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Különlegesen alakult az elmúlt időszak a tejágazatban. Oly sok 
tényező változik egyszerre, hogy elemző legyen a talpán, aki le 
tudja vonni a megfelelő következtetéseket és pontos előrejelzé-
sekkel segíti a döntéshozók munkáját.
Radikálisan változnak a külső hatások és a belső körülmények 
egyaránt. Globális kihívásnak tekinthető az európai tejtermelési 
kvóta eltörlése és az egyre éleződő ukrán-orosz helyzet, amely 
a magyar ágazatot – ha csak két tételét vesszük is figyelembe – 
rendkívül erősen érinti. A tej-, tejtermékek kiviteli tilalma és a 
tenyészállataink exportlehetőségének beszűkülése. Nem várható 
el, hogy a befektetők egy közel háborús helyzetben pont tehené-
szeti telepeket szeretnének finanszírozni… Az is elképzelhető, 
hogy ez alapvetően segíti az export lehetőségét, hiszen az élő 
tenyészállatok nem szerepelnek a tiltólistán és vélelmezhetően a 
kieső importált élelmiszereket helyben kell majd megtermelni-
ük, amelyhez szükséges az élő tenyészállatok növekvő importja.
Az Unió ezt a kérdést furcsán kezeli. Legutóbbi döntése alap-
ján a leállított export következtében itt maradó készletek ma-
gántárolását finanszírozza. Mit is jelent ez pontosan? A kvóta 
eltörlésére készülődő országok amúgy is bővülő termelésének 
nincs normális levezető csatornája. A készletfelhalmozás ideig-
lenes megoldás, hiszen azok a készletek vevőre várnak, olyan, 
mintha egy völgyzáró gát próbálná megfogni a lezúduló árvíz 
erejét. Egy darabig lehet, hogy ellenáll a víz nyomásának, de 
aztán, amikor szakad a gát még nagyobb a pusztítás. Emlékez-
zünk csak az idei nyár eseményeire, pedig az volumenét és ki-
terjedtségét tekintve ennek töredéke volt. Az import terméknyo-
más azonnal zavarokat okozott a nyári tejpiacon. Erről szólt a 
demonstráció… Most ennél sokkal komolyabb a helyzet, mert 
nem csak egy-egy ország elenyésző terméktöbbletét próbálják 
meg kitakarítani, hanem a nagyobb játékosok döntik majd a kül-
piacokra a portékát. Sajt, vaj, sovány-tejpor globális piaci zavara 
várható. Mi lenne a helyes megoldás? Erre a bizottság az előző 
intézkedéssel válaszolt, nyitva hagyva azt a kérdést, hogy ho-
gyan kívánja kezelni majd a felhalmozódó készletek kérdését. A 
tartós fegyvernyugvás és a békés viszonyok mielőbbi megterem-
tése volna valamennyiünk érdeke.
A rekordtermések egyfelől a takarmányozás költségeit csökkent-
hetik, de a nyomott terményárakból származó bevételkiesés szá-
mít az állattenyésztési ágazatban természetszerűleg felmerülő 
időszaki veszteségek kompenzálásában.
A tenyészállatpiacokon egyébként lanyha kereslet mutatkozik, 
amin az előzőek tükrében nem is csodálkozhatunk. Az orosz pia-
con egy teljesen ésszerűtlen és a valóságtól elrugaszkodott állat-
egészségügyi beviteli szabályozás lehetetleníti el a kereskedést, 
míg az ukrán piacon pedig egy „elírás” okoz nehézségeket. Az 
ukrán hatóságok a 100% holstein vérhányadot írják elő a bevitel 
feltételeként. A hazai állategészségügyi helyzetről azt kell tud-
nunk, hogy a határok nélküli Európai Unió részeként pontosan 
azokkal a feladatokkal és problémákkal szembesülünk, mint ver-

senytársaink. A magyar minőséget továbbra is keresik, értékelik, 
de az árak bizony a nyugat-európai kínálathoz igazodnak…
A belső körülmények közül ki kell emelnünk a birtokpolitika 
hatásait, a támogatási rendszer jelentős átalakulását és a kedvező 
időjárási viszonyoknak köszönhető rekord hozamokat. A tőke- 
és munkaerő-igényes állattenyésztési és ezen belül is a szarvas-
marha-tenyésztés számára a kiszámítható, tervezhető környezet 
óriási előnyt jelent. Az eddigi megszokott körülmények a nagy 
földterülettel és komoly méretű állománnyal rendelkező gazda-
ságok számára sok szempontból megváltoztak. Az alkalmaz-
kodási folyamat elindult, de a kritikus külső hatások – finoman 
szólva – sem segítik a zökkenőmentes átállást… A szakpoliti-
kusok részéről elhangzott, hogy a támogatás-elvonásban érin-
tett 1200 ha feletti földterületen gazdálkodó vállalkozások ré-
szesülhetnek az állattenyésztéssel összefüggő támogatásokban, 
amelyek kompenzálhatják a kieső forrásokat. Ennek részletei 
azonban még nem ismertek.

Európai kitekintés
Az Unió a világ legnagyobb tej és tejtermék exportőre, termelési 
potenciálja még messze nincs kihasználva, több országot eddig 
csak a kvóták tartottak gúzsban. Mivel a kvótarendszer hamaro-
san kivezetésre kerül, már tavaly megkezdődött az állományok 
felfuttatása, a versenyképes méretek és technológiák kialakítása. 
A termelés fokozatos felfutása idén szerencsétlenül egybeesik az 
orosz embargóval. Legrosszabbul Németország, Franciaország, 
Hollandia, Olaszország és Lengyelország járt a korlátozással.

A leszállított nyerstej mennyisége 2014 júniusában éves ösz-
szehasonlításban 5,1%-kal emelkedett az EU-28-ban. Az utolsó 
kvótaév első 3 hónapjában 5%-os növekedés mutatkozik. Ma-
gyarországon a júniusi felvásárlás 4,7%-kal haladta meg az egy 
évvel ezelőtti szintet. A kvótaév tekintetében viszont 7,8%-os az 
emelkedés.
A nyerstej ára az EU tagállamaiban júniusban tovább csökkent. A 
nyerstej júniusi EU-s átlagára 37,7 EUR/100 kg, Magyarországon 
pedig 33,7 EUR/100 kg volt.
A sovány tejpor ára meredeken csökken, EU-s átlagára a 34. 
héten 243 EUR/100 kg volt (-25% éves alapon, -10,3% az im-
portkorlátozás bejelentése óta). A vaj ára szintén csökkenő képet 
mutat, EU-s átlagára a 34. héten 335 EUR/100 kg volt (-19% 
éves alapon, -2% az importkorlátozás bejelentése óta). Mindkét 
termék átlagára azonban továbbra is meghaladja az intervenciós 
árat. A teljes tejpor ára is csökken, EU-s átlagára a 34. héten 274 
EUR/100 kg volt (-27% éves alapon, -9% az importkorlátozás 
bejelentése óta). A sajtok átlagára egyelőre stabil – Cheddar: 382 
EUR/100 kg, Edami: 333 EUR/100 kg, Gouda: 334 EUR/100 
kg, Emmental: 445 EUR/100 kg. A savópor átlagára a 34. héten 
90 EUR/100 kg volt, jelenleg 16%-kal a 2013-as év árszint alatt 
alakul (-7,7% az importkorlátozás bejelentése óta).

A felelős kiadó jegyzete
Bognár László

ügyvezető igazgató, HFTE
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Az EU tej és tejtermék exportja, 2014 júniusában a sajt kivételé-
vel minden termék esetében nőtt. A legjelentősebb növekedés a 
sovány tejpor exportjában tapasztalható (+61,83% éves alapon).
Az EU tej és tejtermék importja 2014 júniusában a sovány és 
teljes tejpor kivételével minden termék esetében nőtt. A legje-
lentősebb bővülés a vaj esetében figyelhető meg.

Világpiac
Globális kitekintésben elmondható, hogy a vaj piacán az USA 
árai tovább emelkedtek. Jelenleg Óceánia árai a legalacsonyab-
bak. A sovány tejpor esetében a világpiacon az árak továbbra is 
egymáshoz közel alakulnak, e termék esetében az USA a leg-
versenyképesebb. A teljes tejpor piacán a sovány tejporhoz ha-
sonló kép rajzolódik ki, itt Óceánia árai a legalacsonyabbak. A 
cheddar sajtok ára Óceánia piacán csökkent, jelenleg az itteni 
árak a legversenyképesebbek, az EU átlagára pedig a legmaga-
sabb. Az USA-ban a sajt ára emelkedni kezdett.
Az USA tejtermelése 2014 júliusában éves összehasonlításban 
1,7%-kal emelkedett. Ausztrália termelése a teljes szezonban 
(július-június) 0,4%-kal nőtt, míg Új-Zélandon az új szezon első 
hónapjában (június) 11,5%-kal magasabb a termelés.

