tőgy, 85 pontos tejelő jelleg 80 pontos vég-
pontszámából sokat megőrzött 12 éves korára is, sőt célpáro-
sításainak köszönhetően 80 pont alatti tőgyet egyik lánya sem 
produkált. Élete során egyedül az inszeminátorának okozott 
némi fejtörést, mert 8 elléséhez közel annyi szál spermát kellett 
felhasználni, mint két társának, Violának és Laborcnak összesen. 
Első, Sailor apaságú lánya négy laktáció után közel 60.000 kg 
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tejtermeléssel hagyta el a telepet. Jelenleg egy másodikos Magor 
Bolívia Allen lány 15.000 kg feletti termeléssel, és egy BG Dan-
te Lancelot apaságú frissen ellett első laktációs tehén ered nagy 
reményekkel anyjuk nyomdokaiba.

 
A „nagyasszonyok” Kocsis Zsolt a fejésért felelős vezetővel, 
Boldizsárné Nepusz Klára gazdasági igazgatóval, Baki Zoltán 
főállattenyésztővel, Szűcs Péter, Szép Barnabás gondozókkal 
és Filátzné Páli Judit a tenyésztésért felelős vezetővel.

  
A három „grácia”: Viola, Laborc és Gogo – összeszokott hár-
mas.

Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Rangut Major
A „szapbiosz hercegnője”, a jubileumi 100.000-es
30176 2028 9 Gabi
14172 Pajti Mountain×12429 Javallom Cleitus

Gabinak köszönhetően Rangut major 10 tehenének 
egymilliomodik kg teje gördült ki a táplánszentkereszti telep ka-
puin a közelmúltban. A jubileumi ünnepséghez méltó tempera-
mentummal és küllemmel megáldott lány a nemrégiben átadott 
új „fejőháza” mellett úgy pózolt, mintha az egészet neki építet-
ték volna! Első laktációját bemelegítésnek szánta a maga 28 kg 
max. tejével és 7504 kg standard laktációjával. Másodikosként 
már 10.500 kg felett termelt, hatodikosként pedig 12 és fél ezer 
kg-mal érte el élete csúcspontját. Ezt a szintet ugyan nem tudta 
többé „megugrani”, viszont a nyolcadik laktációjában, 62,8 kg 
napi tejjel állította be élete rekordját. Gabi kiváló együttműkö-
dése inszeminátorával – Pintér Istvánnal – mintaértékű. 12 éves 
korára megellett 9 borjú 1,88-as spermaindexszel a háttérben, 

mind az Aranytörzskönyves, mind a nála jóval fiatalabb kollé-
ganőinek is irigylésre méltó, nehezen követendő példa lehet a 
jövőben.

Az oklevéllel Varga Zoltán telepvezető és a telep kollektívája a 
tenyészet jubileumi, 10. Aranytörzskönyves tehenével, Gabival.

A kor nem számít, a legmodernebb technika – a háttérben – jó 
funkcionalitásért kiált. És ezt Gabiban meg is találta.
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Telep és táblaavató ünnepség 
a Borjádi Zrt. tenyészetében

Jakab Lajos

Újabb állomásához érkezett a Borjádi Zrt. 
tehenészeti telepének korszerűsítése. A 2009-ben átadott 475 fé-
rőhelyes istálló után az Állattartó telepek korszerűsítése pályázat 
keretein belül megépült 2×12 állásos GEA Westfalia fejőház, tej-
ház, valamint az új ellető istálló, szociális és irodaépület átadásá-
ra kaptunk meghívást. A technológiai fejlődés mellett termelési 

paraméterek tekintetében is jelentős előrelépést elért tenyészet 
harmadik éve visszatérő kiállítója a KÁN és az Alföldi Állatte-
nyésztési és Mezőgazda Napok rendezvényeinek. Az eddig elért 
dobogós helyezéseket idén a III. bírálati osztályban bemutatott 
Alexander apaságú szűz üszőjük győzelmével sikerült felülmúlni.
Az ünnepélyes szalagátvágás után felavatásra kerül a Minősített 
Tenyészállat Előállító Üzem tábla is. 

A tanúsítványt igazoló oklevelet Tobias Schmalzbauer ügyvezető 
igazgató és Rudolf István állattenyésztési ágazatvezető vették át.

Hármas avatás és Tábla átadás a Sereg-tej Kft-nél
Egy táblaavatási ceremónia fényét mi is emelhetné jobban, mint 
az azon megjelenni tudó Aranytörzskönyves tehén? Így történt 
ez a Sereg-tej Kft. tenyészetében is, ahol mindjárt három 100 
ezer liter tej megtermeléséről szóló oklevelet adhattunk át. A 
három ünnepelt tehén 1740 Lidi (13782 Primus×13857 Louis), 
3010 Dara (16505 Duch Boy×16506 Mike) és 2151 Sasi (16506 

Mike×11703 Homonna). Lidi nyolc, Dara hat Sasi pedig kilenc 
laktáció alatt lépte át az álomhatárt. Sasi, aki immár a tizedik 
ellésén is túl van, nem csak termelés terén nyújtott kiemelkedő 
teljesítményt. Eddigi élete során 376 napos 
két ellés közötti időt produkált! Tíz ellésé-
hez csupán 13 szál szaporítóanyagra volt 
szüksége! 
Az újabb három iktatással összesen tízre 
nőtt a Sereg-tej Kft. Aranytörzskönyves te-
heneinek száma. 

A Minősített Tenyészállat Előállító Üzem tábla átadására egy 
meglepetéssel is készült a Kft. kollektívája. Egy, az ideális ma-
gyar holstein-fríz tehenet ábrázoló tortával is kedveskedtek a 
rendezvényen megjelenteknek.

Újabb 100 ezres tehén Bicsérden
A Bicsérdi Arany-Mező Zrt. tizedik Aranytörzskönyves tehenét 
köszönthettük nemrégiben.
6853 Zsófi (17004 BG André Convincer×14846 Comestar Lee) 
ivadékteljesítmény-vizsgálatra fogadott szaporítóanyagból szü-
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 SiMilk Bt.  Hódmezővásárhely +36(20)319-3296

Agrochimia Hungária Kft.
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letett 2003. augusztus 22-én. Hét évvel ezelőtt került először 
reflektorfénybe, amikor is második laktációs tehénként részt 
vett a Kaposvári Állattenyésztési Napok show-bírálatán, ahol 
ötödik helyen végzett. Két évvel később VG 88 pontos küllemi 
végpontszámmal hívta fel magára a figyelmet. Nyolc laktáció 
alatt termelte meg a 100 ezer liter tejet, legmagasabb laktációs 
termelése 14472 kg volt. Érdekes volt látni, hogy az avatásához 
felvezetett Zsófi mennyire emlékezett még a hét évvel ezelőtt 
tanultakra.
A kötőfék rárakása után azonnal a kívánt tartásba emelte a fejét 
és fegyelmezetten követte felvezetője utasításait.

Az oklevelet Szili József ügyvezető és munkatársai vették át.

Aranytörzskönyves avatás a Paksi Dunamenti Mg. Zrt. te-
lepén
A Paksi Dunamenti Mezőgazdasági Zrt. Bubó (12370 Jövő 
×11147 Gall Ace) nevű tehene 16. életévét meghazudtoló for-
mában léphetett az Aranytörzskönyvesek klubjába. A telep törté-
netében Bubó a második olyan tehén, amelynek termelése meg-
haladta a 100 ezer kilogrammot. 

A Bóly Zrt. Csípőteleki Tehenészeti Telepe eladásra kínál
kimagasló genetikájú, bikanevelő tehenektől származó 
Holstein-fríz fajtájú kisbikákat.

Érdeklődni lehet: 
Dr. Hoffmann Dénes tehenészeti telepvezetőnél
Tel.: 20/4112660
E-mail:  denes.hoffmann@boly.bonafarm.hu
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Az elismerő oklevelet Tímár József telepvezető és munkatársai 
vették át.

Táblaavatás Szajkon
Minősített Tenyészállat Előállító Üzem tábla fogadja ezentúl az 
érkezőket a Szajki Zrt. tenyészetében.  

A tanúsító oklevelet Handler Ferenc állattenyésztési igazgató 
vette át Bognár László ügyvezető igazgatótól.

Aranytörzskönyves tehén a Zal-Agro Zrt. telepén
4652 Vilma (Garjo Elton Gabe×12312 Sturm) a hatodik olyan 
tehén a Zal-Agro Zrt. telepén, akinek sikerült elérnie a 100 ezer 
literes termelési határt, melyhez hét laktációra volt szüksége. 

A 2001. augusztus 27-én született tehén sajnos már nem élte 
meg a koszorúzását, oklevelét Borsos János telepvezető vette át.

A Dél-Alföld hírei
Kőrösi Zsolt

Minősített Tenyészállat Előállító Üzem és 100.000 literes ava-
tás a Gyulai Agrár Zrt-nél.
A Gyulai Agrár Zrt. tehenészetében Fürj Antal állattenyésztési 
igazgató és Mészáros János műszakvezető vették át az oklevelet, 
a Minősített Tenyészállat Előállító Üzem táblaavatóján. A Békés 
megyei gazdaság 53. sorszámú tenyészetként csatlakozott az el-
ismert üzemek sorához.

Egyben a 30832 4264 8 Málna avatására is sor került május 30-
án Gyulán a Gyulai Agrár Zrt. tehenészetében. A 15424 Wa-del 
Convincer-ET×14298 Startmore Rudolph-ET kombinációból 
született 12 éves tehén 8 laktációban termelte meg az avatás fel-
tételét jelentő 100.000 kg tejet.

Gazdaképző Kft.                        
5002. Szolnok,  Keszeg u. 15. 

Tel./Fax: 56/420-895, 56/420-896
Mobil: 30/668-7058    

e-mail: info@alcsiredkft.t-online.hu 

Több évtizedes elméleti és gyakorlati ismeretekkel, 
módszerekkel

2014. szeptember 1–5-ig  
HOLLAND MÓDSZERŰ CSÜLÖKÁPOLÓ 

TANFOLYAMOT (1 hét)  
(díja: 70.000,-Ft/fő), továbbá 

2014. szeptember 8 – október 3-ig 
SZARVASMARHA (SERTÉS) 

INSZEMINÁTORKÉPZŐ (4 hét) 
(díja: 220.000,-Ft/fő), tanfolyamot indítunk, valamint 

KIHELYEZETT FEJŐGÉPKEZELŐI 
ÉS TEJHIGIÉNIAI TANFOLYAMOT 

igény szerint folyamatosan tartunk!

Bővebb információért érdeklődni a 06-56/420-895 vagy a 
+36-30/688-7058 telefonszámon lehet a Kft. ügyvezetőjénél.



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. 

HELYESBÍTÉS
Előző lapszámunkban a nyomda ördöge sajnos „megtréfált” bennünket, s képes beszámolónknak csak az egyik oldala jelent meg. 
Az is duplán. Most korrigáljuk a hibát – melyért ezúton kérünk elnézést –, íme a hibátlan oldalpár. 



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. 



38 Holstein Magazin
2014/3

Telepszemle

A települést 1291-ben említi első ízben írásos forrás, ami a Vá-
radi Püspökség tizedösszeírásából való. A régészeti leletek tanú-
sága szerint ez a vidék már a honfoglalás előtt is lakott hely volt. 
Derecskén tartózkodott hosszabb ideig gróf Széchenyi István, 
mint huszárkapitány. Itt volt az Esterházy család egyik főuradal-
mának székhelye. 
Derecske ősrégi közösség; a XVI. században szabad hajdúvá-
ros volt, melynek Bocskay fejedelem kiváltságokat adott. Ezeket 
Rákóczi György 1631-ben megerősítette. Ez időben 1000 hajdút 
telepítettek ide. Később Esterházy Pál az elmaradt nádori fize-
tés fejében kapta meg birtokul Derecskét, jogait azonban csak 
a Rákóczi-féle szabadságharc után tudta érvényesíteni, mert a 
kiváltságaiktól megfosztott hajdúk nem akartak belenyugodni 
sorsuk változásába. A törökök 1659-ben és 1693-ban feldúlták. 
I. Lipót a hajdúk szabadalmait megvonta és a kassai királyi ka-
mara fennhatósága alá helyezte Derecskét.
A 18-19. századi dinamikus fejlődésének köszönhetően mezővá-
rosi rangot kap. 

Ez alkalommal a Kasz-Farm Kft-t szeretném bemutatni a Hol-
stein Magazin olvasói számára. Minden szempontból példaérté-
kű gazdaságról beszélhetünk. 2005-től kiváló, 10.500 kg fölötti 
laktációs tejtermeléssel – ami a múlt évben elérte a 10.850 kg-ot 
– hat Aranytörzskönyves tehénnel, az országos átlagnál lényege-
sen jobb laktációs átlaggal, számos kiállítási helyezéssel büsz-
kélkedhet Szombati István ügyvezető igazgató, valamint Sóczó 
György telepvezető, aki 2011 óta Mestertenyésztő. Érzékelhető 

az összhang a menedzsment, az ésszerű gazdálkodás, valamint a 
szakmai elgondolások, döntések között. 

Hogyan alakult ki a gazdaság mai arculata?

Sz.I.: 33 éve dolgozom a mezőgazdaságban. 11 évet termelő-
szövetkezetben, majd 1991-ben többen alapítottunk egy ma-
gáncéget. Kezdetben növénytermesztéssel, majd később állat-

tenyésztéssel foglalkoztunk. A cégünk 2006-ban szétvált, én a 
vagyonrészemért a szarvasmarha telepet kaptam. Azóta egyedüli 
tulajdonosként viszem ezt a céget, ami ma már családi vállalko-
zásnak is tekinthető, mivel az egyetem elvégzése után a fiam is 
itt dolgozik a telepen, valamint a feleségem, aki a pénzügyeket 
és a könyvelés egy részét viszi. A lányom még fiatal, de a család 
többi tagja hatékonyan segíti a munkámat.

S.Gy.: 1998-ban vásárolta meg a régi Vörös Csillag Tsz-t a 
Kasz-Coop Kft., amely helyi viszonylatban már egy jelentős 
mezőgazdasági vállalkozás volt. Ekkor történtek beruházások a 
telepen. A kötött tartást és a tankos fejést ekkor alakították át 

kötetlen tartásra és fejőházi fejésre, pihenőboxos istállókra és 
bevezetésre került a TMR etetése.  Akkor 400 körül volt a te-
hénlétszám, amiből sok selejtezésre került, de Franciaországból 
Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető segítségével 290 db-ot vásároltak 
a tulajdonosok. Én 2001 óta dolgozom a telepen, ami 2006-ban 
Szombati István tulajdonába került és megalakult a Kasz-Farm 
Kft. Jelenleg 16 dolgozónk van az állattenyésztésben, a növény-
termesztésben pedig három. Ezen kívül idényjellegű dolgozókat 
is foglalkoztatunk.

Kasz-Farm Kft. 
Derecske
Krajczár Zsuzsanna
irodavezető, HFTE
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A község Nyugat-Nógrád térségében, a Nógrádi-medencében, a
Börzsöny hegység lábánál helyezkedik el.
A település régen csak Vadkert volt, megkülönböztetô szerepû
Érsek elôtag a helység egykori birtokosára, az esztergomi érsekre
utal. Az ország egyik legrégibb települése már a tatárjárás elôtt
fennállt. A középkorban az esztergomi érsek birtokában volt és
három részbôl – Felsô-, Közép-, és Alsó-Vadkertbôl – állt.
A XVI. század közepén török hódoltsághoz tartozott. 1710-ben
császári had szállta meg a helységet és január 22-én itt vívták
meg a Vadkert-Romhányi csatát, melyben II. Rákóczi Ferenc vezet-
te a kurucokat. 1733-ban mezôvárosi rangot kap.
Az 1848-49-es szabadságharcban is jelentôs hadmozdulat szín-
tere volt a város, itt állomásozott Görgey hada. 1906-tól Érsek-
vadkert a település neve. A XIX. század végén a település lakossá-
ga (jobbágyok, cselédek) az úrbéresi tagosítás során jutott föld-
höz. Egyre többen foglakoztak iparosi, kereskedelmi tevékenység-
gel. A világháborúk nagy pusztítást végeztek a községben. A két
világháború között több család elvándorolt innen vagy elhagyta
az országot.
Ma a településen élôk nagy része az iparban dolgozik, legnagyobb
részük az építôiparban. A malomipar, fafeldolgozás már 19. szá-
zadtól jelen van a településen. A XX. század közepe óta a szer-
számgépgyártás is tradicionálisnak mondható. A megye legnagyobb
mezôgazdasági termelôszövetkezete Érsekvadkerten volt, aminek
egy része a mai Agroméra Zrt.

Nógrád megye legnagyobb tehenészete a nagy múltra visszatekin-
tô Agroméra Zrt. A jó genetikának köszönhetôen egyre kiemelke-
dôbb tenyésztési eredmények születnek. Az elhivatott, kitartó te-
nyésztôi munkát Illés László állattenyésztési fôágazatvezetô vég-
zi, emellett egyesületi küldöttként, valamint szakbizottsági tag-
ként dolgozik a hazai tenyésztés jobbítása érdekében.
Milyen hagyományai vannak Nógrád megyében a szarvas-
marhatartásnak?
A környék adottságai különösen a húsmarhatartás számára ked-
vezôek, de a rendszerváltásig a tejelô állományok létszáma is
jelentôs volt. Azt követôen nagyon lecsökkent a holstein tenyész-

tôk száma. Olyan jeles tenyészetek szûntek meg, mint a diósje-
nôi, szécsényi és szurdokpüspöki, pedig a megyei adottságok
inkább kedveznek az állattenyésztésnek, mint a növénytermesz-
tésnek. Ezzel egy idôben az ismert Avonmore Pásztói Tejüzem
tejfeldolgozó is bezárta kapuit.
Heves megyei származású vagyok, onnan költöztem ide. A Palo-
tási Tsz-ben kezdtem a ’90-es évek elején dolgozni mint telepve-
zetô, majd fôágazat vezetô. A jelenlegi munkahelyemen 1998 óta
dolgozom. A gazdaságunk által mûvelt területbôl 3874 ha a szán-
tó, 418 ha a nem intenzív gyepterület és 1200 ha az erdôterület.
Ebbôl is látszik, hogy a tejtermelés mellett nálunk meghatározó
ágazat a növénytermesztés.
2006-ban közel 9400 kg volt az állomány laktációs termelése,
a késôbbi termeléscsökkenés szándékos költségtakarékosság
következménye vagy egyéb okai vannak?
1998-ban még 5275 liter volt a laktációs termelés. Nyolc év alatt
mintegy 4100 literes növekedést tudtunk elérni. Az elmúlt évek-
ben jelentôs mértékû gép- és ingatlan beruházás történt. 2006-ban
út és silótér rekonstrukcióba kezdtünk. A beruházás kivitelezése
nagyon megcsúszott, a betonozás szeptember végére készült el. 
Ebben az évben a rendkívüli szárazság miatt már augusztusra
minden kiégett, de mi a silózást csak akkor tudtuk elkezdeni,
amikor már régen be kellett volna fejezni. Ennek a szilázsnak az
átlagos szárazanyagtartalma 61% volt, ami nem csak a tej men-
nyiségét, hanem beltartalmi értékét is csökkentette.
Az országos HGI rangsorban az Önök tenyészete a legjobb
10%-ban foglal helyet, ami hosszú távú, céltudatos tenyésztôi
munkát takar.
A nyolcvanas években még vöröstarka holstein teheneink voltak.
Ezt követôen kezdôdött meg az egyre jobb és jobb feketetarka bi-
kákkal való termékenyítés. Az elmúlt években eljutottunk arra a
szintre, hogy már csak top bikákat használunk.
A vöröstarka állományban elôször a tejmennyiséget kellett javíta-
nunk, késôbb a tôgy- és lábtulajdonságok javítását helyeztük elô-
térbe. A tôgytulajdonságokon belül különösen a bimbóhelyezôdés
javítására kellett nagy gondot fordítani. Az utóbbi években már a

Agroméra Zrt., Érsekvadkert
Krajczár Zsuzsanna, HFTE
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Általában azt szoktuk mondani, hogy könnyebb azoknak a vál-
lalkozásoknak, akik több lábon állnak, mert amennyiben egyik 
tevékenységük rosszabb helyzetbe kerül, kisegíti a másik. 