Az orosz importkorlátozás hatásait elemezve a Bizottság el-
mondta, hogy a tej és tejtermék kivitelt vizsgálva százalékos 
arányban Finnország és a balti tagországok a leginkább érintet-
tek. Mennyiségi alapon vizsgálva Németország, Franciaország, 
Hollandia, Olaszország és Lengyelország a érzi leginkább a kor-
látozás hatását. A Bizottság bejelentette, hogy a következő na-
pokban a tej és tejtermék ágazatban is rendkívüli intézkedésekre 

tesz javaslatot, amely a vaj, a sovány tejpor és az orosz embargó 
által érintett sajtok magántárolására, valamint az intervenciós 
időszak 2014. év végéig történő meghosszabbítására vonatkozik 
majd. A tagállamok üdvözölték a Bizottság bejelentését, egy-
úttal kérték, hogy a piac egyensúlyának megóvása érdekében 

legyen óvatos a magántárolt készletek későbbi felszabadítása-
kor. Ennek érdekében többen javasolták, hogy a magántárolás 
időtartama legyen hosszabb a szokásosnál, valamint többen 
javasolták az export-visszatérítés, illetve export-promóció al-
kalmazását. A Bizottság 2014. szeptember 2-án újabb ülést tart, 
amelyen kizárólag az említett rendkívüli piactámogatási intézke-
désekről szóló tervezetek kerülnek napirendre. A vaj és sovány 
tejpor magántárolása esetében végrehajtási jogi aktus születik 
majd (a tagállamok tehát formális szavazáson nyilváníthatnak 
véleményt), míg a sajt magántárolási támogatás, valamint az 
intervenciós időszak meghosszabbítására irányuló javaslat fel-
hatalmazáson alapuló jogi aktus keretében kerül megalkotásra 
(a tagállami szakértőkkel történő konzultációt követően a Bi-
zottság saját hatáskörben fogadja el a tervezetet).
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Idén kellemes nyári időjárással várta a kiállítókat és a közönsé-
get a Farmer-Expo Debrecenben. Ez alkalommal az utóbbi idők 
legnépesebb holstein-fríz mezőnye mutatkozott be a hajdúsági 
fővárosban, hiszen 16 tenyészet 66 egyede képviselte a feke-
te-fehér tejtermelő szarvasmarhákat. A kiállítók között jó volt 
látni teljesen új tenyészeteket is, mint például a Petőfi Mg. Kft. 
Derecskéről és a For Milk Kft. Telekgerendásról, de üdvözítő 
volt újra a kiállítók sorában tudni a berettyóújfalui Agro-Cow 
Kft-t és Hajdúnánásról a Martinek Farm tenyészállatait is. A né-

pes mezőnynek köszönhetően idén hét bírálati osztályba sorolva 
vette kezdetét a show. A bírálatot Sebők Tamás területi igazga-
tó, nemzetközi show-bíró végezte. A kiállítás nagydíja ezúttal 

Nagyhegyesre került, hiszen a fribourgi Európa bajnokságot is 
megjárt Dézsi Charge Margó nevű tehén a tavalyi nemzeti nagy-
díj megnyerése után ebben az évben a cívis városban vehette a 
nyakába nagydíjasnak járó szalagot. Margó egyben a kiállítás 
legszebb tőgyű tenyészállata címet is megkapta. 
A tartalék nagydíjas állat Hajdúböszörményből, a Béke Mg. 
Szövetkezet tenyészetéből érkezett. A kiállításon hat mestersé-
ges termékenyítő állomás, illetve szaporítóanyag forgalmazó 

vállalkozás hét ivadékcsoporttal képviseltette magát. A legjobb 
ivadékcsoportnak ezúttal a hazai listavezető bika, a Bos-Genetic 
Kft. által forgalmazott BG E.T. Shottle utódait választotta a bíró. 
A kiállítás-szervező által alapított Tenyésztési Nagydíjat a szer-
vezők által meghirdetett pontverseny alapján ebben az esztendő-
ben a Génbank Semex Magyarország Kft. nyerte el.

Hagyományosnak mondható közönségprogramjaink, mint a fe-
jési-, nyírási és csülökápolási bemutatók mellett ezúttal a Far-
mer Expóra is meghívtuk Novák Edith grafikusművészt, aki 
itt is csodálatosan szemléltetve festette fel élő tehénre a tejelő 
szarvasmarha csontvázát, illetve a méhében levő magzatot. A 
felvezetők ügyességi versenye ezúttal nagy érdeklődésre tartott 
számot a versenyzők és a közönség részéről is. A 21 ringbe lépő 
versenyző közül ezúttal címvédésre került sor, hiszen a tavalyi 
évhez hasonlóan most is Baranyi Sándor, a Béke Mg. Szövetke-
zet dolgozója és tenyészállata volt a legügyesebb. A második he-
lyet a Hajdúböszörményi Mg. Zrt színeiben induló Munkácsi Já-
nos szerezte meg, míg a harmadik helyre a jászteleki Petrobelli 
farmról Andreas Innerhofer futott be.
A kiállításon részvevők ezúttal is jó ízűeket falatozhattak, hiszen 
a szarvasmarha pavilon mögött mindennap ínycsiklandó illatok 
keringtek a bográcsok fölött, mivel ott a helyi tenyésztők látták 
vendégül kollégáikat és a meghívottakat. Ezúton is köszönet a 
nem mindennapi kulináris élményekért a Hajdúböszörményi 
Mg. Zrt-nek, Nyakas Andrásnak, a Biharnagybajomi Dózsa Ag-
rár Zrt-nek, a Derecskei Petőfi Mg. Kft-nek, és a Béke Mg. Szö-
vetkezetnek Hajdúböszörményből.

A 2014. évi FARMER-EXPO szarvasmarha tenyésztési díjai

HOLSTEIN-FRÍZ FAJTA DÍJAI:
A 2014. évi XXIII. Farmer-Expo szakkiállítás és vásáron holstein-
fríz fajtából az egyéni show-bírálaton 66 egyed 16 tenyészetből 
került bemutatásra. A bírálatot Sebők Tamás területi igazgató, 
nemzetközi show-bíró végezte. 

XXIII. Farmer-Expo, Debrecen
Harsányi Sándor

területi igazgató, HFTE
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Holstein-fríz szűz üsző I. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 211 katalógusszámú (30123 6714 1) KRISZTINA
Apja: 20517 Stol Joc 
Tenyésztő és tulajdonos: Hajdúböszörményi Mg. Zrt.

Második helyezettje: a 210 katalógusszámú (33665 0858 2) TINI
Apja: 24045 Mountfield SSI DCY Mixer-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás 

Első helyezettje: 
a 203 katalógusszámú (33708 0186 8) ANDREA
Apja: 23392 Regancrest Braxton-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz szűz üsző II. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 223 katalógusszámú (32391 3037 3) FÁTYOL
Apja: 23035 Ladys-Manor Dodge-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agro-Cow Mg. Kft., Berettyóújfalu

Második helyezettje: 
a 214 katalógusszámú (33708 0141 9) POMPÁS
Apja: 19530 BG E. T. Shottle-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Első helyezettje: a 220 katalógusszámú (33708 0092 8) JULI
Apja: 19530 BG E. T. Shottle-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
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Holstein-fríz szűz üsző III. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 241 katalógusszámú (30166 8313 5) BEA
Apja: 23073 Regancrest Longtime
Tenyésztő és tulajdonos: Szikgát Tej Kft., Debrecen

Második helyezettje: 
a 234 katalógusszámú (30417 5280 2) DURCÁS
Apja: 24435 Zani Bolton Mascalese-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Multiton Kft., Miskolc

Első helyezettje: a 237 katalógusszámú (30232 9953 8) ÖKÖR
Apja: 19530 BG E. T. Shottle-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz vemhes üsző IV. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 251 katalógusszámú (33560 1835 0) ERES 
Apja: 19530 BG E. T. Shottle-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Béke Hajdúböszörmény Mg. Szövetkezet

Második helyezettje: 
a 252 katalógusszámú (32278 2520 3) BIANCA 
Apja: 20895 San Fiorino Step Fibrax
Tenyésztő és tulajdonos: Petrobelli Farm Kft., Jásztelek

Első helyezettje: 
a 255 katalógusszámú (32391 2365 2) MAMLASZ
Apja: 23038 Co-op Shottle Lazarith-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agro-Cow Mg. Kft., Berettyóújfalu
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Holstein-fríz tehén V. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 265 katalógusszámú (30237 7178 8) AGLAJA 
Apja: 21853 Dagobert
Tenyésztő és tulajdonos: Szabadság Mg. Szövetkezet, Tiszalök

Második helyezettje: 
a 271 katalógusszámú (32391 16607) HEGYES 
Apja: 22812 Rich-J Potter SLY-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Agro-Cow Mg. Kft., Berettyóújfalu 

Első helyezettje: 
a 262 katalógusszámú (32748 8050 7) GÖNDÖR 
Apja: 22675 RR Plash-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

Holstein-fríz tehén VI. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 282 katalógusszámú (30232 8699 6) KATI 
Apja: 22084 Charlesdale Superstition-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Második helyezettje: 
a 283 katalógusszámú (31877 3618 2) VAKSI 
Apja: 21730 Bomaz Boulder-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Berettyómenti Zrt., Esztár

Első helyezettje: 
a 284 katalógusszámú (33262 0811 7) PINCÉS 
Apja: 18822 Gillette Brilea F B I 
Tenyésztő és tulajdonos: Béke Hajdúböszörmény Mg. Szövetkezet
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Holstein-fríz tehén VII. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 293 katalógusszámú (30232 5955 6) VIKTÓRIA 
Apja: 18292 Keystone Potter 
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Második helyezettje: 
a 291 katalógusszámú (31877 2963 2) VAKSI 
Apja: 20128 Wauregan-I C Morrie-ET

Tenyésztő és tulajdonos: Berettyómenti Zrt., Esztár
Első helyezettje: 
a 292 katalógusszámú (31332 0837 2) DÉZSI CHARGE MARGÓ 
Apja: 18823 Rietben Charge-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Dézsi Imre, Nagyhegyes

A 292 katalógusszámú DÉZSI CHARGE MARGÓ egyben a 
kiállítás nagydíját is elnyerte.

Ivadékcsoportok bírálatának díjai:
3. helyezett: A Génbank SEMEX-Magyarország Kft. által for-
galmazott 23351 Amighetti Numero Uno szűz üsző utódcsoport, 
melyet a Agro-M Zrt., Orosháza mutatott be.

2. helyezett: A Sersia Farm Kft. által forgalmazott 20517 Stol 
Joc apaságú szűz üsző utódcsoport, melyet a Hajdúböszörményi 
Mg. Zrt. mutatott be.

1. helyezett: Bos-Genetic Kft. által forgalmazott 19530 BG E. T. 
Shottle-ET apaságú szűzüsző utódcsoport, melyet a Biharnagyba-
jomi Dózsa Agrár Zrt. mutatott be.
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TENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ
A kiállítás-szervező által alapított Tenyésztési Nagydíjat a szerve-
zők által meghirdetett pontverseny alapján ebben az esztendőben a 
Génbank-Semex Magyarország Kft. nyerte el.

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott külön-
díjak:

1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapja Dézsi Imre, Nagyhegyes a 292 katalógusszámú 
(31332 0837 2) DÉZSI CHARGE MARGÓ nevű, 18823 Rietben 
Charge-ET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Kiss Ferenc, elnök, HFTE

2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapja a Béke Hajdúböszörmény Mg. Szövetkezet a 284 
katalógusszámú (33262 0811 7) PINCÉS nevű, 18822 Gillette 
Brilea F B I apaságú tehén bemutatásáért.

A díjat átadta: Kőrösi Zsolt, tenyésztésvezető, HFTE

 3. A győztes utódcsoport részére
A díjat kapja a Bos-Genetic Kft. Martonvásár a 19530 BG E. T. 
Shottle-ET apaságú szűz üsző utódcsoport bemutatásáért.
A díjat átadta: Harsányi Sándor területi igazgató, HFTE

4. A kiállítás legszebb tőgyű tehenének
A díjat kapta Dézsi Imre, Nagyhegyes a 292 katalógusszámú 
(31332 0837 2) DÉZSI CHARGE MARGÓ nevű, 18823 Rietben 
Charge-ET apaságú tehén bemutatásáért.
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A díjat átadta: Sebők Tamás területi igazgató, a kiállítás bírája

5. A legeredményesebben szereplő mesterséges termékenyítő 
állomás az előre meghirdetett pontverseny alapján 51 ponttal a 
mezőhegyesi Génbank-Semex Magyarország Kft. lett.

A díjat átadta: Jakab Lajos területi igazgató, HFTE 

A 2014. augusztusi tenyészértékbecslés eredményei alapján a 
legeredményesebb tenyészbika tulajdonosának vándorserleget 
ajánl fel az egyesület.
19530 BG E.T. Shottle-ET tulajdonosa a Bos-Genetic Kft., Mar-
tonvásár

A díjat átadta: Kőrösi Zsolt, tenyésztésvezető, HFTE

A CD tartalmát honlapunkon is megtalálhatják és letölthetik:  www.holstein.hu





Farmer expo ÉletkÉpek



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

- 24 órás ivarzás megfigyelés az év minden napján

- Csendes és/vagy éjszaka ivarzó egyedek felismerése

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

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

- Tehén és üsző állományra egyaránt használható

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

- Hazai telepirányítási programokkal összekapcsolható 

- Magyar nyelvű, fejőgép márkáktól független, azokkal kompatibilis 

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

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

LAKTIVÁTOR
A PIACVEZETŐ  IVARZÁSMEGFIGYELŐ RENDSZER

Már több mint 40 működő rendszer Magyarországon!

Bosmark A4.indd   1 2012.06.19.   9:30



Farmer expo kÖZÖNSÉGproGramok



Magról magra, magasabbra

nagyobb haszon!Kevesebb kockázat,

Limagrain CentraL europe Se magyarorSzági FiókteLepe
2040 Budaörs, gyár u. 2. 
tel.: (+36) 23 421-005 és (+36) 23 418-104 Fax: (+36) 23 418-105 
e-mail: limagrain-budaors@limagrain.com 

www.lgseeds.hu

Tejfakasztó LGAN hibridkukoricákkal+ 1,09 kg tejhozam (nap/tehén)

Mi A hozAdékA? 
• magasabb rostemészthetôség,
• többlet energiahozam/ha  
   (keményítô és rostok),
•  a bendôacidózis mértékének  

csökkenése,
• nyereségesebb tejtermelés.

Mi keLL ehhez? 
• Lgan jelölésû hibridkukoricák
   JANeTT, LG 34.90, ShANNoN
   ShANNoN, LG 33.87
•  optimális betakarítási idô  

megválasztása (szárazanyag- 
tartalom 30–35% között),

• és az Ön szakértelme.

• úJ LG 33.87 FAo 390
• LG 34.90 FAo 480
• ShANNoN FAo 520
• JANeTT FAo 570

LGAN_Holstenfriz magazin_210x297mm.indd   1 8/4/14   2:21 PM
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A tavaly nagy sikerrel megrendezett felkészítő tábort követően 
idén úgy döntöttünk, hogy két helyszínen igyekszünk a gyere-
keket megismertetni a show-előkészítés rejtelmeivel. Rövidí-
tettünk a tábor hosszán és két szinten céloztuk meg a tananyag 
nehézségi fokát. Így Hódmezővásárhelyen 2 napos tábort tar-
tottunk a haladóknak, míg Debrecenben 3 napot foglalkoztunk 
azokkal, akik csak most kezdtek belekóstolni ebbe a szép fel-
adatba.
Július 20-án vasárnap délután vártuk a szokott helyen, a Hód-
Mezőgazda Zrt. kiállítási területén az érkező gyerekeket. Isme-
rős arcok érkeztek és lelkesen üdvözölték egymást a viszontlátás 
örömével. A szállás elfoglalását követően az állatok helyének 
elkészítése következett. Sokkal intenzívebb és gyakorlat-centri-
kusabb munka zajlott, hogy a két nap minden percét hasznosan 
tudjuk tölteni. 
Az üszők teljes felügyelete és ellátása kizárólag a gyerekek fel-
adata volt. Az etetés, itatás, almozás napi rutinja rendben zajlott. 
Kizárólag az étkezések szakították meg a munkát napközben. 
Elméleti oktatást külön előadásként nem tartottunk, hanem a 
munka közben magyaráztuk a tudnivalókat, praktikákat.
Mint minden kiállítást előkészítő munka, az itteni gyakorlat is 
az állatok megtisztításával, mosásával kezdődött. A tíz lelkes 
tanuló alapos mosásnak vetette alá az üszőket, amelyek idén is 
ugyanúgy, mint az előző évben, a Hód-Mezőgazda Zrt. Vajháti 

tehenészetéből kerültek a fiatalok kezei közé. A mosást követő-
en az átmeneti száradási időszakot sem töltöttük tétlenül, hiszen 
kiváló alkalom nyílt ezalatt az összeszokásra és a felvezetés gya-
korlására. Szerencsére az időjárás kedvezett nekünk és az eső 
nem nehezítette a feladat végrehajtását. Örömmel mondhatom, 
hogy a tavaszi kiállításon már egyértelműen felismerhető volt 
azoknak a résztvevőknek a teljesítménybeli különbsége, akik a 
tavalyi táborban már megismerkedtek azokkal a kötelező ringbe-
li mozgásokkal, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy valaki 
sikeres fiatal felvezető lehessen. Idén ezeket az ismereteket igye-
keztünk mélyíteni, kiegészíteni és a nyírás munkafolyamataival 

még jobban megismertetni a táborozókat. Komoly hangsúlyt 
kapott az alapos, egyöntetű felületet hagyó nyírás és a hátvonal 
kialakítása. Apróbb segítségekkel mindenki maga készítette elő 
állatát a bemutatásra.
Reméljük, valamennyien aktív résztvevői lesznek a későbbi-
ekben a kiállításokra való felkészítésnek és az egyedek ottani 
bemutatásának, példát mutatva akár a felnőtteknek is abban, ho-
gyan is kell a ringben szabályosan és elegánsan mozogni!
Gratulálok Mindenkinek és köszönöm a közös munkát.
22-én kedden délután, míg Hódmezővásárhelyen búcsúztunk 
a II. tábor résztvevőitől, addig Debrecenben Harsányi Sándor 
kollégám már fogadta a III. tábor fiatal résztvevőit, akik nagy 
lelkesedéssel érkeztek a helyszínre. Számukra három napban 
szerettük volna bemutatni a show business világát. A Debreceni 