Sz.I.: Próbálunk önköltséget csökkentve olyan termelési szintet 
elérni, hogy az gazdaságos legyen. 10 ezer kg feletti a laktációs 
termelésünk, ezen kívül évente 60-70 vemhes üszőt értékesí-
tünk. Az állattenyésztés mellett elég jó minőségben mi állítjuk 
elő a telep tömegtakarmány szükségletét, ezzel is csökkentve 
az önköltséget. Megtermeljük a kukoricaszilázst, lucernaszénát, 
szenázst, őszi keverék gabonaszilázsokat, réti szénát. Szalmát 
háromnegyed részben vásárolunk vagy trágyára cserélünk. A 
vetésforgó miatt szükség van némi árunövény termesztésre is, 
szokott lenni búza, árpa és olajretek is.

S.Gy.: Az egy lábon állás hátránya, hogy az árbevétel nagy része 
a tejből van, ezt pedig nagyban befolyásolja a mindenkori tejár. 
Ami viszont előnye, hogy legfőbb célunk az állatok kiszolgálá-
sa és a tejtermelés, ami azért jó, mert ennek van alárendelve a 
növénytermesztés és minden munkafolyamat. Ez pozitívan hat 
a tömegtakarmány termesztés minőségére, mennyiségére, az 
optimális betakarítási időre. 70% növénytermesztési, 30% állat-
tenyésztési árbevétel arány esetén legtöbbször csorbul az állatte-
nyésztés érdeke, míg nálunk ez nem mondható el.

Mire számítanak, hogyan fogja önöket érinteni a jövő év áp-
rilisában kivezetésre kerülő tejkvóta helyzet?

Sz.I.: Ha ilyen termelési színvonal mellett nem tudunk megél-
ni, akkor valamit nem jól csinálunk. A 10.500 kg jónak számító 
hozam a tejtermelésben. Próbáljuk az önköltséget folyamatosan 
lefelé szorítani. Elképzelhetőnek tartom, hogy az alacsonyabb 
színvonalon termelő gazdaságok nem fogják bírni. Jelen pilla-
natban keresik a tejet. A környéken újabb tejüzem épül, ami ta-
lán jó jelnek tekinthető. 
Alapító tagjai voltunk az Alföldi Tej Kft-nek, de több okból, fő-
leg az ár miatt kiléptünk. Jelenleg a Nádudvari Élelmiszer Kft. 
viszi el tőlünk a tejet. Éves szerződéseket kötünk. A kvóta év vé-
gén mindig megversenyeztetjük a partnereket. Nekünk nagyon 
fontos szempont, hogy időben kapjuk meg a pénzünket, mivel 
ez az egy bevételünk van. 
S.Gy.: Elsősorban nem a legmagasabb tejárat választjuk, hanem 
a legbiztosabbnak tűnő, de még elfogadható árat. A Nádudvari 
Élelmiszer Kft-nek is nagyon jó piaci pozíciója van, keresik a 
tejtermékeiket, ezáltal ők is a tejet.

Hogyan érinti Önöket a májusban érvénybe lépett új föld-
törvény?

Sz.I.: Bennünket egyértelműen negatívan érint. Jelenleg 610 
hektár bérelt területen gazdálkodunk, ebben van szántó és legelő 
terület. 260 ha területet béreltünk a Hortobágyi Nemzeti Parktól. 
Ezekre a területekre mindre adtunk be pályázatot, de a 260 ha te-
rületből mindössze 19 hektárt nyertünk el. Ez nagyon fájó pont, 
hiszen ez év végétől elmegy 240 ha területünk, amin a takar-
mányszükségletünk egy részét termeltük meg. Három évvel ez-
előtt a nemzeti park előírta, hogy a terület 60%-án legeltetnünk 
kell, ezért vettünk 50 magyartarka üszőt. Azóta leellettek, szapo-
rulatukkal együtt kint vannak a legelőn, de szeptembertől nem 
tudom, hogy mi lesz a sorsuk, mert 2015-től már nincs hely a 
legeltetésükre. Derecske sajátságos helyzetben van, mert nagyon 
sok gazdálkodó a környéken a földből akar megélni és ezzel erő-

sen feltornászták a földbérleti díjakat valamint a föld árakat. Itt 
nagyon nehéz földhöz jutni, a 130-140 ezer forint aranykoronán-
kénti ár pedig rendkívül magas. A 100-130 ezer forint hektáron-
kénti földbérleti díjat is nagyon nehéz kigazdálkodni, egy nem 
intenzív növénnyel talán nem is lehetséges. 

A gazdaság mutatóiból feltételezhetnénk, hogy hatalmas 
beruházások után, a legújabb trendeknek megfelelő istál-
lókban „dolgoznak” a tehenek. Ezzel szemben szerény, de 
nagyon jó körülmények között lévő, láthatóan „boldog” álla-
tokkal találkozunk.

S.Gy.: A jelenlegi tehénlétszám 620, egyelőre nem is tudunk töb-
bet elhelyezni. Régi istállókból átalakított kötetlen, pihenőboxos 
épületeink vannak. A legújabb tehénistálló is 2001-ben épült. A 
fejt teheneket 11 csoportban tartjuk, de nálunk nincs termelési 

csoportosítás. Előnye, hogy aránylag kis létszámúak a csopor-
tok (30-50 db), ami kedvezőbb a teheneknek. Külön tartjuk az 
első borjasokat és a többször elletteket. Van egy fogadó istál-
lónk, ahol 25 napig maradnak. Utána oda kerül a frissen ellett 
tehén, ahonnan apasztós jön ki, és a teljes laktációjában ott 
marad. Nincs nagy tejű, közepes tejű és kis tejű csoportunk. A 
TMR-ben van egy első borjas és egy többször ellett keverék, 
ami csupán a szárazanyag tartalomban tér el, az első borjasoké 
valamivel alacsonyabb.  Minden állatot háromszor fejünk. 2×16 

állásos parallel Fullwood fejőházunk van, ami 1998-ban épült. 
Egy éve van egyedazonosítási és tejmérő rendszerünk. Jelentős 
tejtöbbletet értünk el a háromszori fejéssel. Ez, valamint az a 
takarmányozási technológia, hogy nincsenek csoportváltások, 
a laktáció perzisztenciájában mutatkozik meg. A 300. nap után 
is 30 kg fölött van a napi tejük. Amikor még voltak termelési 
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csoportok, kiszámoltam, hogy amennyivel olcsóbb a kis tejűek 
takarmányadagja, annyival kevesebb tejet termelnek. Akik kri-
tizálják ezt a takarmányozási szisztémát, azt mondják, hogy az 
állatok elhíznak a laktáció végére. Szerintem akkor van nagyobb 
esélye az elhízásra, ha termelési csoportokat csinálnak, és az ala-
csony tejűek túl sok szilázst kapnak, ami olcsóbb ugyan, viszont 
nagyon sok energiát vesz fel vele az állat. A mi módszerünknél 
egyenletes a koncentráció és az alacsonyabban termelő állat nem 
vesz fel olyan mennyiséget, mint a magas termelésű tehén, emi-
att nem híznak el.

Melyek az elsődleges szempontok a tenyésztési munka során?

S.Gy.: Ideális termelő tehén tenyésztése a célunk, nem a show 
küllem. Elsődleges szempont a megfelelő erősség, jó lábak és a 
lehető legjobb tőgy funkcionalitás. Ennek próbáljuk alárendelni 
a bikaválasztást. Nem szakadtunk el teljes mértékben a show-te-
nyésztéstől, de bikaválasztásnál nem ez az elsődleges szempont. 

A telepünkön már bevált, nagyon jól szereplő vagy bármi miatt 
emlékezetes bika előállító apák fiait mindig előtérbe helyezem, 
pl. az Outside apaságú Jeeves, vagy Merdrignac.

Több helyről vásárolunk szaporítóanyagot, természetesen hazait 
is. Általában speciális pedigréket keresek. Nem szoktunk meg-
venni soha árban csúcsbikákat, a plafon nyolc ezer forint, de ezt 
is csak mértékkel. Az utóbbi időben eléggé elveszettnek érzem 
magam bikaválasztáskor, hiszen annyira széles a kínálat, külö-
nösen a genomos bikákat illetően.

Azzal együtt, hogy nem a show-tehén tenyésztés a cél, min-
den Alföldi Állattenyésztési Napokon és minden Farmer-
Expón részt vesznek. 

S.Gy.: Úgy látom, hogy a mai show-bírálatokon valahol az ilyen 
típusú teheneket helyezik előtérbe, a tejelő jelleget, erőt, az 
egészséget, a megfelelő tőgykapacitást, tőgyfüggesztést, melyek 
előrevetítik a magas tejtermelést. Az európai show-bírálatokon 
győztes tehenek fiaitól szívesen vásárolok szaporítóanyagot. 
Ilyen volt a Goldsun, a Toc Farm Allen Amyly  fia, de embri-
óztunk O Kaliber első fiával, aki kifejezetten küllemjavító ge-
nomos bika.

Cifra, az idei kategóriagyőztes tehenünk Jeeves lány is ezt tes-
tesíti meg.  Nem túl magas, de kimondottan erős, strapabíró, jó 
tőgyű, jó lábú tehén. Volt egy ötödik helyezésünk is, amire szin-
tén büszkék vagyunk.

A XIII. Alföldi Állattenyésztési Napokon voltunk először. Egy 
harmadik helyezéssel tértünk haza. Általában két-három állatot 
szoktunk vinni. 

Részt vesznek a hazai ivadékteljesítmény-vizsgálati prog-
ramban. Hogyan használják fel ezt a szaporítóanyagot és 
milyen eredménnyel?

S.Gy.: Rendeltetésszerűen használjuk. Vannak, amelyek jól be-
váltak, mint Hornet és Gavor, akik voltak nálunk ciklusban, ké-
sőbb értékelt bikaként is használtam őket.
Vannak olyan tesztbikák, amelyek nekem tetszenek, akkor is, 
ha komoly tenyészértékük nem lesz. De vannak olyan ciklu-
saink is, amelyek nem igazán váltak be, pedig magas genom 
tenyészértékkel indultak. A genomos fiatal bikákból 2400 TPI 
alatt nem is szabadna használni, mert az még csökkenni fog. 
Eléggé szórnak a ciklusutódok, vannak jobbak és kevésbé ki-
emelkedők.
A hazai és külföldi szaporítóanyag felhasználásunk kb. a ma-
gyar átlag körül van, 30-70%. Mi is megpróbáljuk az elérhető 
legjobbakat megvenni külföldről, de mindig használtuk a ma-
gyar listavezetőket is, mint például Spirit, Hornet, Gavor, Zaire, 
Topáz, E.T. 

Használnak-e szexált spermát?

S.Gy.: Az üszőket a lehető legnagyobb részben azzal terméke-
nyítjük, akár a 3.-4. visszaivarzáskor is. Az üszők termékenyítési 
indexe szexált spermával 2-2,2. Itt is követjük azt, hogy elérhető 
áron vásárolunk olyan tenyészértékű bikát, amit érdemes hasz-
nálni szexáltként. 
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Hogyan érik el, hogy nagy mennyiségű vemhes üszőt tudnak 
eladni, milyenek a borjúnevelési, üszőnevelési eredményeik 
és milyen a tehénselejtezés, illetve az összkiesés?

S.Gy.: Ami beszédes, hogy 2012-ben 578 volt az átlag tehénlét-
szám, és ehhez született 309 db üszőnk és volt 10 borjúelhullás. 
Ez jóval több, mint 50 százalékos üszőarány a szexszált spermás 
termékenyítés miatt. 2013-ban 10-zel több volt a tehénlétszám, 
318 üszőborjú született. A 309 db üszőből is biztos lesz kiesés, 
de várhatóan ebből 2014-ben leellik 280 db. 620 tehén után nor-
mális selejtezésnél is 180 körüli üszőpótlásnak elégnek kell len-
ni. Ebből adódik ez az 50-60 db eladható üsző. 

10-15 évvel ezelőtt volt az embrió átültetés aranykora, ak-
kor volt relatíve a legnagyobb mennyiségű embrió átültetés. 
Önök miért, milyen tenyésztési, gazdaságossági meggondo-
lásokból folytatják ezt a tevékenységet és milyen eredmény-
nyel?

S.Gy.: Az első alkalommal 2012. február 21-én történt embrió 
előállítás nálunk, a Zubor Tibortól vásárolt üszőkből. A három 
állatból összesen 23 embrió lett kimosva 3 különböző apától. 
13 embriót frissen ültettünk be, ebből 10 vehem lett, a maradék 
10 fagyasztás után később lett beültetve, amiből 4 embrió tapadt 
meg. Egy állat elvetélt, így 9 bika és 4 üsző született a következő 
apáktól: Cosmopolitan, Numero Uno és E.T. A bikák közül 6 
bekerült a Bos-Genetic Kft-hez, az üszők itt vannak a telepen. 
A második alkalommal két tehénből mostunk embriókat az O 
Kaliber nevű bikával. Az egyik tehén egy Winston apaságú, 
Hódmezővásárhelyen vemhes üszőként kategóriagyőztes volt, 
majd egy évvel később Junior Champion, tehénként pedig 
Debrecenben volt helyezett, a másik pedig egy Best apaságú. 
A Winstonból 16 embriót nyertünk, mind be lett ültetve és 11 
vehem lett belőlük. A Best tehénből 6 embrió lett és 3 vehem 
sikerült. Sajnos egy recipiens elhullott, így már csak 13 vemhe-
sünk van, remélem, ezek már megmaradnak.

Azt szokták mondani, hogy az igazán kiemelkedő, nagy te-
nyésztők más állatfajtákban is megpróbálnak kiteljesedni. 
Jól tudom, hogy díszbaromfit is tenyészt?

S.Gy.: Igen, óriás cochint. Mindenféle „haszontalan” állatom 
van otthon, papagájok, tyúkok, kutyák és díszbaromfi. Mindig is 
érdekelt, és amikor kertes házunk lett, meg tudtam valósítani ezt 
az álmomat. Még főiskolás koromban láttam pont egy vásárhelyi 
kiállítás alkalmával ezt a fajtát. Annyira megtetszett, hogy azóta 
vágytam rá. Az elsőt 9 éve vettem és azóta tenyésztem. Országos 
kiállításokon is részt veszek velük. 
Kevesen tenyésztik ezt a fajtát. Nehéz igazán jó állatokat sze-
rezni. Németországban voltam már kétszer, és vettem a Lipcsei 
Európai Show-ról is állatot. Itt is van ún. tenyésztői verseny, 
ahol voltam harmadik. A legszebb, legkiválóbb állatok 96 pont 
felettiek, az már magasabb színvonalat jelent, nekem vannak 
ilyen állataim.

Milyen terveik vannak a jövőre vonatkozóan?

Sz.I.: A telep megfelel az Európai Unió előírásainak, trágyake-
zeléstől a tejkezelésig. Ha lesz lehetőségünk, szeretnénk fejlesz-
teni, pár darab istállónkat felújítani vagy újat építeni. Szeretnénk 
a tömegtakarmányok fedett színben történő még nagyobb terü-
leten való tárolását megoldani és pár éven belül szeretnénk a 
fejőházunkat felújítani vagy újat építeni.
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A tehenészetek fajlagos tejhozama növelésének egyik lehetséges 
módja a napi fejésszám emelése, ami a gyakorlatban legtöbbször 
a napi háromszori fejés bevezetését jelenti. A napi fejésszám 
emelésével kapcsolatban már az 1800-as években is végeztek 
kutatásokat és a XX. század elején tudományosan bebizonyí-
tották, hogy a napi háromszori fejés a napi kétszerihez képest 
több tejet eredményez. WoodWard (1931) kutatási eredményei 
szerint a háromszor fejt tehenek átlagosan 20%-kal több tejet 
termeltek, mint a kétszer fejtek, és napi négyszeri fejés esetén a 
tejhozam még további 7%-kal növekedett. Az újabb kutatások 
azt mutatták, hogy a napi háromszori fejésre történő átállás átla-
gosan több mint 10%-os (6-25%-os) emelkedést eredményezett 
a laktációs tejtermelésben. Amennyiben technológiailag kivite-
lezhető, a háromszori fejésszám további emelésével, pl. meg-
duplázásával a laktációs tejtermelés – ha kisebb mértékben is, 
de – tovább fokozható. 
Az eddigi kutatások alapján a gyakoribb fejés tejhozamra gya-
korolt pozitív hatásának erősségét több tényező befolyásolja. 
Campos (1994) jersey és holstein-fríz állományokon végzett kí-
sérletének eredménye azt mutatta, hogy a kisebb termetű fajták-
nál kisebb mértékben nő a tejhozam a fejés számának a megeme-
lésére (+6,3% vs. +17,3%). A tejhozam növekedésének mértéke 
jelentősen függ a laktációszámtól is, az elsőborjas teheneknél 
a tejtermelés erőteljesebben emelkedik többszöri fejés hatására, 
mint a többször elletteknél (+25,3% vs. +10,3%). Amennyiben a 
megnövelt fejésszám mellett fokozott energiabevitelt is alkalma-
zunk, a tejhozam tovább emelhető. A laktáció elején történő fe-
jésszám-emelés nem csak a fejésintenzitás fokozásának idejére, 
hanem a későbbi laktációban is kifejti a termelésnövelő hatását 
(„carryover” hatás).
Az eddigi vizsgálatok eredményei ellentmondásosak az emelt 
számú fejésnek a tej beltartalmi értékeire és a szomatikus sejt-
számára (SCC) való hatása tekintetében. Egyes szerzők nem 
találtak változást a tej beltartalmában, míg mások a tejzsírtar-
talom, ill. a tejfehérje tartalom csökkenéséről számoltak be. A 
megnövelt fejésszám a legtöbbször nem befolyásolta az SCC-t, 
de több esetben az SCC csökkenését figyelték meg.
Az emelt számú fejés hatása a tehenek kondíciójára még szintén 
nem egyértelműen tisztázott. Több vizsgálat azt mutatta ki, hogy 
a háromszori fejés nem befolyásolta a kondíciópontok alakulá-
sát, míg más esetben erőteljesebb kondíciócsökkenést figyeltek 
meg, ill. a tehenek később nyerték vissza a laktáció elején el-
vesztett súlyt.
A tejtermelés gazdaságossága nagymértékben függ a reproduk-
ciós teljesítménytől. allen és mtsai. (1985) megállapították, 
hogy a napi háromszori fejés az elsőborjas teheneknél negatív 
hatással volt a termékenyíthetőségre: nagyobb volt a terméke-
nyítési index és több nap telt el a vemhesülésig, mint a kétszer 

fejteknél. Ezzel szemben azoknál az állatoknál, amelyek már 
a második, vagy harmadik laktációjukban voltak, nem találtak 
szignifikáns különbséget a különböző fejési intenzitású csopor-
tok szervizperiódusában. patton (2006) nem talált különbséget 
az egyszer, ill. háromszor fejt tehenek szervizperiódusának hosz-
szában (96-96 nap). 
Bár az egyszer fejt teheneknél az első ovulációig eltelt idő sok-
kal kevesebb volt, mint a gyakrabban fejteknél (18,3 nap vs. 28,6 
nap), az első termékenyítéskor az egyszer fejt egyedeknek csak 
az 50%-a vemhesült, a háromszor fejteknek viszont a 65%-a, így 
a szervizperiódus nem lett eltérő a két csoport között. Összessé-
gében a kutatások eredményei azt mutatják, hogy – pl. a gyako-
ribb fejésszám által kiváltott – magasabb szintű tejtermelés nem 
befolyásolja közvetlenül a petefészek működését, a ciklusosság 
főképpen az energia- és fehérjemérlegtől függ. 
A napi háromszori fejési technológia összes előnyét és hátrányát 
vizsgálva, a negatív termelési hatások alapvetően nem a gyako-
ribb fejésnek, hanem a nem megfelelő állománymenedzsment-
nek köszönhetőek. Wall és mCFadden (2008) szerint az emelt 
fejésszám nincs negatív hatással a tehenek egészségére és szapo-
rodásbiológiai teljesítményére, ezért egy potenciálisan jövedel-
mező technológiának tekinthető. 

Anyag és módszer
Vizsgálatainkat egy dél-alföldi nagyüzemi tehenészetben végez-
tük, ahol az átlagos fejőstehén létszám 2011-ben 147 darab, míg 
2012-ben 151 darab volt (az összes tehénlétszám 181, ill. 180 
egyed). Kötetlen, mélyalmos tartást alkalmaznak, a beteg egye-
deket külön istállóban tartják. A fejőrendszer típusa DeLaval és 
a tőgygyulladásos egyedeket külön fejik. Az ellető istálló cso-
portos, kötetlen tartású, almos trágyakezelésű. 2011-ben az átla-
gos tejtermelés 23,19 kg, 3,56% átlagos tejzsírral és 3,17% tej-
fehérjével, míg 2012-ben a tejtermelés 29,89 kg, a tejzsír 3,43% 
és a tejfehérje 3,16% volt. 
A telepen 2012. január 6-án váltottak a napi kétszeri fejésről napi 
háromszori fejésre, és vizsgálatunk célja az volt, hogy ennek a 
technológiai váltásnak a termelési mutatókra és a jövedelmező-
ségre gyakorolt hatását kielemezzük. A gazdasági elemzésben 
összehasonlítottuk a 2011. és a 2012. év technológiai váltással 
érintett árbevétel és költségadatait. A számításoknál a részkalku-
láció módszerét használtuk, vagyis csak azokat a termelési mu-
tatókat és következményes árbevétel és költségadatokat vettük 
figyelembe, amelyeket a technológiaváltás érintett. Ennek során 
összehasonlítottuk a 2011. és 2012. évi átlagos éves tejtermelést, 
az értékesítésre kerülő tej arányát, és az ebből származó nettó 
(takarmányozási költségen felüli) tejárbevételt, ami alapján ki 
tudtuk számolni a tejtermelés növekedésből származó többlet 
nettó tejárbevételt. 

Új kihívások és modern irányzatok 
a gazdaságos tejtermelés 

szolgálatában
Seres Laura1, Ózsvári László2

1Sárkeresztesi Mg. Zrt., 
2SZIE-ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani 

és Agrár-gazdaságtani Tanszék
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Várakozásink szerint a háromszori fejés csökkentette a laktá-
ciós tőgygyulladások előfordulását, így a kezelésükre fordított 
kuratív gyógyszerfelhasználást is. 
A vizsgált évek tőgyegészségügyi gyógyszerköltségeit a felhasz-
nált parenterális és infúziós készítmények mennyiségének és be-
szerzési árának szorzataként határoztuk meg és a két év közötti 
különbséget számoltuk ki. (Mivel a telepen az állatorvos fix dí-
jazású, ezért az állatorvos munkadíját nem kellett beleszámolni 
a kezelési költségekbe.)
Feltételezésünk szerint – az előző, gazdasági szempontból pozi-
tív változások mellett – a technológiaváltás számos többletkölt-
séget (negatív tételek) is eredményezett. Így figyelembe vettük a 
többszöri fejés miatt megemelkedett tőgyfertőtlenítés, valamint 
a fejőrendszer fertőtlenítésének éves költségét is. Emellett a fo-
kozott igénybevétel miatt a háromszori fejés vélhetően megeme-
li a fejőrendszer karbantartási és javítási költségeit is, de mivel 
2011-ben újították fel a fejőházat, ezért nem tudtuk összehason-
lítani a két időszak többszöri napi fejésből eredő karbantartási 
költségeit. Ezen túlmenően a háromszori fejés során a fejősnek 
és az állathajtónak több munkája is van, mint a kétszeri fejésnél, 
ezért a technológiaváltásból eredő többletköltségek közé kellett 
sorolni az óradíj alapú megnövekedett munkadíjat is. (Ameny-
nyiben az alkalmazottak jobb munkaszervezésével ez nem jelent 
többlet munkabért a telepnek, akkor a számításból ezt az extra 
költséget ki kell venni.)
A telepi szaporodásbiológiai menedzsment keretében 2011 vé-
gén az ivarzás-detektálás módszerén változtattak, ami jelentősen 
befolyásolta a szaporasági mutatókat, így a háromszori fejés ha-
tását a szaporaságra nem tudtuk elemezni. 
Az eddig kutatási eredmények alapján feltételez-
tük, hogy a napi háromszori fejés hatására megnő 
a selejtezések és elhullások száma, valamint rom-
lanak a szaporasági mutatók. Természetesen ezen 
termelési indexek alakulását egyéb tényezők is 
nagymértékben befolyásolhatják. Az idő előtti se-
lejtezés költségét az üszőbeállítás költségének és a 
selejt tehén árának a különbségéből kiszámítottuk, elhullás ese-
tén a selejt tehén értékével nem tudtuk a költséget csökkenteni. 
Számításainkhoz a 2011. és 2012. év ár- és költségadatainak 
az átlagát használtuk fel. Egy liter extra minősítésű tej átla-
gos felvásárlási ára 86,58 Ft volt. Mivel az emelt fejésszámra 
történő átállással párhuzamosan nem változtattak a takarmány 
beltartalmi értékein, ezért számolhattunk az egy liter tej átlagos 
takarmányozási költségével is, ami 67,91 Ft volt. A selejt tehenet 
átlagosan 255,35 Ft/kg áron vásárolták meg, míg az üszők beál-
lítási költsége 1020 Ft/kg volt. A selejtezett tehenek átlagos tö-
mege 2011-ben 572 kg, 2012-ben 558 kg volt, a beállított üszőké 
636, ill. 643 kg. Az állatfelhajtó és a fejős óradíja 621 Ft volt 
mindkét évben. 

Eredmények és megvitatás
A technológiai váltás hatására az átlagos éves tejtermelés jelen-
tősen nőtt, tehenenként évi 2506 (!) liter-
rel, ami a 2011-es, előző évi termeléshez 
képest +29,3 %-ot jelent (1. táblázat). En-
nek köszönhetően nőtt az éves nettó (takar-
mányozási költségen felüli) tejárbevétel, 
ami tehenenként +44.535 Ft-ot, állomány-
szinten 7.349.925 Ft-ot jelentett 2012-ben 
az előző évhez képest.

1. táblázat: A többlet nettó tejárbevétel a napi háromszori 
fejés hatására
MEGNEVEZÉS Kétszeri 

fejés (2011)
Háromszori 
fejés (2012)

Különbség

Átlagos napi 
tejtermelés (l/tehén)

23,19 29,88 +5,69

Átlagos éves 
tejtermelés (l/tehén)

8 558 11 064 +2 506

Árutejhányad 0,989 0,986 -0,003
Átlagos éves értéke-
sített tej/tehén (l/év)

8 468 10 909 +2 441

Éves nettó tejár-
bevétel/tehén (Ft)

156 285 200 820 +44 535

Éves nettó tejár-
bevétel/állomány (Ft)

22 973 840 30 323 765 +7 349 925

Feltevésünk szerint a napi emelt fejésszám hatására (szaksze-
rűen végzett fejés esetén) csökken a tőgygyulladásos egyedek 
száma, mivel csökken a tőgyre mért nyomás, emellett kevesebb 
idő jut arra, hogy a bimbócsatornán esetlegesen bejutó baktériu-
mok elszaporodhassanak. A háromszori fejés hatására 2012-ben 
65,6%-kal, 32-ről 21 darabra csökkent a gyógykezelt tőgygyul-
ladt tőgynegyedek száma, az erre fordított gyógyszerköltség 
pedig kevesebb, mint felére esett vissza (52,6%-os csökkenés).
(2. táblázat)

2. táblázat: A laktációs tőgygyulladások kezelésére fordított 
költségek csökkenése

A többszöri fejés egyes higiéniai költségek növekedését is ma-
gával hozza. A tőgyfertőtlenítés éves költsége 135.500 Ft-tal 
(+23,57%) nőtt. A fejőrendszer fertőtlenítését is többször kell el-
végezni, ami éves szinten 85.038 Ft (+16,84%) többletköltséget 
jelentett. 
A telepen a megnövekedett fejési és állatmozgatási munkák (a 
napi tehenenkénti átlagos fejési idő 15-ről 21 percre, az átlagos 
felhajtási idő 10-ről 15 percre nőtt) elvégzésére nem vettek fel 
új embert, de az állathajtók és a fejősök megnövekedett mun-
kadíja így is plusz költséget rótt a telepi költségvetésre, éves 
szinten 6.733.691 Ft-ot. Összesen a háromszori fejés 6.949.229 
Ft többlet üzemeltetési költséget eredményezett 2012-ben.
(3. táblázat)

3. táblázat: Az emelt számú fejésből eredő többlet üzemelte-
tési költségek (Ft)

MEGNEVEZÉS Kétszeri 
fejés 2011.

Háromszori 
fejés 2012.

Különbség

Tőgyfertőtlenítés költsége 439 500 575 000 +135 500
Fejőrendszer fertőtlenítés költsége 419 922 504 960 +85 038
Állatfelhajtás összes évi munkadíja 8 329 939 11 979 245 +3 649 307
Fejés összes évi munkadíja 5 477 220 8 556 604 +3 079 384
Összesen 14 666 581 21 615 809 +6 949 229

MEGNEVEZÉS
Tőgygyulladásból eredő éves gyógykezelési 

költségek
Kétszeri fejés 

2011. 
Háromszori 
fejés 2012.

Különbség

Gyógykezelt tőgygyulladt 
tőgynegyedek száma (db/év)

32 11 -21

Gyógyszerköltség (Ft/év) 116 606 55 260 -61 346



45www.holstein.hu
2014/3

Hazai szerzőink

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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2012-ben jelentősen megnőtt a tehénkivonás mértéke, azonban 
ennek a negatív folyamatnak a napi fejésszám növekedésén kí-
vül egyéb okai is lehettek. Amennyiben azt feltételezzük, hogy 
ezt a növekedést a napi háromszori fejés okozta, akkor az el-
hullott és selejtezett tehenek összköltsége 2012-ben 4.883.737 
Ft-tal (+18,12%) több volt, mint 2011-ben (4. táblázat).
A két összehasonlított év árbevételi és költségadatainak, pozitív 
és negatív gazdasági tételeinek összegzése alapján elmondható, 
hogy a vizsgált telepen a napi kétszeri fejésről háromszori fejés-
re történő átállás csak abban az esetben érte meg gazdaságilag 
(+462.042 Ft/év/állomány, +1.584 Ft/év/tehén), ha nem a tech-
nológiaváltás hatására növekedett meg jelentősen a tehénelhul-
lások és selejtezések száma, mert ebben az esetben a pénzügyi 
mérleg erősen negatív (-4.421.685 Ft/év/állomány).

4. táblázat: A selejtezésből és elhullásból eredő veszteségek 
növekedése
MEGNEVEZÉS Selejtezésből és elhullásból eredő 

veszteségek
Kétszeri 

fejés 2011.
Háromszori 
fejés 2012.

Különbség

Selejtezett tehenek éves száma 42 38 –4
Elhullott tehenek éves száma 9 19 +10
Selejt tehén vágóértéke (Ft/állat) 146 060 142 485
Üsző beállításkori értéke (Ft/állat) 648 720 655 860
Selejtezés költsége (Ft/állat) 502 660 513 375
Selejtezés éves költsége (Ft/év) 21 111 702 19 508 239 –1 603 463
Elhullásból eredő veszteség (Ft/év) 5 838 480 12 325 680 +6 487 200
Összesen 26 950 182 31 833 919 +4 883 737

KÖVETKEZTETÉSEK
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a napi kétszeri 
fejésről háromszori fejésre való átállás előtt alapos gazdasági 
elemzés végzése szükséges, mert a várható nagyobb tejárbevétel 

bár a likviditást jelentősen javíthatja, de a telep jö-
vedelmezősége a megnövekedett üzemeltetési költ-
ségek és a romló termelési mutatók miatt akár csök-
kenhet is. Ezen túlmenően a napi háromszori fejés 
és a nagymértékű tehénkivonás közötti összefüggés 
erősségének megállapítása még további vizsgálato-
kat igényel. 

Köszönetnyilvánítás
A közleményben ismertetett vizsgálatok a 
TÁMOP–4.2.2. B–10/1 és a TÁMOP–4.2.1.B–11/2/ 
KMR-2011-0003 projektek támogatásával készültek.
Az irodalomjegyzék a szerzőknél és a szerkesztőség-
ben rendelkezésre áll.
A MÁL 2014/1. számában megjelent cikk utánközlése.

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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Fedezze fel a hatékony takarmány 
kiegészítők világát

Discover 
   Ecknowlogy

Anta®Ferm MT80 – Biztos védelem! 
Támogató védelem a nem kívánt hatásokkal szemben 
> Multifunkciós toxinkötő
> Rendkívül hatékony kombinációja a szinergista komponenseknek 
> Optimális és tartós adszorpciós hatás különböző mikotoxinokkal szemben

Anta®Pro SC  – A haszon visszatér!
Szelektált élő élesztőt tartalmazó takarmány kiegészítő 
kérődzők számára
> Stabilizálja a bendő pH-ját
> Bizonyítottan jobb takarmányozási hatékonyság
> Csökkenti a sántaság előfordulási arányát 

Anta®Ox E – A mi skót ajánlatunk!
Erőteljes fl avonoidok a gyulladásokkal szemben
> Bizonyítottan gyulladásgátló tulajdonságú
> Javítja az állatok teljesítményét és egészségét
> Védelem a szabadgyökök és az oxidatív stresszel szemben

CivisVet kft.
4031 Debrecen
Földi Janos u. 9.
Tel.:+36 30 582-2425
E-mail: civisvet@t-online.hu
www.civisagro.hu

AZ_A4_Ungarn.indd   1 20.06.14   09:24



Fedezze fel a hatékony takarmány 
kiegészítők világát

Discover 
   Ecknowlogy

Anta®Ferm MT80 – Biztos védelem! 
Támogató védelem a nem kívánt hatásokkal szemben 
> Multifunkciós toxinkötő
> Rendkívül hatékony kombinációja a szinergista komponenseknek 
> Optimális és tartós adszorpciós hatás különböző mikotoxinokkal szemben

Anta®Pro SC  – A haszon visszatér!
Szelektált élő élesztőt tartalmazó takarmány kiegészítő 
kérődzők számára
> Stabilizálja a bendő pH-ját
> Bizonyítottan jobb takarmányozási hatékonyság
> Csökkenti a sántaság előfordulási arányát 

Anta®Ox E – A mi skót ajánlatunk!
Erőteljes fl avonoidok a gyulladásokkal szemben
> Bizonyítottan gyulladásgátló tulajdonságú
> Javítja az állatok teljesítményét és egészségét
> Védelem a szabadgyökök és az oxidatív stresszel szemben

CivisVet kft.
4031 Debrecen
Földi Janos u. 9.
Tel.:+36 30 582-2425
E-mail: civisvet@t-online.hu
www.civisagro.hu

AZ_A4_Ungarn.indd   1 20.06.14   09:24



48 Holstein Magazin
2014/3

Hazai szerzőink

A tejelő tehén rostellátásának elmélete 
és gyakorlata

Dr. Orosz Szilvia
takarmányanalitikai igazgató, ÁT Kft.

A kérődzők bendőjének meg-
felelő működéséhez nélkülöz-
hetetlen a szerkezettel bíró, un. 
strukturális rost etetése. Ezen 
strukturális rost biztosítja töb-
bek között a bendő megfelelő 
motorikáját, a kérődzést, a 
nyáltermelést. A nagy meny-
nyiségű (70-180 liter/tehén/
nap), lúgos kémhatású nyál 
szabályozza a bendőfolyadék 
kémhatását és ellensúlyozza a 
bendőben naponta termelődő 
8-10 kg sav pH-csökkentő ha-
tását. A napi 180 liter nyállal 
megközelítően 2,5 kg/nap bi-
karbonát (szóda) és karbamid 
kerül a bendőbe. A megfelelő bendőműködés és tejzsírtartalom 
(3,6% tejzsír) fenntartásához átlagosan 10 óra kérődzésre van 
szükség naponta egy nagytejű tehénnek. A strukturális rost 
mellett azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni az NDF 
bendőben lebontható hányadának jelentőségét és funkcióját. 
A jelentős strukturhatás és a kedvező bendőbeli lebontható-
ság nem együtt jelenik meg egy-egy rosthordozóban. A rost 
funkciójának differenciált értékelése és megértése segítsé-
günkre lehet az okszerű takarmányozásban, különösen a 
kritikus nyári időszakban.

A tejelő tehén rostellátását két nagy témakörre oszthatjuk: 
1. a bendőben lebomló NDF mennyisége az adagban, mely 

meghatározza az ecetsav-képződést a bendőben (energiael-
látás és tejzsírtermelés),

2. a strukturális rost mennyisége az adagban meghatározza a 
kérődzést és a nyálttermelést (a bendőfolyadék kémhatásá-
nak szabályozása).

Hazánkban a rost elsődleges hordozója a tömegtakarmány, ezért 
az NDF-tartalom növekedése általában a strukturhatás növeke-
dését is jelenti az adagban. Vannak azonban a strukturális rost 
mellett stimuláló fizikai szerkezettel nem bíró rostforrások is.
1. strukturálisrost-forrás 
       (tömegtakarmányok: szilázsok, szénafélék)
2. nem strukturálisrost-források 
       (szójahéj, répaszelet, gyapotmag).

Bendőbeli funkcióját tekintve (kémiai alapon) más szempont 
szerint is értékelhetjük a rosthordozókat:
1. a bendőben lebomló NDF mennyiségét növelő kompo-

nensek a tejelő tehén adagjában (1. táblázat). Kémiai 
szempontból meghatározó az ecetsav-képződés szempont-
jából a lebontható NDF, ezáltal megalapozza az energiaellá-
tás és tejzsírtermelés hatékonyságát. 
a. gazdag lebontható NDF-ben a fiatal fű-, gabona- és 

keverékszilázs. A strukturális rost- és egyben lebomló 
NDF-források javítják a tejzsír szintézisét, azáltal hogy 

  Kukorica- 
szilázs

Lucerna 
szilázs

Fonny. luc. 
szilázs

Lucerna 
szenázs

Lucerna 
széna

Olaszp. 
szilázs

Rozs 
szilázs

Gabona 
szilázsok

Keverék 
szilázs

Elemszám  678 38 110 116 92 71 70 66 200

Szárazanyag g/kg 334 261 352 486 894 346 295 328 -
Nyersfehérje g/kg sza. 75 191 192 188 184 142 130 95 138
Keményítő g/kg sza. 252 124 65
Nyersrost g/kg sza. 218 339 304 298 315 294 331 284 282
NDF g/kg sza. 447 463 444 459 497 532 611 526 532
ADF g/kg sza. 251 376 342 333 349 331 367 303 326
Cellulóz g/kg sza. 226 301 276 267 279 299 333 252 292
Hemicellulóz g/kg sza. 195 223 206
OMd %. 73 61 64 64 62 70 68 65 68
DOM g/kg sza. 700 535 566 567 563 618 613 594 613
FOM g/kg sza. 537 390 446 475 486 497 486 481 490
NDFd % 54 39 61 63 59
dNDF g/kg sza. 242    194 323 380 316

1.táblázat: A hazai főbb tömegtakarmányok táplálóanyag-tartalma és NDF-lebonthatósága 
                   (ÁT Kft, 2014. március 5-ig beérkezett mintákra vonatkozóan)
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alapanyagot szolgáltatnak az ecetsav-képződéshez. Ezen 
komponensek stimulálhatják a kérődzést, tehát kedvező 
hatással lehetnek a bendőfolyadék kémhatására is, ha 
peNDF-tartalmuk megfelelő (szecskaméret).

b. gazdag lebontható NDF-ben a szójahéj, a répaszelet, 
mely komponenseknek nincs strukturhatásuk. A nem 
strukturálisrost-források azáltal javítják a tejzsír-kép-
ződést, hogy alapanyagot szolgáltatnak az ecetsav-kép-
ződéshez és így a zsír szintéziséhez, de nincs hatásuk a 
kérődzés intenzitására, vagyis a bendőfolyadék kémha-
tására. A ‘tejzsírt’ szolgáló komponensek.

2. a bendőben nem lebomló NDF mennyiségét növelő kom-
ponensek a tejelő tehén adagjában. Kémiai szempontból 
nincs hatása a bendőben nem lebomló rostnak, de segítheti 
a kérődzést, tehát strukturális rostként működhet pl. szal-
mafélék és lignifikált rost. A szalmafélék azáltal javítják a 
tejzsír-képződést, hogy stabilizálják a bendő kémhatását a 
rostbontó baktériumok számára, de alapvetően kevés alap-
anyagot szolgáltatnak a zsír szintéziséhez. A ‘bendőegész-
séget’ szolgáló komponensek.