Egyetem Agrártudományi Centruma adott helyet a munkához 
az Egyetem területén található kiállítási területen. A szállás és 
az étkezés a kollégiumban és annak ebédlőjében volt, míg az 
állatok a kiállítási terület istállójában kaptak helyet. A 10 üsző 
a Béke Hajdúböszörmény Mg. Zrt. telepéről érkezett, amiért 
külön köszönetet szeretnék mondani a Zrt. vezetőségének és a 
betanításban segédkező kollégáknak. A debreceni táborban 11 fi-

Nyári tábor ifjú holstein tenyésztőknek
Kőrösi Zsolt

tenyésztésvezető, HFTE
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atal – köztük már két rutinosnak mondható résztvevő – hallgatta 
az előadásokat, ahol a kiválasztás, mosás, nyírás és a felvezetés 
témakörben kaptak tájékoztatást. Budapesttől Békés megyéig 
terjedő távolságból érkeztek a nebulók, akik szívet melengető 
lelkesedéssel hallgatták az elmondottakat, és utána azt a gya-
korlatban is hasonló elánnal igyekeztek megvalósítani. Voltak 
nehéz pillanatok, amikor az üszők erősebbnek bizonyultak néha, 
de az akaraterő, elszántság és a hallottak alkalmazása mindig 
győzedelmeskedett a végén. 

Szintén a gyerekek feladata volt az állatok napi szintű gondo-
zása, aminek minden tekintetben precízen tettek eleget. A mo-
sások alkalmával is körültekintően végezték munkájukat, ami-
nek eredményeként csillogó szőrű egyedeken kezdhettük meg 
a nyírás munkafázisainak megismerését. Számunkra is meglepő 
ügyességről és munkabírásról tettek tanúbizonyságot a diákok, 
nyugodtan mondhatom, a már rutinosnak számító táborozókat 
is néha felülmúló munkával. A hátvonalak kialakításakor is ta-
pasztalhattuk, hogy milyen érzékkel rendelkeznek ennek a mun-
kának az elvégzéséhez. 

Természetesen igyekeztünk a programot némi színes kiegészítő 
elfoglaltsággal is érdekesebbé tenni, így a fejtáblák elkészítése 
a gyerekek feladata volt a táborban, amelyeket utána az állatok 
fölött ki is függesztettünk. Egyik délután közös fürdőzést is ik-
tattunk be a programok közé, amely a debreceni Aquaticumban 
önfeledt szórakozást jelentett valamennyiünk számára. 
A zárónapon mindenki egy kisebbfajta versenyen mutathatta be 
a bírók előtt a három nap alatt tanultakat. Nagyon szép és pon-
tos, a részletekre is ügyelő felvezetéseket láthattunk. 

Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy élmény volt ez a három 
nap, amit együtt töltöttünk a fiatalokkal. Lelkesedésük, tanulni 
vágyásuk és munkához való hozzáállásuk lenyűgöző volt. Mind-
emellett a vidám hangulat jellemezte a teljes tábor időtartamát.
Külön szeretném megköszönni a ÁT Kft-nek, a Magyartarka 
Tenyésztők Egyesületének az anyagi támogatást, valamint az 
Alföldi Tej Kft-nek és Martinek Imrének, hogy tejtermékekkel 
tették színesebbé a gyerekek napi étkezését. A hód-Mezőgazda 
Zrt-nek és a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának, 
hogy helyet biztosítottak számunkra a táborok megrendezésé-
hez. A Hód-Mezőgazda Zrt-nek és a Béke Hajdúböszörményi 
Mg. Zrt-nek, hogy 10-10 üszőt rendelkezésünkre bocsátott.

Reményeim szerint a megkezdett munka jó utat jelez a jövő szá-
mára, tehát a folytatásban bízva jövőre újra találkozunk!
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A tőgygyulladás a tejelő tehenészetek 
leggyakoribb és legköltségesebb betegsége. 
A veszteség mértéke tehenenként elérheti 

a 35 000 – 40 000 forintot, ami a tejtermelés visszaeséséből, 
a magas gyógyszer és kezelési költségből, és a betegség alatt 

értékesíthetetlen tej árbevétel kieséséből tevődik össze.

A tőgygyulladás elleni hatékony védekezést már 
az istállóban meg kell kezdeni. Ehhez ajánljuk Önnek 

a Timac Agro által gyártott Actisan alomfertőtlenítő készítményt. 

Termékjellemzők:
•  A laktáció alatt használva csökkenti a tőgygyulladás, 

és lábproblémák kialakulásának kockázatát.

•  Megóvja a borjakat a baktériumos fertőzésektől.

•  Alacsonyabb gyógyszerköltség, nagyobb termelés, 
intenzívebb ivarzás és magasabb árbevétel érhető el.

•  Hatékony védelmet nyújt egy héten keresztül.

•  Pihenőboxban, mélyalmon és egyedi borjúketrecben is 
használható.

•  Megköti az alom páratartalmát.

•  Nem irritálja az állatok nyálkahártyáját.

Növény- és 
Állattáplálás

FELSŐFOKON

A részletekkel kapcsolatban 
keresse katalógusunkat, 
szaktanácsadóinkat 
vagy Kürthy-Molnár Zoltán 
termékmenedzsert 
Telefon: +36 20 459 2846

Acti san

Felhasználás:
• Szarvasmarha

• Juh

• Kecske

• Baromfi 

www.t imacagro.hu

Az Actisan a baktériumok számát rövid behatási idő alatt 95%-al csökkenti.

a 35 000 – 40 000 forintot, ami a tejtermelés visszaeséséből, 
a magas gyógyszer és kezelési költségből, és a betegség alatt 

a Timac Agro által gyártott Actisan alomfertőtlenítő készítményt. 
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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



Demonstrációk a stabilabb hazai tejpiacért

Július 8-án három helyszínen – Budaörsön, Nagytarcsán és Pécsett – tilta-
koztak a tejtermelők a Magyarországra feketén behozott külföldi tejek és tej-
termékek (jórészt UHT és félkemény sajtok) dömpingje, s az ennek nyomán 
alkalmazott kiskereskedelmi „akciózás” ellen. A tüntetést a Tej Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanács Demonstrációs bizottsága szervezte. 
A megjelenéssel a fogyasztók figyelmét kívántuk felhívni arra, hogy részesít-
sék előnyben a magyar tejtermékeket az importtal szemben, emellett cél volt 
az aránytalanul nagy mennyiségben import tejtermékeket forgalmazó keres-
kedőket figyelmének felhívása arra, hogy preferálják a magyar tejterméke-
ket. Az akció eredményeket is hozott, de akkor még senki nem számolhatott 
a későbbi orosz EU-embargó okozta piaci hatásokkal.



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) 
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Anno, 2013. Fribourg, Európa bajnokság. Ezen alkalomból egy 
helyre gyűlik össze Európa minden országának holstein veze-
tősége. Az EHRC kihasználja a lehetőséget és szinte minden 
témakört érintő munkacsoport értekezletekkel „tarkítják” a kiál-
lítást. Nem volt kivétel ez alól az európai show-bírálatért felelős 
munkacsoport értekezlet sem. Ekkor merült fel a kérdés Anglia 
részéről: „miért csak magyar bírók tudtak eddig akkreditációt 
szerezni az európai bírói panelbe?” Mindemellett feltűnt az is, 
hogy a kétévente megrendezett európai show-bírói harmonizá-
ciós programokról lassan, de biztosan fogyatkoztak a kelet-eu-
rópai országok. Ezt a folyamatot lassítva és ezen régió országait 
fókuszba helyezve született meg a döntés: belátható időn belül 
megszervezendő egy új, külön ezen országokra specializálódott, 
Kelet-Európai Showbírói Harmonizációs program. Az EHRC tá-
mogatásával a háttérben a szervezési feladatokat Magyarország 
kapta, a helyszínt Szlovénia biztosította. Egy igazi nemzetközi 
csapatmunka vette kezdetét 2014 elején, melynek köszönhető-
en júliusban a Szlovén Nemzeti Show keretein belül sor került 
a program lebonyolítására 8 ország 35 bírójának, „bírójelöltjé-
nek” részvételével. Hazánkat Kőrösi Zsolt, Harsányi Sándor és 
Szabics István képviselte.
A program elméleti és természetesen gyakorlati részből állt. A 
teoretikai előadások a következő témaköröket dolgozták fel: 

•	 Európai bírói alapelvek
•	 Az ideális európai show tehén
•	 A fő tulajdonságcsoportok súlyozása a bírálat során
•	 A jó bíró fő ismérvei
•	 A bírálati etikai kódex legfontosabb részei
•	 A tökéletes indoklás felépítése
•	 A legelterjedtebb ringdresszúrák és azok jelentősége
A különböző témakörök anyagát a bírói munkacsoport hol-
land (Arie Hamoen), spanyol (Gabriel Blanco) és magyar 
(Sebők Tamás) tagjai dolgozták ki, és adták elő.