Tehát a struktúrával rendelkező rost egyszerre javíthatja a ben-
dőfolyadék kémhatását és a tejzsír képződését, amennyiben a 
tömegtakarmány lebontható NDF-tartalma kedvező (tehát fia-
tal lucerna, fű, gabona, és pillangós keverék a szilázs alapja). A 
lignifikált NDF (pl. öreg lucerna) alapanyaggal nem segíti a tej-
zsír-képződést, holott megfelelő strukturával kedvező hatással 
lehet a kérődzésre. Amennyiben azonban (nem strukturális ros-
tot) szójahéjat, répaszeletet, gyapotmagot etetünk, úgy az NDF 
koncentrációjának emelkedése nem jelenti a struktúra javulását. 
Ebben az esetben úgy javulhat a tejzsír koncentrációja, hogy 
közben a komponensek nincsenek hatással a bendőállapotra.
Az NDF bendőbeli lebonthatóságának javulása kedvező hatással 
van a szárazanyag-felvételre és a tejtermelésre. Egy kísérletben 
(Allen, 2000) a TMR NDF-tartalmának bendőbeli lebonthatósá-
gát vizsgálva megállapították, hogy az NDF-lebonthatóság 1%-
os növelése 0,17 kg-mal növeli a szárazanyag-felvételt és 0,25 
kg-mal a tejtermelést (4 FCM tej). Tehát önmagában már azzal 
is növelhetjük a tejtermelést, ha korábban takarítjuk be a tömeg-
takarmányainkat. De jelentős javulást kell elérnünk a rostlebont-
hatóságban ahhoz, hogy eredményt érjünk el a tejtermelésben.
A fűféléknek és a korai gabonaféléknek (kalászhányás előtt be-
takarítva) általában kedvezőbb az NDF-lebonthatósága, mint a 
silókukoricáé vagy a lucernáé. A fűfélék azonban erősebb töl-
tőhatással rendelkeznek még finom szecskaméret esetében is, 
ezért hosszabb ideig maradnak a bendőben, mint a kukorica, 
vagy a lucerna. A fűfélék tehát jobban szolgálják a kérődzést, a 

tejzsír-szintézist és a bendőegészséget, de a szárazanyag-felvé-
telre gyakorolt hatásuk más, kedvezőtlenebb, mint a másik két 
tömegtakarmányé.

A szerkezettel bíró rost pozitív és negatív hatása tejtermelő 
tehénben
Vitathatatlan a strukturális rostnak a bendőegészségre gyakorolt 
hatása. A szecskaméret azonban negatív összefüggést mutat a 
szárazanyag-felvétellel, miközben pozitívan hat a bendőfolya-
dék kémhatására (Allen 1997; Mertens 1997). Az NRC szerint 
az NDF 75%-át szerkezettel bíró tömegtakarmányból kell biz-
tosítani. 
Sok kutató foglalkozott azonban azon témával, mely szerint 
a tejtermelés csökkenése kapcsolódhat a szárazanyag-felvé-
tel csökkenéséhez, amit a bendő teltségérzete okoz a nagyobb 
mennyiségű (tömegtakarmány-eredetű) NDF elfogyasztásával. 
A strukturális rostra szükség van a bendőműködés szempont-
jából, de nagyobb mennyiségben etetve csökkenti az étvágyat 
(következésképpen a szárazanyag-felvételt). A bendőtartalom 
egyébként a bendő térfogatának max. 88%-át teszi ki etetés után 
(Allen, 2000).
Nagy termelési szint esetében a TMR fizikai szerkezete ezért 
azon a határon mozog, ahol még éppen elegendő a strukturális 
rost (méretében és mennyiségében), de már csak minimálisan 
korlátozza a szárazanyag-felvételt. Ennek a határnak a beállítá-
sa és hosszú távú fenntartása (a tehenészet változó körülményei 
között), meghatározó a tejtermelés, az állomány egészségi- és 
szaporodásbiológiai állapota, valamint a profittermelés szem-
pontjából.
Általában az a tapasztalat, hogy a TMR növekvő NDF-
koncentrációja csökkenő tendenciát okoz a tejtermelésben, ha 
az NDF-forrás szerkezettel bíró tömegtakarmány. Egy kísérlet 
(Beauchemin és Buchanan, 1989) adatai szerint közel 2 liter volt 
a különbség a tejtermelésben az NDF-ellátás függvényében a 
26-34% közötti tartományban (26% NDF: 20,8 kg tej/nap; 31% 
NDF: 19,9 kg tej/nap; 34% NDF:19,1 kg tej/nap) azonos kom-
ponensek és fehérjetartalom mellett. Nagyobb termelési szint 
mellett természetesen a különbség hatványozódhat.
Finom fizikai szerkezet esetében is, ahogy csökken a 
tömegtakarmány-NDF koncentrációja az adagban, úgy nő a szá-
razanyag-felvétel, de csak addig, amíg el nem éri a TMR a 25% 
NDF koncentrációt. Ez alatt rosthiányos állapot fog kialakulni, 
ami hat a bendőfolyadék kémhatására, a passzázsra és rontja az 
étvágyat (Allen, 2000). 
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Hazai szerzőink
A struktúra jelentőségét igazolja az a kísérlet, melyben hosszú 
szecskaméretű lucernaszilázst alkalmazva az adagban a száraz-
anyag-felvétel 3 kg/nap értékkel csökkent, amikor a szilázs rész-
arányát 35%-ról 65%-ra emelték (szárazanyag-alapon). Amikor 
azonban a rövid szecskaméretű lucernaszilázs mennyiségét nö-
velték azonos léptékkel, akkor csak 0,5 kg/nap értékkel romlott 
a szárazanyag-felvétel (Dado and Allen, 1995)! 
Tehát a finomabb fizikai szerkezet mellett nagyobb NDF-koncent-
ráció érhető el a szárazanyag-felvétel szinten tartása mellett!
Egy USA-beli kísérletben a lucernaszilázs szecskaméretének 
hatását vizsgálták tejelő tehenekben (átlagos elméleti szecska-
méret: 4,8 és 22,3 mm). A szecskaméretet a ‘rövid’ és a ‘hosszú’ 
frakciók különböző arányú keverésével alakították ki:
•	 hosszú (61% >19 mm, John Deere: 22,3 mm)
•	 közepesen hosszú (2/3 hosszú + 1/3 rövid)
•	 közepesen rövid (1/3 hosszú+2/3 rövid)
•	 rövid (52 % 8-19 mm; New Holland :4,9 mm).

A szecskaméret csökkentésének hatására nőtt a szárazanyag-fel-
vétel (+2,5 kg/nap/tehén), nőtt az NDF-felvétel (+0,7 kg/nap/te-
hén), a kérődzés és az evés időtartama (az NDF-felételre vonat-
koztatva), valamint az ecetsav:propionsav aránya csökkent, de 
nem befolyásolta a bendő kémhatását, a tejtermelést (34,8-36 kg 
tej/nap), a tejzsír- és a tejfehérje tartalmat (Kononoff és Heinrichs, 
2003). Egy másik USA-beli kísérletben a kukoricaszilázs szecs-
kaméretének hatását vizsgálták tejelő tehenekben. Az elméleti 
szecskaméretet az alábbi volt: 7,4 mm; 7,8 mm; 8,3 mm; 8,8 
mm. A szecskaméret csökkentésének hatására nőtt a száraz-
anyag-felvétel (25,7 kg/nap, 26,8 kg/nap, 26,8 kg/nap és 28,0 
kg/nap, tehát +2,3 kg/nap/tehén), nőtt az NDF-felvétel (8,1 kg/
nap, 8,4 kg/nap, 8,5 kg/nap és 8,9 kg/nap, tehát +0,7 kg/nap/

tehén), nem befolyásolta a bendő kémhatását (pH 6,3-6,4), a tej-
termelést (41,1-42,3 kg tej/nap), a tejzsír- (3,7-4,0%) és a tejfe-
hérje- (2,8%) tartalmat (Kononoff és Heinrichs, 2003).
Kérdés a szálas széna etetése is. Egy kísérletben a szálas lucerna-
széna TMR mellett történő etetése (TMR: 45% tömegtakarmány, 
26-27,5% NDF, 8 hét, 40 tehén) növelte a szárazanyag-felvé-
telt, de nem javította a tejtermelést. Tehát a takarmányértéke-
sítés romlott a szálas széna hatására (Fischer és mtsai, 1994). 
Egy másik kísérletben (Beauchemin és Buchanan, 1989) három 
különböző TMR (NDF: 26%, 30%, 34%) napi mennyiségének 
15%-át szálas lucerna-fű keverékszénával helyettesítették (szé-
na: 14% nyersfehérje, 60% NDF). A szálas széna etetése nem 
növelte a kérődzés időtartamát, sem az 1 kg NDF-re jutó kérő-
dzés időtartamát.

A TMR fizikai szerkezete és a bendő kémhatása 
A peNDF, tulajdonképpen a fizikailag hatékony NDF (g/kg sza 
értékben kifejezve). A peNDF az NDF-nek azt a részét adja meg, 
ami segíti a kérődzést és a nyáltermelést (bendőpuffer-hatás), 
tehát elsősorban a takarmánykomponens vagy a TMR fizikai 
szerkezetének jellemzésére szolgál. A rost ezen fizikai tulajdon-
sága felelős a bendőtartalom alábbi két rétegének kialakulásért 
és egyensúlyáért
•	 a felülúszó és nagyobb méretfrakciójú részeket tartalmazó 

’szőnyeg’, valamint 
•	 az alatta elhelyezkedő folyadékfázis.

A bendőfisztulás szarvasmarhával végzett kísérleti eredmények 
szerint az 1,18-mm-es szitán fennmaradó anyag elegendően las-
sú ütemben halad át a tehén bendőjén ahhoz, hogy a bendőmik-
robák le tudják bontani, míg az ettől kisebb részecskék, szig-
nifikánsan gyorsabban (Poppi és mtsai.,1985). Ezért a peNDF 
az NDF-nek az 1,18 mm-es szitán fennmaradó NDF-hányada 
(Mertens, 1997). Az egyes tömegtakarmányok peNDF-tartalma 
összeadódik, ezért a TMR peNDF-értéke az egyes komponen-
sekből számolható. Mertens (1997) ajánlása szerint 
•	 a 3,4% tejzsír fenntartásához min. 20% peNDF koncentrá-

ció szükséges 
•	 a 6,0 bendő pH eléréséhez pedig minimum 22% peNDF 

(sza. alapon). 

Javasolt napi felvétel értéke min. 5,0, opt. 5,5 kg /nap/tehén 
peNDF (min. 22-23% sza. a TMR-ben). Minél jobb a telepi 
menedzsment, annál finomabb hangolást tesz lehetővé. Azon 
telepeken azonban, ahol a TMR heterogén, vagy előfordulhat 
pontatlanság a bemérésben, esetleg változó a tömegtakarmány-
bázis, feltétlenül a biztonságos tartományt javasoljuk tartani.
Olyan takarmányokat kell tehát etetnünk, melyek segítik a kérő-
dzést, jó struktúrhatásúak, de bendőbeli lebonthatóságuk kedve-
ző (a nagyobb cellulóz- és lignintartalmú szilázsokhoz, szénafé-
lékhez képest). 

A TMR fizikai szerkezetének és a rostellátásnak az ellenőr-
zése – a telepen 
A korszerű betakarítógépek aprítószerkezetének kedvező faj-
lagos üzemanyag-felhasználása miatt és a tömörítés hatékony-
sága érdekében kukoricaszilázsaink szecskamérete átlagosan 
1-2 cm között található, továbbá lebontható NDF-tartalma 200-
250 g/kg sza. Ezért napjainkban a szerkezettel bíró és egyben 
lebontható rost hordozója 
elsősorban a pillangós-, ga-
bona- vagy keverékszilázsok 
(min. 300 g/kg dNDF). A 
lucernaszéna strukturhatása 
kedvező, de lebontható NDF-
hányada korlátozott a fiatal fű 
és gabonaszilázsokhoz képest  
(1. táblázat).
Az újabb kutatási eredmények 
szerint az is fontos szempont, 
hogy a TMR alkotórészeként 
ne legyen túl hosszú a struk-
turális rost, mivel akkor le-
hetőséget adunk a tehénnek, 
hogy a kevésbé ízletes rosthor-
dozókat (szénát) kiválogassa 
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és változó mértékben meghagyja azt. Kononoff és Heinrichs 
(2002) azt találta, hogy a 19 mm-t meghaladó frakció arányának 
3-ról 12%-ra történő növelése intenzívebb kérődzést eredmé-
nyezett és alacsonyabb bendőkémhatást, de 30%-ra való eme-
lése már károsan hatott: csökkentette a bendőfolyadék pH-ját 
(kiválogatta és meghagyta a rost egy részét). Tehát bendőacidó-
zisra hajlamosíthat a durva rostos TMR szerkezet! A heterogén 
szerkezet a csoporton belül nagy egyedi különbségeket, egyazon 
tehén esetében pedig jelentős napi eltéréseket okozhat az ener-
gia- és rostfelvételben, valamint a bendőfolyadék kémhatásában. 
A TMR durva fizikai szerkezete tehát esetenként a rangsorban 
alacsonyabb rendű állatok, illetve a fejésről később visszaérke-
ző tehenek esetében potenciális kockázatot jelent, mivel ener-
gia- és fehérjehiányt okozhat, vagy éppen annak ellentéteként, 
a domináns tehenek és a fejésről korábban visszaérő teheneket 
a bendőacidózisra hajlamosíthatja. Az egyes mérettartományok-
ban a kísérleti úton meghatározott ideális súlyarány az alábbi  
(2. táblázat).

2. táblázat: Ideális frakcióeloszlás a kukorica- és 
lucernaszilázsban, valamint a TMR-ben (Kononoff és 
Heinrichs, 2002)

Pórusméret 
(cm)

Optimum
kukoricaszilázs lucernaszenázs TMR

>1,9 cm 5 ± 3% 15 ± 5% 5 ± 3%

0,8-1,9 cm 55 ± 10% 60 ± 15% 40 ± 10%

0,12-0,8 cm 40 ± 10% 30 ± 10% 40 ± 10%

<0,12 cm <5 % <5 % <20 %

A heterogén TMR-
szerkezet más problémát 
is okoz: nem lehet belő-
le biztosan reprezentatív 
mintát venni, így nehéz-
kes a receptúra végre-
hajtásának ellenőrzése 
és bármilyen receptúra-
módosítás eldöntése. Az 
újabb vizsgálati eredmé-
nyek szerint a keverék 
fizikai szerkezete (homo-
genitása és méreteloszlá-
sa) akkor megfelelő, ha az 
eredeti TMR és a tehenek 
által meghagyott mara-
dék összetétele hasonló! 
Amennyiben az eredeti és 
a maradék minták egyes 

mérettartományainak/frakcióinak a súlyarányában a különbség 
nem haladja meg az 5%-ot, akkor a kiindulási keverék megfelelő 
szerkezetű volt, mivel a tehén csak minimálisan tudott válogatni 
benne (3. táblázat). Ennek ellenőrzésére is alkalmas berende-
zés a Penn State szeparátor (Kononoff és Heinrichs, 2002). Arra 
vonatkozóan sajnos még nincs elegendő hazai gyakorlati tapasz-
talat, hogy az 1,9 cm-nél hosszabb (széna, szenázs, csuhélevél 
stb.) tartománynak mi a telepi szinten is megvalósítható, java-
solható legnagyobb hossza. Annak ellenére hiányzik ez az adat, 
hogy a szeletméret felső határa a tehenek válogatása szempont-

jából az egyik leglényegesebb szempont. A külföldi gyakorlati 
tapasztalatok szerint az 5 cm-nél hosszabb szeletméretű szénát 
a tehén már képes kiválogatva meghagyni. Egy ausztrál forrás 
szerint (Laen és mtsai, 2007) a tömegtakarmány-hányad több, 
mint 25%-ának a szutyak szélességéhez hasonlónak kell lennie. 
Ez a hazai viszonyok között a nagy tejtermelésű tehenek eseté-
ben már limitálhatja a szárazanyag-felvételt. Azonban 20-23 kg/
nap szárazanyag-felvétel esetében (vagy az alatt) tartható.

3.táblázat: A jászolmaradék alakulása Penn State szepará-
torral vizsgálva (Kononoff és Heinrichs, 2002).

 Finomabb  
szerkezetű TMR

Durva, hosszú  
rostú TMR

Tál-
ca

Méret 
(mm) Eredeti Maradék Eredeti Maradék

1 >19.0 7 25 16 60 sok rost
2 19.0 – 8.0 56 40 50 24

3 8.0 – 1.18 34 31 30 15 kevés 
abrak

4 <1.18 4 5 4 1

Fontos tehát azon műsza-
ki technológia átgondolása, 
mely lehetővé teszi a széna-
félék ilyen finomra aprítását, 
nagy mennyiségben és folya-
matosan történő előkészíté-
sét etetésre. Mindenképpen 
előaprítást javaslunk. Van a 
hazai kereskedelemben elér-
hető, több funkciójú dézsás 
kivitelű berendezés. A bálá-
zók már több késes kivitelben 
készülnek (15-25 kés), ami 
lehetővé teszi, hogy a bálán 

belül az anyag szeletmérete 5-10 cm között legyen. Ez segíti a 
továbbaprítást. Az önjáró keverő-kiosztó kocsik silómarója alap-
vetően jó hatásfokú aprítást tud végezni, de lassú. 
A vertikális csigás keverőkocsik robosztus kivitelükből adódóan 
meg tudnak birkózni a bálás széna aprításával, de nem bizto-
sítanak finom és egyenletes szeletméretet előaprítás nélkül. A 
horizontális kocsik esetében a bálák előaprítása a berendezés 
védelmében is ajánlott. 
Megoldást jelenthet a lucernaszéna rétiszénára való lecserélése, 
mert ekkor az aprítás során nem vész el a levélporral a fehérje 
egy része és a réti szénán tovább kérődzik a tehén, mint a lu-
cernaszénán (Allen, 2000). Másik megoldás a kis mennyiség-
ben etetett (kb. 0,5 kg/nap/tehén), finomra aprított (2 cm) és jó 
minőségű takarmányszalma fedett helyen tárolva! Továbbá a 
strukturforrásként kis mennyiségben etetett (2-3 kg/nap/tehén), 
szemérésben (’öregen’) betakarított, de finomra szecskázott búza 
és árpaszilázs. Utóbbiakból nem szabad nagyobb mennyiséget 
etetni, mert energiatartalmuk és emészthetőségük rendkívül 
gyenge. Csak a kérődzés stimulálására használjuk kis mennyi-
ségben őket. Az aprítás célja, hogy homogénen keverhető legyen 
és ne tudja kiválogatni a tehén. A robosztus szárszerkezet és az, 
hogy hosszú ideig tartózkodik az ilyen az anyag a bendőben, már 
önmagában is segíti a kérődzést.
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A TMR összetételének és szerkezetének 
vizsgálata a rost szempontjából legalább 
az alábbi szempontokra terjedjen ki tejelő 
tehenek esetében.
1. Tömegtakarmány:abrak arány (mini-

mum 50% tömegtakarmány-hányad)
2. Nyersrost-tartalom. Analitikai szem-

pontból egyre kevésbé pontos para-
méter a nyersrost. Biztonságos tarto-
mány a min. 16%sza., vagy 3500 g/
nap felvétel, de 14-15% mellett is le-
het termelni megfelelő rostlebontha-
tóság, szerkezet és stabil telepi tech-
nológia mellett.

3. NDF, ADF és ADL-tartalom
a. min. 19 % sza. ADF (sza.felvétel 

függő), vagy 4500 g/nap bevitel
b. min. 30-32 % sza. NDF (sza.fel-

vétel függő), vagy 7000 g/nap 
bevitel

4. NDFd: minimum 55%
5. dNDF-tartalom: min. 170 g/kg sza. 

(sza.felvétel függő), vagy min. 4000 
g/nap bevitel

6. peNDF-tartalom: min. 220 g/kg sza. (sza.felvétel függő), 
vagy min. 5000 g/nap bevitel

7. Szecskaméret és eloszlás.

A TMR hatékonyságának ellenőrzéséhez 
az állomány és ezen belül az adott csoport 
viselkedésének megfigyelése is szükséges. 
A rostellátottság ellenőrzése a tehén olda-
láról legalább az alábbi szempontokra ter-
jedjen ki:
1. Takarmányfelvétel és annak változá-

sa. A csökkenő szárazanyag-felvétel 
önmagában is okozhat bendőacidózist.

2. Bendőteltség. Bal oldalon. Jele az ét-
vágynak és a rostbevitelnek.

3. Jászol/etetőasztal: a maradék TMR 
szerkezete (válogatás: egyedileg hajla-
mosít a szubklinikai bendőacidózisra)

4. Rágási aktivitás (min. 60/perc)
5. Kérődzés aránya a csoporton belül 

(min. 40%, opt 50% felett, az etetést 
követően legalább 1 óra elteltével)

6. A trágya szerkezete (állag, szag, szín, 
hosszú rostok): ha 25 bélsárból 5 híg, 
akkor a csoport felülvizsgálatra szorul. 
A normál bélsár kb. 5 cm magas.

7. Lábállapot (csülökirha-gyulladás 
és talpfekély gyakorisága). Sántaság: ha több, mint 5%-a 
az állománynak 2 pont feletti (1 pont: nem sánta; 2 pont: 
enyhén görbült hát járás közben), akkor ellenőrizni kell a 
bendőacidózist lehetőségét és módosítani kell az adag szer-
kezetét, összetételét.
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Következő újságcikkünket Dr. Muntyán Jánossal készítettük. Maga
a helyszín rendhagyó volt, mivel a VII. Ecolab Konferencián 
előadóként, és természetesen vendégünkként üdvözölhettük 
a doktor urat.  Régóta vártuk már, hogy a vele készített riport
megtörténjen, mivel az Agro–M ZRt. egyik kiemelt partnerünk,
illetve a szakmai sikerei, eredményei önmagukért beszélnek. 
Mondj néhány szót a szakmai pályafutásodról, sikereidről!
1988-ban végeztem az Állatorvosi Egyetemen. Utána közvetlenül a szarvasmarha ágazattal kerültem 
kapcsolatba. Tulajdonképpen, azóta is ezen a csapásvonalon maradtam, valamint a kisállat praxis irányába
is meglehetősen komoly elkötelezettségeim vannak. 
Szakmailag mit tartasz a fő irányvonalnak?
25 éve kezdtem a pályafutásomat, 22 éve pedig a szarvasmarha csülökápolás irányába vetett a sors, ez
volt az, ami felkeltette az érdeklődésemet, valamint szakmailag is lekötött. Úgy gondolom, az évek során
sikerült eljutnom arra a szintre, hogy jelenleg Magyarországon egyike vagyok azon szakembereknek, akik

a szarvasmarha végtagproblémákban a legmélyebb, legszélesebb ismeretekkel, legmélyebb tapasztalattal rendelkeznek. 
Mióta dolgozol az Agro-M Zrt. cégcsoportnál, milyen pozíciót töltesz be jelenleg?
Összesen 18 éve dolgozom a cégcsoportnál. Hetedik éve már nem csak állorvosként, hanem a szarvasmarha ágazat teljes irányításáért felelős vezetőként látom el 
a pozíciómat. 
Kérlek, hogy mondj néhány mondatot az állományról.
A telep jelen pillanatban kb. 650 fejős létszámmal, és a hozzá tartozó üsző szaporulattal  működik. Amit mindenképpen szeretnék kiemelni, hogy az ivarpsecifikus sperma
használatával elértük, hogy gyakorlatilag 60% fölött van a születendő nőivarú egyedek száma. Ez lehetővé teszi, hogy a telep optimális befogadó képességét, azt 
a 750 darabos tehénlétszámot úgymond elő tudjuk állítani. Én úgy gondolom egy,  maximum két éven belül ezt meg fogjuk tenni. 
Telepünkről egy dolgot el lehet mondani, hogy valójában semmilyen luxus nincsen. Naponta háromszor
fejünk. Jelen pillanatban 31-32 kg-os fejési átlaggal dolgozunk, ami azt jelenti, hogy naponta 17-18.000
liter körüli tejet adunk el a Tejiparnak. 
Mióta álltok kapcsolatban az Ecolabbal?
Hét éve dolgozunk együtt a cégetekkel. A hosszú együttműködés egyik titka, hogy tőgyegészségügyi 
és lábhigiéniai szempontból is egy abszolút komplex megoldást tudott számunkra nyújtani az Ecolab. 
A Kovex lábhabosító rendszernek a kiépítése, a hagyományos fürdetéshez szükséges vegyszer biztosítása,
illetve a fejőházban a habosított tőgy előfürösztő, majd az utófürösztő, és végül a fejőházi felülettisztítás
komplex megoldása volt a feladat, amit az Ecolab sikeresen teljesített telepünkön. 
Mint országosan elismert lábvégspecialista, mi a véleményed a lábhabosításos rendszerről? 
Egy dolgot az elején le kell szögezni. A habosításos megoldás nem helyettesíti a lábfürösztő megoldást.
A biztos megoldás az lenne, ha a telepspecifikusan, kórképekhez alkalmazkodva kellene kidolgozni a meg-
felelő megoldást. Én ma rutinszerűen 2/3 habosítás (Kovex-Ecolab), 1/3 lábfürösztés (Inciprop Hoof–Ecolab),
és természetesen a napi munka, mely alatt a folyamatos körmözést értem. Amit még ki szeretnék hang-
súlyozni, hogy a lábfürösztés nem egyenlő a csülökápolással, és nem helyettesíti a napi rendszeres munkát.
A fürösztés sehol nem megoldás a sántaságra, mint telepi problémára. A Kovex rendszer egy zseniális rendszer. Könnyen kiépíthető, egyszerűen alkalmazható, a fertőt-
lenítőszer felhasználása pedig nagyon gazdaságos. Mi a Kovex kétkomponensű fertőtlenítőszert habosítva alkalmazzuk, majd meghatározott időközönként váltjuk az 
Inciprop-Hoof-val, amelyet hagyományos lábfürdetésre használunk. Természetesen mi az Inciprop-ot 50%-os töménységben közvetlen lábkezelésre is használjuk. 
Tőgyhigiéniában mely vegyszereinket használjátok?
Én úgy gondolom, hogy a felsorolás igen széles lehetne, mivel a teljes termékpalettátokat kipróbáltuk. Nálunk a habosított előfürösztő az Oxy-Foam, és a Tergicid, valamint
a komolyabb filmalkotó réteg kialakítását létrehozó utómártónak, az Io-Shieldnek és a Jet-Shieldnek  a használata az indokolt. 
Látsz e összefüggést a prevenció, melyet többek között az Ecolab is nyújt, valamint a gyógyszerfelhasználás csökkentése között?
Aki jelenleg egy modern telepi managmentet szeretne létrehozni, az mindenképpen a prevencióra fekteti a hangsúlyt. Amit én el tudok mondani, hogy az utóbbi 3 év
konkrét gazdasági elemzésével kapcsolatban mindenképpen számszerűsíthető a megelőzés pozitív anyagi hatása is. A várt és az ígért eredményt elértük. A tőgyegész-
ségügyi program keretében először is meg kell határozni a telepspecifikus kórokozókat, meg kell határozni a stratégiát, hogy mi ellen szeretnénk küzdeni, ha ebben a
vakcinázás segítséget jelent, akkor azt be kell illeszteni. Természetesen a tőgyegészségügyi, higiéniai, preventív és posztpreventív megoldásokat pedig ki kell választani.
Én úgy gondolom, hogy ebben az Ecolab olyan szintű partner, amely komplex megoldást tud nyújtani minden problémakörre. Én egy dolgot tudok mindenkitől kérni:
Nézzenek utána. Járjanak utána. Kérdezzenek meg Bennünket! Hét közös év után tartunk, ahol tartunk, nézzék meg a fejési átlagainkat, a befejési eredményeinket. Ezekben
a sikerekben a telepi managment mellett az Ecolab, mint partner maximálisan részt vesz. Én úgy gondolom, hogy ez a közös munka eredményes. 
Végszóként felteszem Neked azt a kérdést, amit a riport végén mindenkitől megkérdezek. Mennyire vagy megelégedve cégünkkel, szolgáltatásunkkal?
Erre gyakorlatilag egyetlen egy válasz van: hét év közös munka. 

Hivatalos forgalmazó: Animal-Hygiene Kft. Ecolab-Hygiene Kft.
Fax: +36 78 426 251 1139 Budapest,

Kiss Attila: +36-30-229-6794 Váci út 81-83.
Molnár Helén: +36-30-952-9678 Tel:  +36 1 886-1315
Molnár Bettina: +36-30-334-2592 Fax: +36 1 886-1320

Teljes körű higiéniai megoldás 
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Gyakori kérdés egy-egy szakmai eszmecsere alkalmával annak 
fejtegetése, hogy kinek milyen szinkron programja van, ki mivel 
és hogyan indít tehenet vagy szinkronizál állatokat. A tejelő tehe-
nek ivari működésének hormonális befolyásolása nem ismeret-
len eljárás, számos tejelő tehenészet szaporodásbiológiai mun-
karendjében szerepelnek különféle hormonkezelési módszerek, 
de megítélésük igencsak megosztja a „tehenész társadalmat”. 
Pedig sajnos meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy a 
nagytejű holstein tehén megfelelő reprodukciójához elengedhe-
tetlenek ezek a módszerek, és még az elején leszögezném, hogy 
alkalmazásuk egyáltalán nem „zavar be” a nemi működésbe. 
A különféle hormonális ciklusbefolyásolási módszerek alapve-
tő alkalmazási indoka a magyarországi gyakorlatban az ivarzás 
kiváltása, többek között azon egyedeknél, amelyeket hosszabb-
rövidebb ideig nem találják ivarzónak vagy valamilyen kóros 
elváltozás, vagy hiányos diagnosztikai lelet miatt így „gyógy-
kezelnek”. Ezen eljárások elnevezése igen változatos. Egyes he-
lyeken „indításnak”, máshol szinkronizálásnak, programozásnak 
szokták nevezni. Röviden, a tisztán látás érdekében néhány szót 
a nevezéktanról. Ciklusindukciós eljárást azon egyedeken haj-
tunk végre, amelyeknél a normál nemi ciklus még nem alakult 
ki (pl. ellés utáni aciklia). Ivarzásindukció azon állatokon lehet-
séges, amelyeknek már van rendszeres, ciklusos nemi működé-
se, de hosszabb-rövidebb ideig az ivarzása elmaradt (nem derí-
tették fel, nem volt megfigyelhető…) Ovulációindukciót a már 
ivarzásban lévő állaton hajtunk végre, annak érdekében, hogy 
a petefészken fejlődő tüsző megfelelő időpontban repedjen fel. 
A (ciklus)szinkronizálás során, ahogy a nevében is látható, egy 
kisebb-nagyobb állatcsoport nemi működését hangoljuk össze, 
tőlük egy időben várunk ivarzást és ovulációt, és természetesen 
egy időben történhet a termékenyítésük, ezáltal közel egy időben 
ellenek meg. Természetesen a nagy létszámú telepeken egyszer-
re végzünk bizonyos beavatkozást, így azok tágabb értelemben 
kétségtelenül szinkronizálásnak tekinthetők. A fentiekből is jól 
kikövetkeztethető, hogy a különféle módszerek alkalmazhatósá-
gát, azok eredményességét alapvetően maghatározza az állatok 
aktuális reprodukciós állapota.
Leggyakrabban alapvetően két ciklusmanipulációs módszert 
használunk, amelyeket jelen alkalommal szeretnék bemutat-
ni, úgy alkalmazhatóságukkal, mint esetleges buktatóikkal 
egyetemben. Az egyik módszer a prosztaglandinnal végzet 
ivarzásindukció, a másik pedig az un. Ovsynch módszer. Eze-
ken kívül természetesen még számos egyéb hormonális ható-
anyag alkalmazhatósága és indukciós/szinkronizálási technika, 
valamint ezek legkülönfélébb kombinációja került napvilágra, 
de ezek részletes taglalásától most eltekintenék. Mindkét mód-
szer alapja végérvényesen az, hogy a szarvasmarha petefészkén 
ovulációt követően kialakuló sárgatest (corpus luteum) leoldá-
sa (luteolysis) következtében a tehén kb. 72 óra múlva ivarzá-
si tüneteket mutat és megtörténik ismételten az ovuláció. Az 

ivarzásindukció élettani háttere az, hogy normál körülmények 
között a vemhesülés elmaradása esetén a méh nyálkahártyája 
prosztaglandin F2α (PG, vagy PGF) nevű vegyületet termel, 
amely a petefészken kialakult sárgatestet fiziológiásan oldja, 
működését beszünteti. Ennek hatására a tüsző(k) fejlődése új 
erőre kap és kialakulhatnak az ivarzási tünetek, majd a tüsző 
felrepedése és a petesejt a petevezetőbe jutása. A vemhesülés 
kialakulásával a prosztaglandin felszabadulás elmarad és a sár-
gatest működése a vemhesség végéig állandósul (corpus luteum 
graviditatis). 
A fentiekből egyenesen következik, hogy a PG-vel végzett 
ivarzásindukció csak akkor lesz hatásos, ha az állat petefészkén 
működőképes sárgatest van. Azaz acikliában szenvedő, cisztás 
elváltozással bíró, egyéb diszcikliás állapotban lévő egyedek 
esetében a módszer nem jár eredménnyel. Szintén hatástalan 
lesz a kezelés, ha az állat a nemi ciklusának első 5 napjában 
van, ugyanis ebben az időszakban, az éppen kialakuló sár-
gatest (corpus luteum haemorhagicum) még nem érzékeny a 
prosztaglandinra. A késői ciklusban a 17-18 nap környékén vagy 
azt követően végzett PG oltás pedig a termékenyítés időzíté-
sébe zavarhat be. További nehézséget okoz az a tény, hogy az 
ovuláció időpontja ennél a módszernél igen tág határok között 
változik. Jóllehet az esetek döntő többségében a kezelést követő 
72 órával a termékenyítés eredményesen elvégezhető, de ez az 
intervallum akár 2-4, szélsőséges esetben 5 nap is lehet. Ennél 
a módszernél tehát mindenképpen szükséges a kezelt állatok 
ivarzás-megfigyelésére fokozottan ügyelni, illetve ivarzásukat 
manuális vizsgálattal 3 nap múlva elbírálni.
Az Ovsynch módszer felfedezésének egyik alapmotívuma az 
volt, hogy az egyszerű, PG-vel végzett ivarzásindukció hátrá-
nyait ki tudják küszöbölni. Azaz több állat reagáljon eredmé-
nyesen a kezelésre, továbbá, hogy függetleníteni tudják magu-
kat az ivarzáskereséstől és az ivarzók elbírálásától. Ez ugyanis 
egy időzített mesterséges termékenyítési eljárás (TAI), ahol egy 
megfelelő időben adott gonadotropin releasing hormon (GnRH) 
oltással ovulációindukciót hajtanak végre, ezáltal az ivarzás el-
bírálása nélkül, mintegy „vakon” elvégezhető a termékenyítés. 

Van programod…?
Kranjec Ferenc

állatorvos, szaporodásbiológiai szaktanácsadó
ReproVET Szarvasmarha Szaporodásbiológiai Szolgálat
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A klasszikusnak számító módszer sematikus menete az 1. ábra, 
B részén található. Ennek során az első GnRH szerepe az, hogy 
bizonyos, most nem részletezett mechanizmusokon keresztül, 
az előzőekben taglalt hátrányok kiküszöbölése érdekében, a 7 
nap múlva adott PGF oltás biztosan érzékeny sárgatestet talál-
jon majd a petefészken. A második GnRH, a kiváltott ivarzás 
(follikuláris fázis) során megérett tüsző ovulációját idézi elő. 
Klasszikus esetben ezt 16 órával a termékenyítés előtt adják, 
amitől elméleti síkon a legjobb eredmény várható (Pursley et 
al., Therio., 1995). Ennek a módszernek azóta számos egyéb 
változata, számos egyéb néven jelent meg a szakirodalomban 
és került át a gyakorlatba is, melyek közül a teljesség igénye 
nélkül, a DCRC (Dairy Cattle Reproduction Council) ajánlott 
reprodukciós protokolljaiban szereplők, az 1. ábrán részletesen 
megtalálhatók. 
Természetesen azért a helyzet itt sem olyan egyszerű, mint azt 
első látásra gondolnánk. Bizonyítja ezt az is, hogy a módszer(ek) 
eredményessége a különféle kísérletekben meglehetősen tág ha-
tárok között változott. Elsőként emelném ki az Ovsynch mód-
szer időzítését, azaz azt az időpontot, amikor a kezelést a nemi 
ciklus stádiumaihoz viszonyítva elkezdik. A legjobb eredmény 
akkor várható ugyanis, ha a protokoll indításának első napja 
a ciklus középső időszakára (kb. 7-12 nap) esik (Vasconcelos 
et al., Therio., 1999). Feltéve persze, ha az állatok ciklusával, 
anyagforgalmi státuszával, méhegészségügyi – involúciós álla-
potával minden rendben van…
Tapasztalataim szerint ezen programok kétes sikerét nem a 
program minősége, jellege okozza önmagában, hanem az álla-
tok állapota az „indítás” pillanatában. Nagyon gyakori jelenség 
ugyanis, hogy ezt az eljárást úgymond mintegy vak gyógykeze-
lési eljárásként alkalmazzák. Azaz a sárgatesttel nem rendelkező, 
PG-vel nem indítható egyedek, megfelelő diagnózis hiányában 
Ovsynch kezelés kapnak. Ez az állatcsoport nyugodtan tekint-
hető egy „meddősségre szelektált” csoportnak, nem pedig egy 
olyan átlagos populációnak, amire a módszert kifejlesztették, 
illetve amire azt a szülőhazájában rendszeresen használják. Ez 
esetben az ábrán látható 4 (de publikálásra került jóval több…) 
protokoll közül teljesen mindegy, hogy melyiket választjuk! Az 
USA-ban ugyanis ezeket a programokat napi szinten, minden 
egyes állat esetében, programszerűen alkalmazzák, válogatás 
nélkül. Ezt az üzemméretük, mun-
kabéreik, gyógyszeráraik, tartási-, 
takarmányozási- és selejtezési le-
hetőségeik biztosítják, sőt indokol-
ják. Az ott tapasztalt hatékonysági 
adatokat a magyar gyakorlatban 
való alkalmazással összehasonlíta-
ni véleményem szerint semmikép-
pen sem tanácsos.
Szintén jelentősen befolyásolja 
az eredményességet a hormonke-
zelések kivitelezése (beleértve a 
készítmények tárolását és egyéb 
kezelését is), ugyanis egy 3 injekci-
óból álló sorozatot kell tökéletesen 
kiviteleznünk. Megfelelő időben, 
helyre, adagban, arra alkalmas 
eszközökkel (18G 1,5 col tűvel!), 
mélyen izomba. De még ha minden 
oltást tökéletesen beadásra is ke-
rült, akkor sem várhatunk tökéletes 

eredményt! Először is, a program során a képződő sárgatestnek 
feltétlenül, teljes mértékben le kell oldódnia. Ez az arány iro-
dalmi adatok szerint 88-95% között van Ovsynch protokoll ese-
tén. Ennek az egyik oka, hogy ennél az eljárásnál kb. 50%-ban 
kell számítanunk két vagy több sárgatest kialakulására, amikor 
is például a kettős sárgatestek leoldódási aránya 82%. Másod-
sorban a második GnRH oltás hatására pedig ovulációnak kell 
bekövetkeznie, amely a legtöbb vizsgálat szerint csak átlago-
san 85%-ban fordul elő. (Stevenson, Hoard’s Dairyman, August 
2007). 
Mindezt összevetve bármilyen „szinkron program” alkalmazása 
mellett döntünk is, tudnunk kell, hogy az érintett állatok álta-
lános egészségi- és szaporodásbiológiai állapota (anösztrusz-, 
aciklia-, cisztásodás-, késedelmes ovuláció aránya stb.), az őket 
érő környezeti hatások (pl. hőstressz, takarmányváltás), vala-
mint minden embrionális mortalitást kiváltó tényező (karbamid, 
keton, mikotoxinok, alacsony progeszteronszint stb.) az eljá-
rások hatásfokát jelentős mértékben befolyásolhatják. Ameny-
nyiben – és hazánkban általában ez a leggyakoribb – csak egy 
adott állatcsoport esetében döntünk ilyen beavatkozások végzé-
se mellett, mindenképpen tanácsos egyedileg pontos ciklusdi-
agnosztikai vizsgálatot végezni. Az alkalmazható protokollt ez 
és az állományra jellemző egyéb mutatók határozzák meg, így 
egy adott módszert, egy adott telepre (tejtermelési színvonalra, 
anyagforgalmi állapotra, személyes kvalitásokra stb.), speciális 
esetben egy adott állatcsoportra, évszakra kell adaptálni. Azaz 
nem feltétlenül fog működni egy program a mi telepünkön, ami 
egy másikon kiváló eredményeket hozott! Mindezekkel nem 
csak az eljárás hatékonysága fokozható, hanem a gyógyszerfel-
használás gazdaságossága is sokkal kielégítőbbé válik. 
Jól tudom, hogy ennek a fontos és széleskörű témakörnek ez az 
írás csupán pillanatkép-szerű felvillantása volt. Természetesen 
további kérdésekkel, részlettekkel kapcsolatos érdeklődéseket 
szívesen fogadok. És ha esetleg a nyári „uborkaszezonban” 
mégis némi szakmai információra, a témába vágó olvasnivalóra 
lenne szükségük, az ALTA Genetics április 10-i, Szaporodásbio-
lógiai Szakmai Tréningen elhangzott előadások vázlatai a http://
reprovet.hu/seged.html internetes oldalamról letölthetőek. Gon-
dolkodjunk együtt!
A szerző elérhetősége: +3630/2357-408    www.reprovet.hu
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Cikkem megírásának alapgondolatát 
az adta, hogy a közelmúlt két kimagas-
ló elismerést is „hozott” Sandy-Valley 
BOLTON két hazai tenyésztésű lá-
nyának. Ennek apropóján érdemesnek 
gondoltam egy rövid összegzést készí-
teni a jelenkori holstein-fríz tenyésztés 
egyik meghatározó bikájának pályafu-
tásáról, illetve a fajtára gyakorolt ha-
tásáról.
Sandy-Valley BOLTON (Hershel× 
Convincer×Bellwood×Southwind) 
2001. novemberében született az 
USA-ban, a Wisconsin állam-béli 
Scandinaviában található Sandy-Vally 
farmon. Az ABS 2006 májusában mu-
tatta be, mint a Cornerstone® program-
juk egyik nagy sikerét, aki azonnal az 
amerikai Holstein Association Top 100 
TPI® listájának első helyén debütált. A 
következő értékeléskor (2006. augusz-
tus) Bolton volt a holstein-fríz fajta első bikája, akinek a TPI 
indexe először meghaladta a 2000 pontos határt. Második körös 
lányainak adatai először a 2009. augusztusi értékeléskor jelentek 
meg tenyészértékében, ezzel tovább erősítve addigi eredménye-
it. Közel 8.000 értékelt lányának adatai alapján pályafutása alatt 
folyamatosan a TPI lista legjobb 50 bikája között szerepelt (több, 
mint 1000 értékelt lány után is tartotta magát a Top 10-ben, illet-
ve 11 egymást követő értékelésnél folyamatosan az első 20-ban 
tudott maradni), valamint megtartotta előkelő első helyét a kana-
dai LPI listán. Az általa kínált genetikai értékre való világszintű 
igény, valamint jó spermatermelő képessége miatt szintén a fajta 
első bikája volt, aki még a második körös lányainak értékelése 
előtt elérte az 1 millió adagos értékesítést. Élete során 1,2 millió 

adagot termelt, csúcstermelése megha-
ladta a 300 ezer adagot 12 hónap alatt. 
2010-ben magasan ívelő pályáját egy 
lábsérülés törte ketté, egyik műtétje 
közben pusztult el, hatalmas igényt és 
sajnos nem kevés teljesíthetetlen meg-
rendelést hagyva maga után. A fajtára 
gyakorolt hatására jellemző, hogy csak 
az ABS 73 fiát indította ivadékvizsgá-
latban világszerte (pl. Dorcy, Gillespy, 
Buxton, Ruble) valamint a jelenleg az 
állomásain álló bikái közül 50 Bolton 
lánytól származik. Tenyészértékei kö-
zül érdemes kiemelni a hibátlan, na-
gyon erős küllemét, magas termelési 
mutatóit. Származását tekintve egy 
könnyen használható kombináció, 
mely megkönnyítette a sokszor be-
szűkülő lehetőségekből való kitörést a 
magas genetikai érték figyelembevéte-
le mellett. 