A program másnapján az „Elmélet a gyakorlatban” alapján 6 
különböző korosztályú csoporton zajlott a bírálat. A fő cél a mi-
nél szélesebb körű, minél nyitottabb elemzése volt a különböző 

országok által felállított rangsornak. Minden ország részt vett az 
indoklások kidolgozásában, a saját sorrendjének megvédésében 
is. 

A végső sorrend felállítása a bírói munkacsoport hármasának 
feladata volt természetesen annak indoklásával együtt. 

A másnap megrendezett Szlovén Nemzeti Show-n a „régiók ver-
senyén” – a régiókat három tehén által alkotott csoportok kép-
viselték – a bírálatot már a nyolc ország által delegált bírói team 
végezte, így a bírálatban kevésbé gyakorlott kollégák is élesben 
kerültek bevetésre, – felhasználva az elmúlt két nap alatt kapott 
friss információkat – s a már tapasztaltabb bírók segítségével a 
háttérben bírálták a ringbe lépett harminc állatot. 

Kelet-európai Show-bírói Harmonizáció
Szlovénia

Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE
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A kétnapos program beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A 
tanfolyam végeztével a tapasztalattal rendelkező – Csehország, 
Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország – és a 
show-kultúrát még csak most építő országok – Szerbia, Horvát-
ország, Macedónia –, valamint olyan „középúton álló” ország, 

mint pl. Észtország egyöntetűen szavazta meg a program foly-
tatását, amelyre 2016-2017-ben kerülhet majd sor. Az erőfeszí-
tések eredményeképpen talán hamarosan Kelet-Európából a ma-
gyar bírók mellett pár tehetséges új bíró neve is felkerülhet majd 
az európai bírói panel névsorába.

 
 
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

Első lépések a ringben
Nehéz lenne maradéktalanul felsorolni mi mindenre van szükség egy színvonalas show-bírálathoz, azon-
ban bárhol is járunk, lelkes tenyésztőkre, tapasztalt felvezetőkre, jól felkészített állatokra és egy bíróra 
mindenképpen szükség van.   
A ringben dolgozó bíró munkája kí-
vülről talán nem is tűnik olyan nagy 
kihívásnak, azonban a szakmailag indo-
kolható helyes sorrend kialakítása nem 
könnyű feladat.
Ezen az EHRC által támogatott trénin-

gen segítséget és támpontokat kaptunk. Nemcsak elméletben, 
hanem a gyakorlatban is alkalmunk volt megpróbálni helyesen 
alkalmazni azokat a szempontokat, amiket a show-bírálat során 
az EHRC alapul vesz.
Nagy izgalommal töltött el az első show-bírói indoklásom, hiszen 
a velem együtt utazó kollégáim közül mind az EHRC show-bírói 
panel tagjai közé tartoznak, és rajtuk kívül magát az indoklást 
olyan tapasztalt szakemberek hallgatták, mint Gabriel Blanco, és Arie Hamoen.  
Nyilvánvalóan nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a képzésen, és remélem, hogy levonva a tanulságokat és pótolva a hiá-
nyosságokat, hamar a fiúk nyomába eredhetek.

Szabics István
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Százezres avatások
Sebők Tamás

Egymillió kg tej, kilenc tehén
Magyar rekord Dabason

Július 9-e reggelén folyamatosan érkeztek a vendégek Dabas-
ra, a Lakto Kft. telepére egy olyan ünnepségre, amely ez ideáig 
egyedülálló volt Magyarországon. A hét új Aranytörzskönyves 
tehénavatás – sajnos egy közülük, két hét híján „késte le” az ün-
nepséget – mellett kettő új 130.000 kg életteljesítményű egyed 
is bemutatásra került. A nyolc tehén, az esős nap ellenére ké-
nyelmesen kérődzve várta az érkező vendégeket, akik között ott 
voltak a kormány képviseletében Dr. Bitay Márton földügyekért 
felelős államtitkár, Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a 
Pest megyei közgyűlés elnöke, Pánczél Károly országgyűlé-
si képviselő, Szabó István a Pest megyei közgyűlés alelnöke, 
Kőszegi Zoltán polgármester mellett mindazon, a szakma vala-
mennyi szegmenséből érkező kollégák, akik szerepet játszottak 
a telep kimagasló eredményeinek elérésében. A nem mindennapi 
eseményen Kővágó Ignác ügyvezető igazgató köszönetét fejezte 
ki mind a kormány, mind a város vezetésének az elmúlt évek-
ben nyújtott segítségéért, támogatásáért. Hangsúlyozásra került, 
hogy ilyen háttér nélkül a Lakto Kft-nél a telepi menedzsment és 
a tenyésztésért- takarmányozásért felelős cégek kooprodukciós 
munkáját nem koronázhatta volna ilyen kimagasló eredmény. 
Ezután átadta a szót Dr. Bitay Márton államtitkárnak, aki ünne-

pi beszédében kiemelte a mezőgazdasági családi vállalakozások 
szerepét és fontosságát. Megjegyezte, hogy az Uniós pályáza-
toknak köszönhetően több éve szinte folyamatosan zajló felújí-
tási és teleprekonstrukciós munkáknak köszönhetően a tenyészet 
nem csak termelésben áll a legjobbak között, de az ország leg-
modernebb és külföldi delegációk által egyik leglátogatottabb 
üzemei közé is tartozik. A beszédben, a szakmai eredményeken 
túl szó esett a tenyészet régióban meghatározó szerepéről is. A 
homokos földterületek kiváló, értékmegőrző hasznosítása mel-
lett a telep 70 család napi megélhetését biztosítja, további 50 
család szolgáltatóként van jelen a tenyészet mindennapjaiban.

  
Hozzászólásában Pánczél Károly or-
szággyűlési képviselő, aki a svájci Eu-
rópa bajnokságot meglátogató delegá-
ció részese is volt, az „Európa nyugati 
oldalán” élő és dolgozó állattenyésztők 
rangját, elismerését méltatta az ottani 
társadalomban. Ennek fényében emlí-
tette, hogy a Lakto Kft. munkássága, 
ezek az eredmények, ilyen rendezvé-
nyek, sokat segíthetnek ezen megbe-
csülés magyarországi elterjedésében.  

Az Aranytörzskönyvben most már 21 alkalommal található meg 
a Lakto Kft., mint tenyésztő gazdaság neve. Az ott szereplő te-
henek több mint fele, 11, még ma is termel. A Magyarországon 
ma élő 130.000 kg életteljesítményt magának mondható tehenek 
szintén fele is itt, Dabason él.
Kiállítások fejési bemutatóin szoktuk grandiózus példaként em-
legetni, hogy 100.000 kg tej elszállításához négy kamion szük-
séges, amelyet, mi szakmabeliek ugyan nagyon jól tudunk, de a 
„kilenc kis tehén” mellé felsorakoztatott közel 40 kamion több 
mint fél km-es konvoját elképzelve valóban megdöbbentő képet 
láthatnánk bármelyik sajtóorgánum címlapján.
A kilenc tehén összesen 66 borjút adott a telepnek, ennek kere-
ken a fele, 33, lett üsző, amelyek további 45 üszőnek adtak éle-
tet, így a kilenc tehén a mai napig összesen 78 nőivarú utóddal 
büszkélkedhet.
A 33 egyenes ágú üsző leszármazott eddig további 411.484 kg 
tejjel járult hozzá tartási költségeihez. Ezzel együtt a szűk család 
közel másfél millió kg tej gazdájává vált!!
A 66 borjú összesen 209 termékenyítésből született, amely 3,16-
os spermaindexet rejt.