Bolton lányait Susie Martin, az ABS tenyésztési részlegének 
munkatársa így jellemezte: „A lányok korrekt lábszerkezetüket 
és jó tejtermelésüket az apától, Hersheltől örökölték, míg a ki-
emelkedő zsírtermelésért, stílusért, kiegyenlítettségért és a minő-
ségi tőgyekért az anya, Sandy-Valley Blessing a „felelős”. Bolton 
lányai olyanok, melyeket általában a tenyésztő elképzel magá-
nak: magas, stílusos tehenek tökéletes tőgyekkel, emellett kiváló 
mozgásuk és termelésük teszi őket kortársaik legjobbjaivá”.
Magyarországon Bolton forgalmazását 2006. júniusában kezdte 
meg az Interbos Kft. Örömünkre szolgál, hogy Bolton a nemzet-
közi bemutatással egy időben elérhetővé vált a hazai tenyésztők 
számára is. A rá mutatkozó igényt kitűnően jellemzi az alábbi 
statisztika. 

BOLTON – egy sikertörténet összegzése
Soós Gergő

területi képviselő, Interbos Kft.

Groppetti Bolton 296 Tri-Level Marlow 875
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2006 júniusától 2010 júniusáig összesen 12.582 adag sperma 
került forgalomba, a csúcsot a 2009-es év jelentette közel 5.500 
adaggal. Összesen 75 gazdaság vásárolt Bolton szaporítóanya-
got, a legtöbbet vásárló céghez 1175 adag került. A HFTE adatai 
szerint 1112 nőivarú egyed született Magyarországon Boltontól 
és ebből 200 feletti egyed a legnagyobb felhasználó telepén. Lá-
nyai általában magas HGI pontszámmal rendelkeznek, melyet 
az alábbi táblázat is jól szemléltet.

Bolton lányok aránya a TOP 100 HGI listán

TÉB 2008. JANUÁR 17
TÉB 2008. ÁPRILIS 21
TÉB 2008. AUGUSZTUS 28
TÉB 2009. JANUÁR 30
TÉB 2009. AUGUSZTUS 50
TÉB 2010. JANUÁR 59

Forrás: HFTE

Magyarországon összesen 33 Bolton fiú került forgalomba, eb-
ből 28 import spermaként érkezett. A hazánkban ivadékvizsgál-
tak száma 5, ebből 3 hazai tenyésztésű, 2 import bikaként került 
az országba. 
Bár nem tartozik szorosan a tárgyhoz, itt kívánnám megjegyezni, 
hogy a recesszív genetikai terheltség törvényi szabályozása mi-
att a Brachyspina azonosítása után (mivel Bolton hordozó volt) 
rendkívüli módon lecsökkent a Magyarországon forgalmazható 
fiainak a száma. Ezzel sajnos olyan kiemelkedő genetikai értékű 
bikák használata vált lehetetlenné a hazai tenyésztés számára, 
mint Dorcy vagy Gillespy. Meggyőződésem, hogy a recesszívek 
„kezelése” az információ birtokában pusztán tenyésztéstechni-
kai kérdés, érdemes lenne felülvizsgálni a törvényi szabályozást, 
hogy a jövőben ne fosszuk meg emiatt a magyar tenyésztőket 
világszínvonalú lehetőségektől.

Ezek után bemutatnám Bolton két nemrégiben díjazott kimagas-
ló hazai lányát:

Etyek Bolton Ica – Nagydíj 
(XXI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok)
Ica tenyésztője, Andrássy István a következőket mondta el a 
nagydíjas tehénről: Etyek Bolton Ica 2009. október 29-én szü-
letett, apja 19511 Bolton, anyai nagyapa 16422 Alzi Juror Ford. 

Ica apját 2007-ben kezdtük használni a telepen. Bolton kiválasz-
tásakor elsősorban a magas tejtermelése, korrekt lábkompozit 
mutatója és nagyon jó tőgyörökítő értéke miatt esett a választás. 
Hittünk a számokban, hiszen ekkor már 99% megbízhatósági 
mutatókon túl Bolton pedigréje is garancia volt számunkra, mert 
a Hershel×Convincer×Bellwood×Southwind sorból minden bi-
kát használtunk a telepen jó eredménnyel. Sajnos Boltont csak 
rövid ideig használtuk, mert időközben elhullott, így viszony-
lag kisebb lánypopuláció maradt utána (bár az ödön-majori te-
henészetben használták el a második legnagyobb adagszámot 
Boltontól – a szerző megjegyzése).

Az ödön-majori telepen 43 Bolton lány zárt laktációt melyek 
első laktációs átlagtermelése 9.369 kg tej, 3,87% zsír, 3,15% 
fehérje. 3571 Etyek Bolton Ica termelése 10.220 kg tej, 3,84% 
zsír, 2,93% fehérje. Ica átlag fölötti termeléséhez átlag fölötti 
küllem is párosult, hisz elsőborjasa bírálatakor 86 végpontot ka-
pott 86 tőgy és 88-as lábpontok mellett.
Ellései: 2011 XII. 08. 22285 Emphasistól született üsző borja, 
2012 XII. 12. 15548 Saphirtól született üsző borja, 2013. XI. 21. 
23466 Danillotól született bika borja.
Jelenleg 3. laktációjában termel, az első 100 napos termelése 
4.597 kg tej, 4,99% zsír, 3,05% fehérje.
Ica rendszeresen részt vesz a hazai kiállításokon, ahol igen jó 
eredményeket ér el. 2012-ben Hódmezővásárhelyen és Kapos-
váron is megnyerte az elsőborjas tehenek kategóriáját és mind-
két esetben a kategória legszebb tőgyű tehenének járó díjat.
2013-ban a Fribourgi Európa Bajnokság magyar nemzeti válo-
gatottjának második laktációs tagja. Az Alföldi Állattenyésztési 
Napokon kategóriája 7. helyét szerezte meg.
2014-ben harmadik laktációs tehénként a hódmezővásárhelyi ki-
állítás Grand Champion tenyészállata lett.
Ica jelenleg is jó egészségi állapotnak örvend, utolsó terméke-
nyítése V. 30-án 25438 Golden Drems-től volt. Reméljük, hogy Ica 
még sokáig magas szinten termel a telepen és a kiállításokon elért 
jó eredményeinek jó hírét kelti az ödön-majori tenyészetnek.

Milkmen Bolton Langyos – Ezüstkanna-díj 
(a 2013. évi standard első laktációs lista vezetője)
2010. augusztus 6-án született Paks-Földespusztán a Milkmen Föl-
desi Tejtermelő Kft. telepén. Számokban kifejezve a következők-
kel jellemezhetjük: első standard laktációs termelése 16.928 kg, 
mellyel kiérdemelte az Ezüstkanna-díjat. Első laktációjának leg-
nagyobb napi tejtermelése 66,6 kg volt, a második laktáció 37. 
napján 75,7 kg tejet termelt. Langyos 9. generációs holstein-fríz, 
ősi sora Bolton×Matches×O-Man×Blitz×Natán×Bart×Dezső 

Gillette Bolton 2nd Sleep 
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Very×Monitos×Laddie. Langyos az anyai oldalról is predeszti-
nálva volt a magas termelésre, a legnagyobb laktáció anyja ese-
tében 14.738 kg, nagyanyjánál 12.003 kg és ükanyjánál 14.439 
kg volt. Magyar HGI adatai: HGI 1471, Tej 2422, Zsír 65, Fe-
hérje 64, Tőgyindex 1,84, Lábvég -0,13. Genomvizsgálati ered-
ményei: TPI 1999, Tej 2097, Zsír 60, Fehérje 56. Főbb küllemi 
pontszámai: Test 80, Láb-lábvég 77, Tejelő jelleg 81, Testkapa-
citás 79, Tőgy 81, Végső pontszám 80.
Ellései: első borja 22291 Logan-tól született, genomvizsgálati 
eredményi: TPI 2067, Tej 1625,  Zsír 78, Fehérje 54.
Vemhes 25435 Mayflower-től. Második borja 23351 Numero 
Uno-tól született, genomvizsgálata hamarosan várható. Tenyész-
tője, Gamós András reméli, hogy felkelti valamelyik mestersé-
ges állomás figyelmét.
András a könnyen kezelhető származása, hibátlan külleme, va-
lamint magas termelési mutatói miatt „szeretett bele” Boltonba. 
Elmondása szerint volt olyan időszak, amikor felfüggesztette 
a folyamatban lévő korrektív párosítási tervét és gyakorlatilag 
szinte mindent Boltonnal termékenyített. A megszületett utódok 
„hozták” az elvárásokat mind küllemben, mind termelésben. 
Sokkal többet szeretett volna használni a bikától, sajnos a bika el-
pusztulása közbeszólt. Az összesen 14 Bolton apaságú tehenük-
ből 12 jelenleg is termel. Első laktációs átlagaik: tej 12.089 kg, 

zsír 3,85%, fehérje 3,07%, szomatikus sejtszám 145 ezer.
Az Interbos Kft. és az ABS nevében is gratulálunk mindkét 
kiváló tehén tenyésztőjének valamint minden olyan tenyésztő 
kollégának, aki sikerrel használta Boltont tenyészcéljainak el-
éréséhez! Büszkék vagyunk rá, hogy részesei lehettünk eredmé-
nyeiknek. Reméljük továbbá, hogy Bolton kiváló fiai folytatják 
apjuk hagyományát. 
Források: Interbos Kft., ABS Global Inc., HFTE, Holstein World, Andrássy Ist-
ván, Gamós András

MELASZ ALAPÚ FOLYÉKONY TAKARMÁNYOK
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A program idén negyedik életévébe lépett, dinamikusan fejlődik, 
gyarapodó adatbázisa révén olyan új, lényeges, és autentikus 
információkkal szolgál, hogy azok megírását a Szerző és a Szer-
kesztő egyaránt fontosnak tartotta.
Engedve a címben szereplő szójáték csábításának, ezzel a Hol-
stein Magazinban útjára indul a Kép-es krónika, melyben az ak-
tuális publikus helyezések közzététele mellett minden alkalom-
mal egy-egy szakmai mutató rövid taglalása vagy éppen egy-egy 
kiváló teljesítményt elért cég bemutatása fog szerepelni.
A Kép-es krónika az alábbiakban a program rövid leírásával, 
eddigi eredményeinek értékelésével, új elemének, a „szaporo-
dásbiológiai” csomagjának, valamint a 2013 évi publikus helye-
zések ismertetésével indul útjára.

Mint minden gazdálkodási tevékenység esetében, úgy a tejter-
melő ágazatban is alapigazság, hogy annak fennmaradásához 
feltétlenül nyereséget kell produkálnia, hiszen beruházni, oszta-
lékot fizetni, vagy bért fejleszteni hosszútávon csak és kizárólag 
nyereségből lehet.
(Természetesen rövidtávon lehetséges hitelből, a tulajdonos pén-
zéből, vagy más ágazatok nyereségéből is, csak éppen nem érde-
mes!) A nyereség az árbevétel maximalizálása (hozam növelése 
és a tejár alkuja), és ezzel egy időben optimális költséggazdálko-
dás útján produkálható.
Bár a költségfelosztások cégenként olykor eltérnek egymástól, 
és valljuk be, gyakran a realitásoktól is, a torzulások helyesbíté-
sével mégis közel pon-
tos, objektív eredmény-
re juthatunk.
Sok-sok kiértékelés 
elvégzése után bátran 
kijelenthető, hogy az 
ágazat nyereségét költ-
ség-oldalról kiemelten 
a tömegtakarmány-ter-
mesztés színvonala, va-
lamint a tehén-utánpót-
lás költsége határozza 
meg! 
Természetesen a hang-
súlyt a „kiemelten” 
szóra helyezve, hiszen 
általában egyetlen költ-
ségtétel sem lényegtelen.
A tömegtakarmány-termesztés színvonalbeli különbsége (a 
gyakran hiányzó energia és fehérje pótlásának többletköltsége) 
árutej-literenként elérheti a 15-20 forintos, a tehén-utánpótlás 
költségeinek eltérése pedig akár meg is haladhatja az árutej-lite-
renkénti 20 forintos különbséget két telep között. Mindkét elté-
rés rendszerint ugyanazon telepen nem jelentkezik egyszerre, a 
kettő horrorisztikusnak tűnő összege (40 forint) azonban mégis 
előfordulhat az üzemi eredmények szélsőértékeiben!
Előbbi eltérés kimutatása, csökkentése a mindenkori menedzs-

mentek és takarmányos szaktanácsadók közös érdeke, feladata, 
küzdelme kell, hogy legyen! (és több ezzel kapcsolatos cikk té-
mája is egyben)
A tehén-utánpótlás költségeinek csökkentése céljából került 
kidolgozásra a korrigált életteljesítmény mutató, amely nem 
más, mint adott időintervallumban (év, éven belüli időszak) ki-
került tehenek átlagos életteljesítmény tej-kilogrammjának, va-
lamint a nyitó-létszámra vetített éves tehénkiesési százaléknak a 
hányadosa, és indult útjára a KÉP, a korrigált életteljesítmény 
program.
A programban résztvevő tehát külön költségelemzések nélkül, 
naturális mutatók javítása által ér/érhet el költségcsökkentést, 
ezáltal telepe versenyképessége javul. A kiértékelések alkal-
mával telepre kidolgozott diagramok, mutatók segítik a prob-
lémák feltárását, új prioritások létrehozását, a szemléletváltást. 
Már a kezdetekkor alapelvként határoztuk meg, hogy publikus 
kategóriába csakis a 70.000-es mutató fölötti eredményt elértek 
kerülnek, míg az ez alatti teljesítmények és helyezések titkosak, 
azokat csakis a telepek ismerhetik.
A feldolgozás során 15 db telepre vonatkozó diagram, a minden-
kori legjobb telepek átlagaiból készített 15 db diagram kerül a 
telepek birtokába kinyomtatott formában, vagy a www.csokas.
hu honlapon PDF formátumban.

Az alábbiakban tekintsünk meg néhány adatot a KÉP eddigi 
eredményeiről, sikereiről!

Az 1. táblázatban láthatjuk, hogy:
•	 A programban részt vevő telepek száma 254%-kal, míg a 

vizsgált tehénlétszám 231%-kal gyarapodott, ezzel napja-
inkban a nagyüzemi tejtermelő állomány közel negyede 
szerepel a havi kiértékelésekben.

•	 Talán a legmeggyőzőbb bizonyíték a program hatékony-
ságára, hogy amíg 2010-ben a vizsgált telepek alig 29,17 
százaléka ért el 70.000 fölötti, tehát publikus szintet, addig 
2013-ban már a 65,57 százaléka.

•	 Mindenképpen a program hatékonyságát bizonyítja, hogy az 
1. helyezettek korrigált életteljesítmény mutatója 162,32%-

KÉP-es krónika
(Korrigált Életteljesítmény Program)

Csókás András
ügyvezető, Csókástan Kft.

1. táblázat: Változás 2010-2013 (összesen)

Megnevezés tehénlétszám telep
publikus 
telepek 
száma

publikus 
telepek 
aránya

1. helye-
zett muta-

tója

1. helyezett 
életteljesít-

ménye

1. he-
lyezett 
tehén-
kiesési 
aránya

2010 16 934 24 7 29,17% 99 792 31 974 32,04%
2011 22 989 34 21 61,76% 131 355 28 174 21,45%
2012 31 120 47 25 53,19% 127 333 33 452 26,27%
2013 39 133 61 40 65,57% 161 979 40 449 25,00%

eltérés 231,09% 254,17% 571,43% 224,82% 162,32% 126,51% 78,03%
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ra javult, melynek oka az életteljesítmény 126,51%-os gya-
rapodása és a tehénkiesések 78, 03%-ra való csökkenése.

•	 A bekövetkezett kedvező változások sorrendje azért így 
logikus, mert a kiesések csökkenése által előbb az élő ál-
lományunk életteljesítménye növekszik hónapról hónapra, 
majd az idősebbek későbbi kikerültetésével természetesen 
növekedni fog a kikerültek életteljesítménye is.

A program rövid működési leírása:
•	 Valamennyi partner adatvédelmi nyilatkozat által bizto-

sítékot kap arra, hogy az adatfeldolgozó a rendelkezésére 
bocsátott adatbázist harmadik személy részére nem szolgál-
tatja ki, azon adatok kivételével, amelyek a rangsor megál-
lapításával kapcsolatban kötelezően közlendők.

•	 A kiértékelések alkalmával publikálásra kerül valamennyi 
70.000-es korrigált életteljesítmény fölötti teljesítményt 
produkáló cég neve, korrigált életteljesítménye, kikerült te-
heneinek ellésszáma, kikerült teheneinek életteljesítménye, 
évesre vetített tehénkiesési aránya, valamint zárt laktációs 
teljesítménye.

•	 Az adatkezelés módja számítógépen védett, zárt program-
mal történik.

•	 A partnerek adatküldése (Riska és Talp programok)-, vala-
mint a feldolgozások visszaküldése a www.csokas.hu hon-
lap dokumentum menedzserén keresztül történik.

•	 A programban résztvevők fenti honlapon való regisztráci-
ójukat követően csak és kizárólag a fent említett publikus 
listát, amennyiben telepük ebben nem szerepel, akkor ezen 
kívül csak a saját helyezésüket ismerhetik meg.

•	 Valamennyi résztvevő a saját telepére vonatkozó 15 db, va-
lamint a feldolgozó által kiválasztott legjobb telepek átlagá-
ból képzett 15 db diagramot töltheti le. (összehasonlítható-
ság, probléma-keresés)

•	 Valamennyi résztvevő letöltheti az aktuális teljes adatállo-
mányból számított, 20 db mutatóra vonatkozó átlagos, vala-
mint szélsőértékeket.

A KÉP a fentieken kívül szaporodásbiológiával foglalkozó 
táblázatokkal egészült ki, melyek a kidolgozók szándéka sze-
rint új megvilágításba és összefüggésbe helyezve a témával 
kapcsolatos 12 db ezzel kapcsolatos mutatót, nagyban segít-
hetik a menedzsment szaporodásbiológiai munkáját.