Szívet melengető volt látni, hogy a kilenc állat több mint fele 
magyar apasággal bír szerte az országból: Enyingi Vívó Jeff-ET, 
Medgyes Zsemle Wade, Bólyi Zádor Harold, Vajháti Szenátor 
Landon és Mázli Leadman (e két utolsó bika a két a két 130.000 
kg életteljesítményű egyed apaságát fémjelzi!). Nagyapák tekin-
tetében még szebb a kép, hiszen ott a kilencből 7 egyedben lük-
tet magyar vér! (ld. a tehenek pedigréjét a bevezetőben).
A nagy mennyiségű tej, összesen 32.440 kg zsír+30.667 kg fe-
hérje beltartalommal rendelkezik, amely összesen közel 100 te-
hén összsúlyának felel meg. A legmagasabb értéket természete-
sen a két 130.000-es tehén produkálta, Dalos 8992 kg-mal, Divat 
8740 kg-mal, de Pipacs és Citrom is 7000 kg feletti zsír+fehérje 
termeléssel járult hozzá a végeredményhez.
A nagyszámú új Aranytörzskönyves tehén, az országos listán 
elfoglalt előkelő negyedik hely egy összetett, komoly tenyész-

100.000 kg életteljesítmény:
31913 7237 0 Klári, 16806 Bólyi Zádor Harald×15381 Vajháti Tóbiás Wade
31913 6634 2 Pipacs, 15421 Lang-Norrbom Lombardy-ET×15473 Gelej Tenger Kristály
31913 6762 4 Csinos, 16387 Ronland Janine Justice-ET×15126 Enyingi Szász Herod
31913 6976 9 Citrom, 16782 Mccloe-Pond Trent×13432 Nektár Southwind
31913 7178 8 Fecske, 15421 Lang-Norrbom Lombardy×15660 Carol Prelude Mtoto-ET
31913 6335 0 Eszter, 16596 Medgyes Zsemle Wade×15126 Enyingi Szász Herod
31913 6507 7 Csula, 16145 Enyingi Vívó Jeff-ET×13505 Nagyúr Grand

130.000 kg életteljesítmény:
31913 5988 5 Divat, 13142 Mázli Leadman-ET×10570 Erie Avar 
31913 0601 4 Dalos, 14913 Vajháti Szenátor Landon×9374 Cirka Fagin Red- ET
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tői munka része, amely nem jöhetett volna létre a termelést ma-
ximálisan kiszolgáló funkcionális küllem nélkül. A kilenc állat 
átlag végpontszáma 79,66G. A legmagasabb átlagpont a Tejelő 
jellegnél született, 83,66G+ ponttal, amelyet a Láb-lábvég pont 
83,11G+-szal, és a Testpont kereken 82 G+-szal követett. A sort 
a Tőgy pont zárja kerek 75 ponttal. A küllem rekorder az egyik 
130.000-es tehén, Dalos lett, a maga 84 pontjával, azon belül is 
a 90 EX-re értékelt Láb-lábvég pontja sokat segített teljesítmé-
nyének elérésében.

Végezetül a nagy csapat pár „leg-je”:
- A legfiatalabb, Klári (7237) 2004 októberében született, a 

legidősebb a 15 éves, ma is kiváló egészségnek örvendő Da-
los volt.

- A „legmagasabb napi tej” címet Pipacs (6634) tudhatja ma-
gáénak 66,6-kg-mal, amelyet a 7.(!) laktációjában produkált.

- A legkevesebb, 6 laktációra Citromnak (6976) volt szüksége 
az Aranytörzskönyvhöz.

- A „legeredményesebb család” címet Pipacs (6634) birtokol-
ja. 7 elléséből 10 borjút hozott a világra, amelynek 8 üszőjé-
ből 5 termelésének eredményeképpen 136.535 kg tej vándo-
rolt a hűtőtartályokba.

- Klári (7237) a szaporodásbiológiában múlta felül társait, a 
„legszebb” spermaindexszel, 2,14-gyel vezeti ezt a „kategó-
riát” (7 borjú/15 termékenyítés).

- A legmagasabb termelésű lánynak Pipacs (6634) adott éle-
tet. 18045 End-Road PVF Boliver-ET apaságú, második lá-
nya 53.187 kg-os termeléssel megnyerte ugyan e címet, de 
Ő sajnos már befejezte földi pályafutását.

- …és ha van olyan cím, hogy a „legpechesebb tehén”, akkor 
azt Divat jegyzi, hiszen ő az egyetlen, aki élő utód nélkül 
képviselte magát az ünnepségen. (8 borjú/7 bika)

 
7 új oklevél, a telepi vezetés és a család…

 
A 8 új ünnepelt – a +1 postumus tehén nélkül – a telepi dolgo-
zók kezében.

Bakony HO-LI Kft.
Jubileumi Aranytörzskönyves avatás Zircen

Lapos (31951 4863 6)
16173 Ranconi Slocum Star One-ET×14290 Blacky-ET

A Bakony HO-LI Kft. neve nem ismeretlen a magyar tenyésztők 
körében. Kiállításokon szerzett eredményeikkel, Excellent és 
Aranytörzskönyves teheneikkel már sokszor szerepeltek a Ma-
gazin hasábjain. Most Laposnak köszönhetően ismét hallatnak 
magukról.
A 10. avatási ünnepségre valódi „szépség” érkezett. Már elsős 
korában is 81G+ végpontszámra bírált lány csak úgy csillogott 
a nyári napfényben, 10 évvel a háta mögött úgy tűnt, most van 
élete teljében. 8351 kg-os elsős standard laktációját követően 
termelése negyedikes korában tetőzött 13.288-kg-al, maximá-
lis napi tejét 52,4-kg-al mégis ötödikes korában termelte. Egy 
ilyen tehénből minden tenyészet szívesen látna egy óriásira növő 
családfát, de Lapos ebből a szempontból rossz csillagzat alatt 
született. 8 borjából csupán 3 lett üsző és egyik sem cseperedett 
tehénné. A telep dolgozói jelenlegi – remélhetőleg nem utolsó 
– 19472 BG Enola Gay Atom vemhében reménykednek, hogy 
segít majd e jelenlegi, nem túl szerencsés sorozatot megtörni.

Vizer Zoltán, Mayer Judit, Asboth Attila és Csomay Tamás a 
10. Aranytörzskönyvessel.

 
Lapos – mintha csak a ringbe készülne.
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CELLI-„Sághegyalja” Zrt.
 Celldömölk

Rigó, 30931 1112 5
12523 Kiváló Blackstar-ET×11843 Illúzió Vulkán
Rigó, a „nagy küzdő”

Nemrégiben az új istálló átadását megelőző időszakban celldö-
mölki Sághegyalja Zrt. első 100.000-es tehenéről adhattunk szá-
mot. Azóta az új istálló már betelepítésre került és ezzel együtt 
„beérett” a cég második Aranytörzskönyves egyede is, Rigó sze-
mélyében.
Rigó életét az egyszer lent, egyszer fent jellemezte. Kiváló kez-
dés után – elsősként 9248 kg, másodikosként 12.844 kg standard 
laktációk – komoly visszaesés következett, 7817 kg-ra, majd 
erős nekirugaszkodás – közel 11.000 kg – után újra 9000 kg, 
majd ismét 10.000 kg felett, majd megint vissza 9000 kg-ra. Kö-
zelítve a 100.000 kg-ot egy elnyúló, közel 1000 napos laktációt 
követően sem sikerült újra termékenyíteni, de a hosszú termelési 
ciklus alatt nem adta fel, csak termelt és termelt. Végül kitartá-
sának köszönhetően neve örökre bevésődött a „nagy könyvbe”. 
Három üszőjéből csupán kettő termel még mindig a telepen. Egy 
most negyedikes 16388 Weaverline Bench Eddie és egy 16678 
Vajháti Zúzmara Aaron apaságú lánya hasonló hullámvölgyek-
kel; de mintha az anyjuktól kapott büszke név kötelezné őket,  
eddig 50.000 kg feletti tejtermelésnél tartanak.

 
Vándor Sándor műszakvezető, Gergely Csaba állattenyésztési 
igazgató és Rigó  gondozóival.

 
Erős mellkas, szép tejelő jelleg, feszes hát, de sajnos borjú nél-
kül ez is kevés.

Telepátadások, táblaavatások
Jakab Lajos 

Miklósfai Mg. Zrt.
Tehénlétszám növelését is lehetővé tevő beruházás átadására 
került sor a Miklósfai Mg. Zrt. telepén. Az ÁTK IV. pályázati 
rendszer segítségét is igénybe véve az 1972-ben épült telep 
jelentős korszerűsítésen ment keresztül. Fölépült egy 2×16 
állásos DeLaval parallel típusú fejőház a hozzá kapcsolódó 

tejkezelési, tárolási technikával, irodai résszel. A régi istállókat 
összekötő fedett pihenőtérrel 100 tehénférőhellyel bővült és 
komfortosabbá vált a termelő csoportok elhelyezése. 

Az újonnan kialakított felhajtó út egyszerűbbé és gyorsabbá teszi 
a fejőházig vezető utat. Elkészült az új csapadékelvezető rendszer 
és fedett, kiscsoportos borjúnevelő épült. A tervek szerint tovább 
folytatódik a régi istállóépületek átépítése, így a korábbi 400-as 
tehénlétszámról 600-ra tud növekedni a telep tejelő állománya. Az 
átadási ceremónia részeként leleplezésre került a MINŐSÍTETT 
TENYÉSZÁLLAT ELŐÁLLÍTÓ ÜZEM tábla is. 

A tanúsítványt igazoló oklevelet Szilágyi István vezérigazgató 
és Varga Zoltán ágazatvezető vették át.



®

Magas baktericid hatású, krémes 
utófürösztő- Aloe Vera tartalommal

A HM VIR FILM  ELŐNYEI
• Erőteljes antibakteriális fertőtlenítés - LSA®

• Gyulladáscsökkentő hatás (Aloe Vera)
• Rovarriasztó hatás
• Használatra kész

HM VIR FILMFejés után 

Q
UALITY MILK

P

R O G R A M

by HYPRED

Kedvezmény

 Bimbó védelem
 A HM VIR FILM megvédi  a tejcsatornát a fejést követő egy órában. A magas 
 kozmetikai összetevők jó formában tartják a bimbó bőrét, biztosítják a záróizmok 
 rugalmasságát, ezzel biztosítva a tőgy természertes védelmét. A HM VIR FILM
 gyógy-és gyuladáscsökkentő hatásáról ismert Aloe Vera-t tartalmaz.

 Fertőzés MEGELŐZÉSE
 Optimális védelem az LSA® technológia következtében.

 LSA®:
 • hidroxisavas komplex
 • tejsavat és szalicilsavat tartalmaz
 • 30 másodperc alatt hatásos a mastitis-t okozó
  baktériumok, a Candida albicans valamint
  az Ortopox vírus ellen is. 

A HM VIR FILM  összetevői
LSA®, hidratáló anyagok, bőrápoló, gyógyhatású adalék (Aloe Vera),
rovarriasztó komponens.

Kiszerelés: 22 kg

 Termékeinkről érdeklődjön szaktanácsadóinktól, 
 kereskedő partnereinktől!

 Dr. Lipthay Tamás  Kereskedelmi Igazgató  +36(30) 924 6473
 Rostás Levente  Nyugat-Magyarország  +36(20)218-1939
 Szaniszló László  Kelet-Magyarország  +36(20)501-5266

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

Agrochimia Hungária Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Központi tel: 23/889-726
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Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Homokszentgyörgy
Szinte teljesen újjáépült a Bos-Frucht Agrárszövetkezet 
Homokszentgyörgyi telepe. A beruházás keretében megépült 
két termelő istálló és egy ellető istálló. A termelőkben 740 tehén 
komfortos, kétsoros pihenőboxos elhelyezésére nyílt lehetőség. A 

trágyaeltávolítást vízöblítéses technológia biztosítja. A rendszer 
részeként megépült egy 14.000 köbméteres hígtrágya tároló 
is. Új vízhálózat és új energiaellátási hálózat is készült. A régi 
istállókat felújították, a borjak új egyedi borjúnevelő ketreceket 
kaptak. A megvalósult beruházás eredményeként a korábbi 
400 tehénről 900 tehénre nőtt a tenyészet nagysága. Az átadási 
ünnepségen megjelent nagy létszámú vendégsereg előtt került 

átadásra a MINŐSÍTETT TENYÉSZÁLLAT ELŐÁLLÍTÓ 
ÜZEM tábla, mely mellé fölsorakoztatták a szépen felkészített, 
az Alföldi Állattenyésztési Napokon sikeresen szereplő 
tenyészállataikat is. 

Az oklevelet Bakos Gábor állattenyésztési igazgató és Hegyháti 
Ferenc telepvezető vették át.

Telepátadások, táblaavatások
Kőrösi Zsolt 

Augusztus 26-án avattuk Gyulán a 30832 3944 8 fülszámú 
KÁBA-t a Gyulai Agrár Zrt. 5. aranytörzskönyves egyedét.  
A 2002. augusztus 5-én született tehén 9 laktációban teljesítette 
a 100.000 kg tejmennyiséget. Apja 15682 Carol Mascot Toldo-
ET, anyai nagyapja 13423 Ked Juror-ET. 

Az avatáson Fürj Antal állattenyésztési ágazatvezető, Tótfalusi 
Norbert műszakvezető és az állat gondozója Szabó Imre vették 
át az oklevelet és a szalagot.

Októberben ismét indul 
csülökkörmöző tanfolyam!

Csülökkörmöző tanfolyam indul a Szent István 
Egyetem szervezésében Jászapátiban!
A négy nap alatt zajló képzés során a résztvevők 
elsajátítják az alapvető munkavédelmi, anatómiai 
és kórtani ismereteket, a betegségek kezelési 
és megelőzési lehetőségeit, és a tehermentesítő 
csülökkörmözés gyakorlatát, amellyel alkalmasak 
lesznek szarvasmarha állományok lábvégápo-
lásával kapcsolatos feladatok szakszerű elvégzé-
sére.

Tandíj: 77.000 Ft+ÁFA

Oktató: DR. LEHOCZKY JÁNOS (Leholand Kft.)

A tanfolyam ideje: 2014. október 22-25.
Jelentkezés: Szent István Egyetem Szaktanácsadási 
és Továbbképzési Központ

Horváth Katalin
Tel: 28-522-019, info@fkk.szie.hu



SAATEN-UNION. TÖMEGTAKARMÁNY
NÖVÉNYEKBEN IS PROFI. 

TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG.

www.saaten-union.hu

PROTECTOR A PROTECTOR a tejelô állományokkal rendelkezô gazdaságok alternatív tö meg takarmányaként
hasznosítható fajta rozsa. Erôteljes növekedési erélye nagy zöldtömeget biztosít már igen korai, április
végi betakarítással is. Élettanilag kedvezô összetételû, kiválóan emészt hetô, minôségi szenázs jellemzi.
A kriti kus, aszályos idôszakok elke  rülésével a takarmánybázis biztonságát növeli, beta ka rí tása után  
– május eleji vetéssel – a terület ismét hasznosításba vonható. A hivatalos német fajtakísérletekben évek
óta a legmagasabb szárazanyagtermést mutató zöldrozs. Az egyik leggyorsabb, leginten zívebb fejlô -
désû rozs, ezért kivá lóan védi a talajt a szél- és vízeróziótól. A PROTECTOR még olyan  ala csony hô mér -
sékleti tartományban is képes nö ve kedni, ahol más rozs fajtáknál már leáll a fejlôdés.

SU PHÖNIX A SU PHÖNIX egy szemes és teljesnö vény szenázs hasz no sításra egyaránt ki váló an használható rozshib-
rid. Sze mes  ként alacsony gombaölô szer igény, szenázs hasznosítás esetén a többi rozsnál tágabb idejû
betakarítási optimum jellemzi.
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Borjád Baranya megye dél-keleti részén található település. A 
legelső írásos emlék 1311-ből maradt fenn Barlad, Barlaad for-
mában, Borjádi Miklós nevében.
1333-1335 között nevét a pápai tizedjegyzék is említette Boryad 
néven; 1333-ban papja 25 báni pápai tizedet fizetett, tehát ekkor 
már egyházas hely volt.
A feltételezések szerint a hajdan „színmagyar” község a pécsi 
püspökség birtoka volt. Magyar voltát egy a török uralom idő-
szakából, 1571-ből fennmaradt adóösszeírás is megerősíti. La-
kosságát azonban alaposan megtizedelte a török, a mohácsi csa-
ta után Borjád is súlyos veszteségeket szenvedett el a rablások, 
gyújtogatások következményeként.
Néhány szomszédos faluval együtt 1597-ben Borjád is a Bu-
dán székelő Ürejsz pasa kezére került. A kiűzés utolsó harcai-
ban Batthyány Ádám táborozott 2000 fős seregével Borjádon, 
amelyet később vitézségéért a gróf uradalmába is kapott. Ebben 
az időszakban ortodox szerbek telepedtek meg a faluban. A 18. 
században katolikus németek érkeznek Borjádra, nagyobb ará-
nyú betelepedésük a 19. század elejére tehető. Egyházközösségét 
1770-ben alapították. Az elköltöző szerbek helyére fokozatosan 
települnek protestáns németek is, és ekkoriban kerül a Batthyá-
ny-uradalomtól – házasság révén – a Montenuovo családhoz a 
község. Gazdag mezőgazdasági és kézműves hagyomány tanús-
kodik a borjádiak szorgalmáról, munkaszeretetéről. 

A Borjádi Zrt. szarvasmarha telepe egy igazi ékkő az állatte-
nyésztő telepek sorában. Négy év alatt felépülő korszerű tech-
nológia és európai szintű tejtermelés vált valóra. A pályázati 
lehetőségek mellett az emberi tényező is nagy szerepet játszik a 
gazdaság eredményességében.  
A naturális és pénzügyi mutatók, valamint a munkahelyi légkör 
azt igazolják, hogy a Tobias Schmalzbauer ügyvezető igazgató, 
valamint Rudolf István állattenyésztési ágazatvezető sikeres ve-
zetői párost alkot. A Bajorországból származó tulajdonos hosszú 
évek óta Borjádon él családjával. Nem csupán 50 család számá-
ra biztosít megélhetést, de a helyi sport és kulturális eseménye-
ket is támogatja. 
A fiatal kora ellenére ma már sikeresnek mondható ágazatvezető 
a hétköznapi munka örömei mellett az „állattenyésztés ünnepe-
in” is büszke lehet dobogós tenyészállataikra. Három sikeres 
kiállítás után most ismét Kaposvárra készülnek egy szűz és egy 
vemhes üszővel, valamint egy tehénnel. 