A szaporodásbiológiai munka végeredményét az alábbiak 
határozzák meg:
1. az 1. termékenyítések nyitó-létszámra vetített minél na-

gyobb aránya, tehát minél több 1. termékenyítés,
2. az 1. termékenyítések elléstől való minél kisebb távolsága,
3. az egyes termékenyítések között minél kevesebb eltelt idő,
4. az eredménytelenül termékenyített (meddőség miatt selejte-

zett, vagy selejtezendő) tehenek minél kisebb aránya,
5. az egyes termékenyítésekre produkált vemhes-arány (ter-

mékenyítési index)
Az alábbi, egyébként jelenleg 47 telep adatait tartalmazó táblá-

zathoz valamennyi partner E-mailen telepre szabottan havonta 
hozzájut, mégpedig oly módon, hogy a felsorolásban csakis a 
saját telepe van nevesítve, a többi cég egységesen XY megne-
vezéssel szerepel:

Fenti táblázat minden eleme (értelemszerűen csökkenő, vagy 
növekvő) sorrendbe tehető, és vizsgálható a saját telep muta-
tóinak helyezése, de nyilvánvalóan szembetűnnek a különböző 
mutatók összefüggései, a javítás irányai is.
•	 Legfontosabb paraméter a nyitó-létszámra produkált vem-

hes-arány, ami tulajdonképpen valamennyi mutatónk és 
mozzanatunk vektora.

•	 Látható azonban, hogy ehhez relatíve csökkentenünk kell 
az 1. termékenyítések idejét, és növelnünk annak nyitóra 
vetített arányát.

•	 Fontos a kiváló ivarzás-felderítés, amit az 1-2. és 2-3. ivar-
zás közötti napok számának csökkenése jelez, hiszen az 1-3. 
termékenyítés között 81, 91 napot és 110, 92 napot is ta-
pasztalhatunk.

•	 Bizonyítást nyert továbbá a Pregnancy rate mutató hasznos-
sága is, ami azt mutatja, hogy 21 nap alatt (egy ciklus) a 
termékenyíthető teheneink milyen arányát sikerült terméke-
nyítenünk (ivarzás-felderítés hatékonysága)-, és abból mi-
lyen arányt tudunk vemhesíteni (termékenyítés hatékonysá-
ga)!

•	 A zárt laktációs adatok pedig bizonyítják, hogy a fajlagos 
termelés növelése nincs olyan szoros negatív korrelációban 
a szaporodásbiológiai eredményekkel, mint azt egyébként 
logikusan gondolhattuk!

A KÉP-ben való részvétel mellett szól:
•	 a rendszeresség, a kimutatások, kiértékelések bizonyosan 

nem maradnak el,
•	 a referencia-értékek biztosítása, amire házon belül nincs le-

hetőség,
•	 és leginkább a helyezések változása,
•	 a befektetett telepi munka visszaigazolása.

A résztvevők körének folyamatos gyarapodása növeli a rendel-
kezésre álló adatbázist, miáltal egyre több, és leginkább egyre 
pontosabb szakmai következtetések, összefüggések feltárására 
nyílik lehetőség, így maga a szakma általában is gazdagodik.

Egyébként kivétel nélkül valamennyi résztvevő is gazdagodik, 
amennyiben a belépéskor regisztrált mutatói folyamatosan ja-
vulnak.
A szerző megköszöni a programban jelenleg résztvevő 71 telep 
valamennyi kollégájának közreműködését, a lehetőséget, hogy 
hónapról hónapra biztosították a feldolgozással együtt járó tény-
leges szakmai csodát!
És nem utolsó sorban megköszöni mindazon olvasó figyelmét, 
aki fenti okfejtés végéig kitartott, kéri a verseny iránt érdeklődők 
jelentkezését közvetlenül a www.csokas.hu honlapon, vagy az 
ott található elérhetőségek bármelyikén!

Csókástan 

Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Működését 2010.01.18-án kezdte meg.

Legfontosabb tevékenységi köre, a tejtermelő te-
lepek, ágazatok komplex elemzése, ágazati tervek 
és költségelemzések elkészítése, valamint a Korri-
gált Életteljesítmény Program havi feldolgozása, a 
program adatbázisának folyamatos bővítése.

Honlapja a www.csokas.hu, amely a „Tejtermelő 
ágazat honlapjaként”-, az ágazatban dolgozók 
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A gödöllői Szent István Egyetem Józsefmajori Kísérleti és Tan-
gazdaságában 2013 áprilisában üzembe helyezett első DeLaval 
fejőrobot átadásának egy éves évfordulója alkalmából áttekintet-
tük az elmúlt egy év eredményeit.
A telepen egy DeLaval VMS fejőrobot végzi közel 70 tehén fe-
jését. Az istállóban irányított tehénforgalmi rendszert (Milk First 
– Először Fejés) alakítottunk ki. A tehenek az etetőasztalt válo-
gatókapun keresztül érhetik el. Amennyiben a tehénnek fejési 
engedélye van, azaz már régen volt fejve, akkor a kapu a robot 
elővárakozó terébe irányítja, és csak fejés után mehet az etető-
asztalhoz. Ellenkező esetben eléri az etetőasztalt, ahonnan evés 
után egyirányú kapukon keresztül visszatérhet a pihenőtérbe. A 
fejés után lehetőség van a kezelendő állatok kiválogatására is, 
őket a kezelőtérbe irányítja egy válogatókapu. A tehénforgalom 
folyamatosan zajlik, mindig vannak tehenek a pihenőtérben, az 
etetőtérben és a robot elővárakozó terében is. A hűtés egy 2500 
literes jégbankos tejhűtő tartályban történik. 
Összefoglalva az elmúlt időszakot megállapíthatjuk, hogy mára 
a technológia gyakorlatilag hiba nélkül működik. Jelentős leál-
lást okozó meghibásodás nem fordult elő az évente három al-
kalommal elvégzett megelőző karbantartási műveleteknek kö-
szönhetően. Az állomány és a gazdaság vezetői alkalmazkodtak 
az új technológiához, a megváltozott munka, illetve szervezési 
igényekhez. A fáradtságos fejési műveletek helyett a telepirányí-
tásra került a hangsúly. A telep vezetői az állomány termelési, te-
nyésztési és egészségi állapotát a számítógépes DeLaval DelPro 
telepirányító szoftverrel követik és a szükséges intézkedéseket 
ez alapján végzik. A számítógépes rendszer ad arról is informá-
ciót, mely teheneket kell esetlegesen kézzel beterelni a fejőállás-
ba. Az irányított tehénforgalom miatt szerencsére ezen egyedek 
száma nagyon kevés. 
A tejtermelés a várakozásnak megfelelően megemelkedett. Szá-
mítottunk rá, hogy az induláskori 1100–1200 literes napi terme-
lés legalább 10-15%-kal meg fog növekedni, de az eredmények 
ennél többet mutatnak. Mára a tejmennyiség heti átlagban 1700 
liter fölé emelkedett, de voltak olyan napok is, amikor 1800 liter 
tej volt a tejtartályban. Az év végére szeretnénk elérni a napi 
2000 liter termelési szintet, ami belépő az előkelő „2 Tonna 
Klub”-ba.
A szomatikus sejtszám egy év alatt 350.000-ről 140.000-re esett 
vissza állományszinten, ami mutatja a tőgyegészség jelentős 
javulását. Ez egyrészt a kiváló tőgyelőkészítésnek és a kon-

zekvensen, nap mint nap ugyanolyan paraméterekkel végzett 
fejésnek köszönhető. Másrészt hozzájárul ezen eredményhez 
az OCC beépített szomatikus sejtszámláló berendezés haszná-
lata is, amellyel a tőgyegészség alakulását naponta egyedenként 
figyelemmel kísérik és amennyiben a sejtszámban emelkedést 
tapasztalnak, azonnal beavatkoznak már a klinikai tünetek meg-
jelenése előtt. 
A takarmányozási rendszert is a fejőrobotos technológiához 
kellett igazítani, hiszen az automatikus fejés követelményei el-
térnek a hagyományos fejést folytató telepek takarmányozási 
igényeitől. Az etetőasztalon mindig megfelelő mennyiségű és 
minőségű takarmánynak kell lenni, hogy az állatok motivációja 
meglegyen a megfelelő tehénforgalomhoz. A tömegtakarmány 
kiosztása ennek megfelelően naponta 4 alkalommal történik. Az 
abrak egy részét a fejőrobotban kell etetni, ehhez módosítani 
kellett a tömegtakarmány receptúráját is. A takarmányozás vál-
toztatása, a rendszeres etetőasztal látogatás eredményeképpen az 
állatok egészségesebbek és látványosan jobban néznek ki, jobb 
a kondícíó és a lábproblémák is kisebb mértékben jelentkeznek. 
Az egyetem által elvégzett tanulmány szerint a robotos rendszer-
ben az állatok nyugodtabban viselkednek, kevesebb a stressz a 
hagyományos technológiával szemben.
A szaporodásbiológiai adatok is kedvezőbbek, mint voltak, a 
vemhesülés 60% felett van. Ez nagymértékben az aktivitásmérő 
rendszernek köszönhető. Az aktivitási adatokat szintén a DelPro 
rendszerben követik naponta több alkalommal, így a terméke-
nyítéseket mindig a megfelelő időben végzik. 
Az üzemeltetési költségek is pozitív eredményt mutatnak, a 
felhasznált kevesebb energia, víz, mosószer és egyéb vegyszer 
eredményeképpen. Hamarosan megtörténik a rendszer részletes 
ökonómiai elemzése, melyet az egyetem végez. Jelenleg az istál-
lót és a fejéstechnológiát (70 fejős tehén + növendék + szárazon 
állók) 1,5 ember látja el naponta, amely munkaerő megtakarítást 
jelent az előző fejőházi technológiához képest.
Az elmúlt egy évben nagyon sok érdeklődő megfordult a 
telepen. Két alkalommal is szerveztünk nagyobb rendezvényt, 
ahol a résztvevők megismerkedtek a rendszerrel és a telep 
vezetői megosztották tapasztalataikat. A látogatók közül nem 
egy partnerünknek már tervezés alatt van a fejőrobotos istállója. 
Továbbra is várunk mindenkit, aki még nem látta működés 
közben a robotot. Teleplátogatásra az alábbi telefonszámon lehet 
bejelentkezni: 06-30-990-2135.

DeLaval fejőrobot sikertörténet Józsefmajorban
Tóth Tamás

termékmanager
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DeLaval R18P gumiburkolat
Egy darab legelő
a fejőházban, istállóban

A DeLaval R18P gumiburkolat folytonos, 
rugalmas, tartós járófelületet biztosít. 
A tehén úgy érzi magát rajta, mintha csak 
a legelőn járna. Az R18P segítségével gyorsan 
megszüntethető a kemény és csúszós felület, 
melyektől rettegnek tehenei. A rugalmas 
burkolatba belesüpped a csülök, ezzel biztosítva 
kiemelkedő komfortot. Felülete csúszásmentes, 
könnyen tisztítható.

Fenntarthatóvá tesszük az élelmiszertermelést.

holstein-hird-140603.indd   1 2014.06.12.   9:30
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Agrár Európa

Esély vagy éppen veszély számunkra az ukrán közeledés

Ukrajnában a mezőgazdaság szerepe az ország gazdaságá-
ban igen jelentős, aránya GDP-ben több mint 12 százalék. 
Számunkra a problémát egyrészt azzal okozza, hogy az uk-
rajnai mezőgazdaság szerkezete kísértetiesen hasonlít a mi-
énkre. Másrészt, nagyon közel van hozzánk és piacainkhoz. 
Harmadrészt, a most zajló események miatt hamarabb kap 
hozzáférést az EU egységes belső piacához. Jobb félni, mint 
megijedni, és jobb felkészülni, mint tétlenül várni az isme-
retlent. 

Ukrajna napjainkban a „káosz birodalma”. Vadászterület, amire 
többen vetettek szemet. Az egyik ilyen éppen az Európai Unió, 
aki – mi ne tudnánk – belső piacának növelését zászlajára tűz-
ve próbálja befolyását növelni. Ez politikai ügy, aminek sajnos 
számos gazdasági következménye van. Más szóval gazdasági 
döntés, politikai indíttatásból. A következmények pedig megint 
csak jellemzően, a közösség új tagjaira nézve rejtegetnek na-
gyobb veszélyeket. A politika okozta veszély nagyságát akkor 
tudjuk igazán értékelni, ha például ránézünk a sertésárakra. A 
négy diverzáns vaddisznóra hivatkozva indított orosz embargó 
miatt az EU-ban összeestek, míg a világpiacon szárnyalnak a 
sertéshúsárak. (Azóta az amerikai járvány miatt már más képet 
mutat a sertéshúspiac.) Az „ukrán-orosz”-nak titulált konfliktus 
tehát messze túlmutat a két országon. Azzal, hogy az EU a vám-
mentes kontingenseket ad Ukrajnának, leginkább az új tagálla-
mok piacát sodorja veszélybe. Ezek nem csak közel vannak az 
ukrán termékek számára – így gazdaságosabban szállíthatók ide 
– hanem az itteni termékek versenyképessége is alatta van a nyu-
gati tagállamokban előállítottaknak. A harmadik tényező, ami a 
kitettséget fokozza térségünkben, a nyugatinál alacsonyabb fo-
gyasztói tudatosság. De e sor még korán sem ért véget. 
Sorsdöntő számunkra, hogy helyesen mérjük fel az ukrajnai 
mezőgazdaság egységes belső piachoz való csatlakozásának ve-
szélyeit, illetve, hogy ezekre a kihívásokra időben fel tudunk-e 
készülni. Lebegjen előttünk az Európai Unióhoz való csatlako-
zás felkészületlenségének következménye. Ukrajna belső piaccá 
válása ehhez fogható hatásokkal járhat. A velünk együtt, illetve 
utánunk csatlakozott környező országok befolyása ehhez képest 
„kismiska”. Miért is? Azért, mert félelmetesen sok az egybeesés 
az ukrajnai és a magyar mezőgazdaság között, amit csak hat-
ványoz a méretkülönbség (területe 600 ezer négyzetkilométer, 
45,5 millió lakosa van, tavalyi gabonatermése 63 millió tonnás, 
28 millió hektár szántóföldje van). Kezdjük mindjárt a földrajzi 
adottságokkal! Hasonlóan szállítási útvonalak kereszteződésé-
ben van, mint hazánk, ráadásul van tengeri kijárata. Éghajlata 
kontinentális, mezőgazdasági területeinek aránya csaknem meg-
egyezik a miénkkel. Közel is van, ugyanazt is termeli, amit mi, 
tehát mindig versenytársak leszünk. Ámítja magát, aki azt hiszi, 

hogy nem tudnak termelni, terméshozamaik alacsonyak. Tavaly 
például 3,5 tonnás búza- és 6,3 tonnás kukoricatermésük volt 
hektáronként. Tehát már nem így van. A koncentrált birtokrend-
szer, párosulva a kedvező adottságokkal és a modern technológi-
ákkal, pillanatok alatt fogja nyugati szintre emelni a hozamokat, 
amelyek ma a főbb növényeknél már a mieink szintjén vannak. 
Az ukrajnai mezőgazdasági termelés szerkezete is megegyezik 
a magyarral. A növénytermesztés és az állattenyésztés aránya 
2/3 – 1/3 a növénytermesztés javára. Náluk is a gabonafélék és 
az ipari növények aránya a döntő, ráadásul ugyanazoké, mint 
nálunk. A koncentrálódás is hasonlóan zajlik. Az állattenyész-
tésben is a baromfi, a sertés és a marha a meghatározó. S mit 
ad Isten, náluk is a baromfi van csak a nyerő oldalon. Ukrajna 
agrár-külkereskedelmi egyenlege egyre erősödő pozitívumot 
mutat. Agrár-kivitelük kétharmadát gabonafélék, olajos magok, 
és napraforgóolaj alkotja. Ez utóbbiban a legnagyobb a világpi-
aci szerepük, hiszen a világ legnagyobb napraforgóolaj terme-
lői és exportőrei, de a búza és kukorica rangsorában is gyorsan 
haladnak felfelé, s a terveik is igen ambiciózusak. 2020-ig, 40 
millió tonna gabonaexporttal a világranglista 2. helyét szeretné 
elfoglalni. 
Ami a támogatottságukat illeti: eseti, kiszámíthatatlan és ala-
csony. Ha csak ennyit tudunk, akkor is el tudjuk képzelni azt, 
a közösségi agrárpolitika feltételrendszere alá kerülve milyen 
dinamikus növekedést fog mutatni az ukrajnai mezőgazdaság. 
Ami ugyanis leginkább hiánycikk náluk, az a kiszámíthatóság. A 
mostani, kritikus belpolitikai helyzetben különösen megnehezült 
például, az amúgy is nehézkes finanszírozás. A nemzeti valuta 
gyengülése, és a bankrendszer hitelezési hajlandóságának rom-
lása miatt a tavaszi vetések idején komoly gondjai adódtak az 
ukrajnai gazdáknak. 
Most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, ahol a közép-hosszú távú 
kilátások, az ukrajnai agrárium rejtette veszély jobb megérté-
séhez a mostani, egyoldalú eu-s engedmények körülményeit és 
várható eredményeit áttekintsük. Annak is csak az agrár-oldalát. 
Az EU és Ukrajna március 21-én írta alá a társulási megállapo-
dást azzal, a kiegészítéssel, hogy ez az aláírás csak a politikai 
vonatkozású témákra vonatkozik, de később a szabadkereske-
delmiekkel is kiegészül. Az EU azonban addig is egyoldalúan 
vámkönnyítést ad ukrajnai árucikkeknek, főként mezőgazdasági 
és nehézipari termékeknek, összesen mintegy félmilliárd euró 
értékben. E szerint tehát Ukrajna nem nyitja meg jobban piacait 
a jelenlegi fázisban az EU teremékei előtt. Ami az agrárterméke-
ket illeti, Ukrajna összesen 900 ezer tonna búza, 400 ezer tonna 
kukorica és 250 ezer tonna árpa behozatalára kapott még ápri-
lisban vámmentes uniós kontingenst. Ehhez 16 ezer tonna friss 
és 20 ezer tonna fagyasztott egész baromfi és étkezési tojásra 
kapott szabad kereskedelmi kvótát. Ezek az EU termeléséhez és 
piacához képest valóban nem jelentős tételek, de földrajzi közel-
ségünk és jelenlegi viszonylag magas gabona áraink okán jó cél-

Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán 

üzletág igazgató, Agrár Európa Kft. 

Forrás: ft.com
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állomás lehetünk. A rendelkezések április 22-én 
jelenhettek meg az unió hivatalos lapjában, majd 
pedig – szemben a korábbi hírekben szereplő, jú-
lius elsejei időponttal - azonnal hatályba is léptek. 
A vámmentes gabonakontingensekről szóló enge-
délyeket október 31-ig lehet majd kihasználni. Az 
említett, mintegy 500 millió eurós engedményből 
400 millió eurós agrártermékekre vonatkozik. A 
kedvezmények alapján az agrárexport 82, az élel-
miszer-kivitel 83 és az ipari export 95 százaléka 
mentesült a vámfizetési kötelezettség alól. 
A szabadkereskedelmi megállapodás aláírását a 
május 25-i ukrajnai választások utánra tervezték, 
vagyis esedékes. És itt máris visszatérhetünk a 
középtávú kilátásokra. Ukrajna mezőgazdasági 
potenciálja ugyanis hosszú távon is nagy veszély 
a magyar mezőgazdaságra nézve. Sajnos mező-
gazdasági termékszerkezetünk nagyon is hasonló 
az ukránhoz. Emiatt, ha szabaddá válik a keres-
kedelem az EU és Ukrajna között, mi érzékeny 
piacvesztést szenvedhetünk el mind az exportpi-
acainkon, mind a belső piacunkon. Ezt akár nem-
zetbiztonsági kérdésként is kezelhetjük. Mihamarabb partnere-
ket kell találnunk a közös lobbyhoz olyan tagállamok között, 
akik szintén erősen érintettek e téren. Ilyen lehet Lengyelország, 
Szlovákia, Románia. 
Természetesen, nem leszünk elsődleges célpiaca az ukrajnai 
agrártermékeknek, de akár kis mennyiségekkel is rossz irány-
ba billenhet a magyar mezőgazdaság érzékeny egyensúlya. Arra 
nem szabad a jövőt építenünk, hogy a hazai piac 
számára jelentős védelmet jelentenek a szigorú 
uniós növény- és állategészségügyi, valamint 
élelmiszerbiztonsági előírások, mivel csak az 
ezeknek megfelelő import termékek érkezhetnek 
az országba. Amennyiben rendeződik a politikai 
és gazdasági helyzet, Ukrajna gyors ütemben fog 
ezeken a területeken is felzárkózni a jelenlegi ta-
gokhoz. Ennek természetesen van legalább 4-5 
évnyi időigénye, de erre nekünk is szükségünk 
van ahhoz, hogy termékszerkezetünkben az övé-
kével versenyzők arányát mérsékeljük. E téren 
keserűek a hazai tapasztalatok. Az EU támogatási 
rendszere nyújtotta kényelem igen súlyosan ron-
gálta el a hazai termelők rugalmasságát. Hosszú 
évek, évtizedek óta nem tudunk kitörni a négy 
meghatározó szántóföldi növény bűvköréből, pe-
dig éppen ezek piacán a legnagyobb a nemzetkö-
zi kiszolgáltatottságunk. A most vámmentesség 
tett termékek kifejezetten jó például szolgálnak arra, hogy hol 
kell a leggyorsabban növelni versenyképességünket, hatékony-
ságunkat. Mi ebben a szűk keresztmetszet? Nem a piac, nem 
a finanszírozás, hanem maga az ember. Ez a cikk egy időben 
elhangzó figyelmeztetés, hogy ne járjunk úgy, mint 2004-ben. 

Tejpiac

Az alábbi grafikon az új-zélandi, amerikai és a brazil árak alaku-
lását mutatja euróban számolva. A vizsgált országokban április-
ban is folytatódott a tejárak emelkedése. Ami a kilátásokat ille-
ti, mivel állományának csökkenése miatt Kína importja tovább 
emelkedik idén is, az árak emelkedni fognak. 

Az Európai Unió átalakította tejpiaci információs rendszerét. 
Remélem, lassan feláll az új rendszer, mert valamire mégiscsak 
fogni kellene azt, hogy a márciusi és áprilisi tejárak a vizsgált 
országok többségében érdemi csökkenést mutattak. A piacok év 
eleji pangó időszaka véget ért, a túltermeléssel kapcsolatos fé-
lelmek várhatóan enyhülni fognak. Emiatt arra, számítok, hogy 
az EU-n belüli lefelé mutató ármozgás nem válik tendenciává. 

Az EU tejtermék tömegcikkeinek ára fenti megállapításomat 
cáfolni látszik, hiszen a hetek óta tapasztalható csökkenés foly-
tatódik. Ez jellemzően a kereskedők kiváró taktikáinak köszön-
hető, akik látva a teljes kapacitással működő feldolgozókat, a 
készletek emelkedését, kivárnak, s már ezzel is lefelé nyomják 
az árakat. Ezen a helyzeten a világpiaci értékesítési lehetőségek 
bővülése tud változtatni, amire az évnek ebben az időszakában 
már joggal számíthatunk. 

Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 107,70 
forint/kg volt 2014 áprilisában, 17 százalékkal haladta meg az 
egy évvel korábbit. A nyerstej felvásárlása 8 százalékkal nőtt az 

Termelői tejárak, euró/100kg
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előző év azonos hónapjához képest. A fehérjetartalom 0,02 szá-
zalékpontos és a zsírtartalom 0,03 százalékpontos mérséklődése 
miatt a nyerstej ára 1,5 százalékkal csökkent áprilisban a márci-
usihoz képest.
Magyarországon a nyerstej kiviteli ára 105,77 forint/kg volt 
2014 áprilisában, egy év alatt 1 százalékkal mérséklődött és 2 
százalékkal maradt el a belpiaci ártól. A teljes nyerstej kivitele 
13 százalékkal csökkent, ezen belül a termelők és a kereskedők 
nyerstejexportja 3 százalékkal, a feldolgozóké 35 százalékkal 
esett a vizsgált időszakban. Az export árak régen nem mutatnak 
ilyen arányt a belföldiekhez képest. Ez is szerepet játszik abban, 
hogy csökken a felvásárlási ár. 

A tehéntej termelői átlagára, Ft/kg
2004 január - 2014 április
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A KSH adatai szerint a kukorica ára 47,2 Ft/kg, a búzáé 54,5 Ft/
kg volt márciusban. Ez immár trendszerű, bár lassú emelkedés. 
Szükségszerűen világpiaci hátterű. Véleményem szerint azon-
ban nem lesz hosszú és erős. 

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

Ahogy azt az alábbi chicagói kukoricaára mutatja, immár lassan 
több mint egy hónapja lefelé mozog a világpiaci ár. Ez azt jelen-
ti, hogy nem mutatkozott tartósnak az előző hónapok emelkedő 
ártrendje. Ezt a hazai állattartók számára még két tényező is erő-
síti. Egyik a jó termés, amely világszerte mutatkozik, a másik 
az ukrán gabona-kontingens, amelynek egy része hozzánk is 
eljuthat. 



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!
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Hazai szerzőink

A nagy termelésű tehenek hatalmas mennyiségű hőt termelnek. 
A forró nyári hónapokban a termelődő hőtől leginkább légzés 
és izzadás formájában szabadulnak meg. Amikor azonban a hő-
mérséklet és a levegő páratartalma tovább emelkedik, a hőleadás 
ezen módjai korlátozottá válnak.

A 16°C feletti hőmérséklet a takarmány-
hasznosítás csökkenését vonja maga után, 
24°C felett pedig a takarmányfelvétel gyor-
san romlik, ami a termelés egyértelmű, látha-
tó visszaeséséhez vezet. A hőstressz hatására 
a tehenek légzési gyakorisága növekszik, 
hosszabb ideig állnak a folyosókon és a test-
hőmérsékletük emelkedik. 27°C feletti kör-
nyezeti hőmérséklet esetén az állat elkezd 
zihálni, a takarmányfelvétel csökkenése pe-
dig eléri a 25%-ot, amely a tejtermelésben 
is megmutatkozik. Tipikus jelek a magas 
szomatikus sejtszám és a szaporodásbioló-
giai problémák. Az alacsonyabb takarmány-
felvétel következtében és a lihegés miatt a 
kérődzési idő lerövidül, csökken a nyál puf-
fer-hatása, az acidózis kockázata is megnő. 
A bikarbonát szint növelése szükséges ah-
hoz, hogy olyan szintre álljon be a vér pH-ja, 
amely a bendő kémhatását kiegyenlítheti. Ezen környezeti ha-
tások összessége, illetve azok figyelmen kívül hagyása a bendő 
savasodási problémáihoz vezethet, amely negatív hatással van 
az állat energia-anyagcseréjére.

Hatékony intézkedés a hőstressz ellen a CRYSTALYX nyalható 
energiatakarmány alkalmazása. (Igen, ez egy táp, amit nyalható 
formában szolgálunk fel az állatoknak. Ez NEM nyalósó!)

A CRYSTALYX segítségével különböző biológiai és kémiai 
folyamatok egyedi és komplex kölcsönhatása révén a nyálter-
melés fokozódik. A kérődző nyálának, Na-bikarbonát tartalma 

magas lesz (pH = 8.3). Ezenfelül a CRYSTALYX a bendő mik-
robák tartós stimulálását biztosítja! A bendő pH természetes 
módon egyensúlyban tartható és növekszik a takarmányfelvétel. 
A CRYSTALYX fogyasztása során pótlólagos energia- és táp-
anyag-bevitelre is sor kerül, emellett javul a rostemésztés is.

A CRYSTALYX termékcsalád használatának további elő-
nyei:
	Nagyon magas energia-koncentráció, önszabályozó adago-

lás, fogyasztás.
	Takarmányszintű nyersfehérje-összetétel és -tartalom.
	Pálmaolaj-tartalom a magas energiaszint eléréséhez. 
	Növeli a bendő mikrobáinak számát, jobb bendőbeli akti-

vitást ér el.
	Javítja az étvágyat és növeli a tejtermelést.
	Minimalizálja az ellést követő energiahiányos állapotot.
	Csökkenti a hőstresszes problémákat.
	Eltünteti az egyedi igényekből fakadó különbségeket a cso-

portban (nyersfehérje, energia, ásványok 
és vitaminok).
	Csökken a két ellés közti idő, opti-
malizálja az állatok termékenyülését.
	Minimalizálja az ellés utáni problé-
mákat, segít eltüntetni a magzatburok-
visszatartási gondokat valamint az oltó-
gyomor áthelyeződést, az acidózis és a 
ketózis kockázatát.

További információ a magyarországi 
tapasztalatokról, a CRYSTALYX hatása-
ival, használatával kapcsolatban: www.
impavidus-sro.com ,+36/70-360-4170.

    
Crystalyx - Az IMPAVIDUS legkere-
settebb márkaterméke a nyári idő-
szakban

„Van, aki forrón szereti!”, a tejelő szarvasmarhák nem… 
Intézkedések a hőstressz ellentakarmánykeverő-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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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!

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.
Hidrosztatikus erőátvitel: Rakodógépeink hidraulika rendszerét a Bosch Rexroth szállítja, ami 
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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•	 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
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•	 2,5–4,5	tonna	közötti	emelőtömeg
•	 100	LE	Deutz	vagy	130	LE	Iveco	motorral
•	 Széles	adapter	választék
•	 Kiváló	ár/érték	arány
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serap hűtéstechnika
•	 Swiftlo	halszálkás	és	paralell	fejőberendezések
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•	 Nyugat-Európa	legkorszerűbb	fejéstechnikai	berendezései	magas	
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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	
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A	 felszívás	 szempontjából	 lehető-
ség	van	felső	szívókarra,	Flowmaster	
turbó	 szívókarra,	 vagy	 mellső	 BP2	
jobboldali	 szívókarra,	míg	 a	 kijutta-
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tó	 saját	 gyártásból	 kínálja	 a	 9–21	méter	 közötti	 aprító	
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•	 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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Hazai szerzőink

Kamatozó géntőkénk
A kiállítás – ahogy megszoktuk – most is a genetika-, a tenyész-
tő-tudomány világszínvonalú csodáiról szólt. Azt azonban alig-
ha tudjuk megszokni, hogy a közlekedés, az infrastruktúra, a 
hátsó kiállítói rész környezeti kultúrája, higiéniája, az egekbe 
szökő vendéglátói árak egyre méltatlanabbak az értékeket hor-
dozó kiállításhoz. 
Mindezek ellenére több, mint 400 szakmai kiállító – állatte-
nyésztő, agrárszolgáltató – mutatta be portékáit a több tízezer 
látogatónak. Itt volt mindenki, „aki számít” az állattenyésztési 
piacon; aki a kapcsolatépítést, a jó hírének keltését és erősítését, 
a pr-, a marketing- és a reklámtevékenységet fontos, előre lendí-
tő erőinek tartja; aki a növekvő költségek ellenére megengedhet-
te magának, hogy ott legyen a háromnapos szakmai forgatagban.

A leghatékonyabb marketingeszköz
Napjainkban a szakkiállítások a legkedveltebbek.  A vásárláto-
gatóknak közel harmada az ilyen rendezvényeken vesz részt. Itt 
nem az értékesítés, nem a vásárlás a fő cél. 

Sokkal inkább az újdonságok, az előre mutató módszerek fel-
fedezése, a lehetőségek felmérése, vagy az érdekességek, a lát-
vány, az állatok iránti nosztalgia, egy eltűnni látszó állatvilág 
/védett, történelmi állatok/ megcsodálásának okán jönnek el a 
látogatók. 
A kiállítók pedig a piacszerzés, a későbbi eladás reményében 
választják a szakkiállítást. A korszerű állatbírálat és felvezetés a 
fejlett állattenyésztő kultúrával rendelkező országok látványát, 
szakmai tartalmát, hangulatát idézte Vásárhelyen.
A mértékadó szakértők szerint a kiállítás a „legköltséghatéko-
nyabb marketingeszköz”. A kiállító felhívja magára a figyelmet, 
személyes üzenettel hívja meg és fogadja kitüntető figyelemmel 
partnereit. 
Vásárhelyen a Bonafarm standjainkon mi is erre törekedtünk!

Eső áztatta megnyitó
A megnyitó napján megtapasztalhattuk, hogy milyen is az a 
„zsigerekeig ható eső” és a valódi alföldi sár.
Hagyomány, megbízhatóság, szakmaiság. A kiállítást bemutató 
tájékoztatójában ezeket a jegyeket idézte Antal Gábor, a rende-
ző Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója. Elmondta, hogy egyre 
több a kiállító, közülük sokan már jövőre is foglaltak területet. 

Ez is jelzi, hogy a seregszemlének milyen fontos a szerepe a 
magyar agráriumban.
Állattenyésztésünk lemaradása mezőgazdaságunk legsúlyosabb 
problémája. Az Alföldi Állattenyésztési Napok is segítséget ad-
nak, megoldási lehetőségeket, módszereket ajánlanak mindezek 
megoldásához – mondta Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara élelmiszeriparért felelős alelnöke.
A legkorszerűbb termesztés-, tenyésztés-, technológia- és ter-
melésszervezés területein kisebb-nagyobb mértékű a lemara-
dásunk. Ezeknek többek között a jövedelem- és tőkehiány, a 
szakszerűtlenül alkalmazott támogatások és az információhiány 
az oka. A kiállítás a naprakész tudnivalók megszerzésében segít 
– vélekedett a kamara alelnöke.
Az elmúlt években nőtt a magyar mezőgazdaság szerepe – vette 
át a szót Feldman Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyet-
tes államtitkára. Ugyanakkor meglévő termelési kapacitásaink 
kihasználásában jelentősek a tartalékaink. Az agrárkormányzat 
a megnövelt állatjóléti- és szerkezetátalakítási támogatásokkal 
is ösztönzi az ágazatokat. Magyarország 2020-ig 12,3 milliárd 
euró agrártámogatást használhat fel, ám ez – ahogy fogalmazott 
– csak támaszték. A sikerhez összefogásra, együttműködésre, az 
oktatás, a kutatás fejlesztésére van szükség.

Sikertörténetünk folytatódik
Hét állatfaj, köztük a korszerű hazai nemesítésű, illetve a ha-
gyományos, védett magyar fajták mellett a világfajták uralták 
a kiállítást. A show-bírálatokon nagy tekintélyű, elfogulatlan 
külföldi és hazai bírák mondtak véleményt. A világszínvonalú 
holstein-fríz bemutatón kitűnően szerepeltek a Bonafarm Mező-
gazdaság szarvasmarhatenyészetét képviselő egyedek. Ebben a 
„csúcsmezőnyben” is bizonyították, hogy a szakavatott korszerű 
tenyésztői munka, az állatok igényeihez szabott tartás, takarmá-
nyozás, a génvagyon okos hasznosítása sikerre vezet.
A sertésbemutató is a világfajtákat vonultatta fel. Jelentős volt 
az érdeklődés és az elismerés a mi élősertés standunkon is. A 
mutatóba hozott – később nagy érdeklődés mellett kisorsolt – 
állataink külleme, szervezeti szilárdsága, dokumentált kiváló 
növekedési erélye, takarmányhasznosító- és hústermelő képes-
sége az „értő” látogatók, a szakemberek elismerését váltotta ki. 
Sertéseink a fajta versenyében nem vehettek részt, mert  – ahogy 
indokolták – „alapvetően nem magyar genetikából származnak”. 
A lényeg: a mi populációink értékmérő tulajdonságai vetekedtek 
a legjobbnak ítélt, díjazott sertésekével is. Sőt… 

XXI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok
2014. április 25-27., Hódmezővásárhely
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74 Holstein Magazin
2014/3

Hazai szerzőink

A mérce
A pályázatokon szereplő termékek a tudást, az innovációt tes-
tesítették meg, tárták az érdeklődők elé. Az egységes pontrend-
szerre alapozott értékelésnél a hazai fejlesztés vagy gyártás, a 

szolgáltatási háttér, a piaci bevezetés ideje, a termék időszerű-
sége, újdonsága, tudományosan igazolható előnyei, valamint a 
referenciák száma döntött.
A zsűri a valódi értékek mentén ítélkezett! Cégcsoportunk hét 
díjat nyert! Ezzel a kiállítók között az utóbbi öt esztendő legtöbb 
díját nyertük – köztük két nagydíjjal.

Díjeső
A „Termesztéstechnológiai ajánlások” kategóriában a Dalmandi 
Mezőgazdasági Zrt. ”Hígtrágyára alapozott tápanyag-gazdál-
kodás, öntözéses körülmények között” című pályázatát I. díj-
jal, a magyar állattenyésztési termékdíj pályázaton a Bóly Zrt. 
„Komplex koca- és hízóintegráció” című pályázatát II. díjjal 
ismerték el. A kiállított csípőteleki holstein-fríz populációnk öt 
díjat hozott haza.

Holstein-fríz szűzüsző I.A kategória 1. hely, Junior Reserve 
Champion
Holstein-fríz tehén IV.A kategória 1. hely
Holstein-fríz tehén VI. kategória 2. hely, legszebb tőgyű egyed 4. hely
Tenyészetek csapatversenye 3. hely
Argos-F Kft., különdíj (IV.A kategória győztese)

Korrigált Életteljesítmény Program díjazottak
Az immár hagyományos programunk 2013-as évi díjazottjai:
   I. helyezett: Sereg-Tej Kft.
  II. helyezett: Hajdúböszörményi Mg. Zrt.
III. helyezett: Bakony Ho-Li Kft.

A bizonyítvány
A szép számban érkező látogatóink egybehangzó véleménye 
szerint az informatív, rusztikus, látványos Bonafarm Mezőgaz-
daság standjaink, az udvarias, szíves vendéglátás, a szakmai 
figyelem az eszmecserékhez, az üzleti tárgyalásokhoz kiváló 
lehetőséget kínált. 
Cégünk vezetői mellett a teljes szaktanácsadó-gárdánk az ér-
deklődők rendelkezésére állt.
A kiállítás kitűnő lehetőségeket kínált bevált módszereink, már-
kaértékű termékeink, integrációs tevékenységünk, partnerkap-
csolataink nagy nyilvánosság előtti bemutatására, ajánlására – 
mondotta Ádám János vezérigazgató. A látottak és a kiállítási 
tárgyalásaink megerősítettek abban, hogy a koca- és hízlalási 
integrációnkat – a kölcsönös érdekek mentén – érdemes tovább 
szélesítenünk.
E tevékenységhez a Bonafarm Mezőgazdaság kiváló hízlalá-
si- és vágási tulajdonságú hízóalapanyagot, takarmányt, biztos 
felvásárlási hátteret, piacot, végülis gazdaságos hízlalás lehető-
ségét ajánlotta a kiállításon is partnereinknek. A 2013. óta kö-
vetett megújult ágazati szervezetünk a szakmai beszélgetéseken 
visszatérő, hasznosnak minősített téma volt. 
Célunk, hogy a − magyar agrárium egyik meghatározó szereplő-
jeként − továbbra is követésre érdemes módszereket dolgozzunk 
ki és ajánljunk a gyakorlatban gazdálkodók számára − értékelte 
a kiállítást Ádám János.
Fehér Károly – Wellesz Tibor





 A Mastiplan LC egy innovatív, új intramammális tőgygyógyszer, 
laktációban lévő tehenek számára. A termék antibakteriális ágense 
a Cefapirin (300mg), és tartalmaz egy nagyhatású gyulladás elleni 
szert, a Prednizolont (20mg). 
A Mastiplan LC jó gyógyulási arányt kínál, szemmel láthatóan
megszünteti a betegséget és annak fájdalmas tüneteit. Ezért lesznek 
a tulajdonosok és az állatorvosok elégedettek a tőgygyulladás 
kezelésével elért eredményekkel.*

A tőgygyulladás láthatóan gyógyul

A Mastiplan LC láthatóan 
dolgozik

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!

TerMéKeLőNyÖK
•	 a	tőgygyulladás	tüneteinek	gyors,	szemmel	látható	megszűnése
•	 széles	spektrumú	hatás
•	 hosszú	hatástartam,	az	utolsó	kezelés	után	akár	még	az	5.	fejésig	is	a	tőgyben	marad**
•	 a	amoxicillin/klavulánsav	hatóanyag	tartalmú	készítménnyel		összehasonlítva	
 szignifikáns mértékben jobb gyógyulási arány***
•	 az	állatok	jó	komfortérzete	gyorsan	helyreáll
•	 megnyugtató	eredmények	a	tulajdonosok	és	az	állatorvosok	számára
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 *  Bourry és munkatársai WBC 2006.
 **  A MIC-vizsgálatokhoz használt törzsek egy 2005-ös, Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban végzett klinikai kísérletből származnak. 
  MSD belső adatok
 *** A. Bourry, M. Hoeljmaker, P.Cox WBC 2006. A.Bourry, M.Chiquet, P.Cox WBC 2006.
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