Mikor és milyen megfontolásból kezdtek Magyarországon 
szarvasmarha tartásba?
T. S.: Németországban a családunk öt generáció óta foglalkozik 
növénytermesztéssel illetve állattenyésztéssel. Négyen vagyunk 
testvérek, de csak én végeztem mezőgazdasági szakirányú főis-
kolát. A családból 2000-ben én költöztem ide, jelenleg is Borjá-
don élünk. A Borjádi Szövetkezetet 2001-ben vásárolták meg a 
szüleim. Az itteni gazdálkodást én irányítom, jól érzem magam 
Magyarországon.

Amikor Magyarországra kerültünk, sokkal jobb piaci lehető-
ségek voltak itt, mint Bajorországban, ahonnan én származom. 
Nagyobb fejlődési lehetőséget láttunk a gazdálkodás szempont-
jából. Az utóbbi években több Európai Uniós pályázatot nyer-
tünk és a telepünket szinte folyamatosan tudtuk felújítani. 

Borjádi Zrt.

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

Telepszemle
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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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Az induláshoz képest mennyit fejlődött a telep genetikailag 
és technológiai szempontból?
R. I.: A jelenlegi tulajdonosok 200 tehénnel vették át a telepet, 
most 380 a tehénlétszám és 731 a teljes állatállomány. Az ál-
lomány elég heterogén, mivel a meglévők mellé először Hol-
landiából vásároltunk 40 db vemhesüszőt, majd 2008-ban egy 
környékbeli telepről 40 db laktáló tehenet, végül 2009 tavaszán 
Németországból 19 db vemhes és szűz üszőt. A vásárlások a je-
lenlegi tartástechnológiába jók lettek volna, de az akkori mélyal-
mos rendszerben nem bizonyultak a legjobbnak. 500-550 közötti 
tehénlétszámot szeretnénk elérni saját szaporulatból. Szerintem 
jobb, ha ide születik az utánpótlás és ebben a baktériumflórában 
nő fel.
A tartástechnológiában az első nagyobb átalakítás 1995-ben 
történt. Ekkor a régi 200-as kötött standos istállókat alakították 
kötetlenné, valamint akkor építettek egy kétszer nyolc állásos 
halszálkás fejőházat. A mai korszerű kihívásoknak megfelelő 

legjelentősebb változás a telep életében az ÁTK I. II. IV. V. pá-
lyázat által támogatott beruházás volt. Megépült az új 4200m2-
es, 475 férőhelyes, pihenőboxos istálló, új utak, új silótér, szer-
ves- és hígtrágya tároló, a 2×12 állásos GEA Westfália fejőház, 
tejház, valamint az új ellető istálló. Az üszőknek és a szárazon 
állóknak építettünk egy-egy karámot. Nem csak a későbbi tej-
termelés szempontjából, de az kiállítások miatt is sokkal jobb, 
ha az üszők istálló helyett karámban vannak tartva és előnyös a 
szárazon álló tehenek szempontjából is.
Jelenleg háromszor fejünk, de már gondolkodtunk a napi négy-
szeri fejésen is. Márciusban üzemeltük be a fejőházat, három nap 
alatt beszoktak az állatok. Számukra legnagyobb problémát az 
elválasztó kapuk működése jelentette. Az új fejőház egyik leg-
nagyobb előnyének azt gondolom, hogy a stabil vákumszintnek 
köszönhetően a beüzemelés után egy darabig nem volt szükség 
tőgykezelésre, most is mindösszesen két darab tőgygyulladásos 
tehenünk van.

Úgy tudom, hogy az eredmények elsősorban az Ön nevéhez 
köthetők.
R. I.: Hat éve dolgozom ezen a telepen. Végigcsináltam sok 
munkafolyamatot, sok mindent megtanultam, mire ágazatvezető 
lettem. Nagy lelkesedéssel vállaltam a feladatot. Úgy éreztem, 
hogy az elsők között a borjúnevelésben kellett az addigi rend-
szert megváltoztatni. Sokak szerint a tehenet az ellése után kell 
a legnagyobb mértékben kiszolgálni a későbbi termelése érde-
kében. Én viszont úgy gondolom, hogy amikor megszületik a 
borjú, attól kezdve mindent meg kell tenni az optimális üsző- és 
növendéknevelés során, mert csak így lesz hosszú és magas lak-
tációs termelésű a leendő tehenünk. Úgy érzem, a változtatások 
eredménye látszik is a termelésünkben, mert a 8000 literes szint-
ről rövidesen 9960-ra jutottunk. Most már két éve folyamatosan 
10 ezer kg fölött termelünk, de még mindig van hova fejlődni, 
van is elképzelésem, de egyelőre a létszám növelése az elsődle-
ges feladatunk. Nagyon jó úgy dolgozni és nagyban megkönnyí-
ti az előrehaladást, hogy a cég vezetése támogatja az ötleteimet, 
döntéseimet.

A rendelkezésre álló földterület elégséges a tömeg- és az ab-
raktakarmány előállítására is?
R. I.: Jelenleg 1600 hektáron gazdálkodunk. Sajnos a területala-
pú támogatásban hozott változás minket is negatívan érint. Hoz-
závetőlegesen 100 millió forint kiesésre számolunk emiatt, ezért 
is büszke vagyok arra, hogy 2012-től nyereségesség tekintetében 
az állattenyésztésünk megelőzte a növénytermesztést. Nagyon jó 
minőségű földterületeink vannak. A tömegtakarmányokat és az 
abraktakarmány nagy részét megtermeljük magunknak, csupán 
napraforgót, szóját és a premixeket vásároljuk. 2009 májusától a 
Hód-Mezőgazda Zrt-től vásároljuk a koncentrátumokat. Ennek 
már érzékelhetőek a jelentős pozitív hatásai.

Hogyan látják a jelenlegi tejpiaci helyzetet, mennyire biztos 
a tejértékesítési lehetőségük? 
R. I.: 300 ezer liter tejet termelünk havonta, aminek nagy részét 
a Tolnatej Zrt. szállítja el tőlünk. A tej árával én mindig elége-
detlen vagyok, mert év végén a literenkénti egy forint is összes-
ségében nagyon sokat jelent. 
2009-ben elindítottuk a közvetlen tejértékesítést. Jelenleg a tej 
10 százalékát értékesítjük ebben a formában, közel hatvan te-
lepülésen. Ennek az értékesítési formának a legnagyobb titka, 
hogy minden nap pontosan kell odaérni a vevőkhöz. 
T. S.:  Szerintem globális tejpiac van az unióban, Európán be-
lül nincsenek igazán nagy különbségek. A kvótakivezetés után 
valószínűleg mindenki túl fog teljesíteni, de kis idővel később 
be fog állni egy olyan piaci szintre kb. ahol most vagyunk. Nem 
várok lényeges változást. 
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A kvótakivezetés a kevésbé hatékonyan működő telepeket fogja 
érinteni, ezek a telepek ki is fognak esni a termelésből. 
A végső célunk, hogy 500 egyedre növeljük az tehénlétszámot.
Készen vannak egy tejfeldolgozó üzem tervei, remélem, hogy 

egy év múlva saját termékekkel tudunk megjelenni a piacon. A 
tervek szerint napi 3000 liter tejet tudunk majd feldolgozni és 
értékesíteni, ezt a későbbiekben még tovább szeretnénk növelni.

Harmadik éve sikeresen szerepelnek a hazai kiállításokon. 
Az eredmények, valamint a készülő show (bemutató) istálló 
terve tudatos tenyésztési munkát feltételez. 
R. I.: Véleményem szerint azok a bikák, amelyek Magyarorszá-
gon vagy a világban forgalomban vannak, a funkcionális küllem 
tekintetében kifejezettek jó örökítő képességgel rendelkeznek, 
ezért a bikaválasztásnál elsősorban a tej tenyészértéket veszem 

figyelembe, csak ezek után nézem a tőgy- és a láb végpontjait. 
Nálam csak azok a bikák jöhetnek szóba, amelyeknél ez a két 
tulajdonság 2.00 fölött van. A párosítást mindig az a forgalmazó 
készíti el, akitől vásárolok.  
Kezd beszűkülni a bikakör, így egyre nehezebb a választás. 
ITV-ben indult fiatal bikákat is használok a telepen, elsősor-
ban a Bos-Genetic Kft-től. Még termelésük nincs, de küllemre 

nagyon jónak tűnnek sőt, van kettő, amelyekbe „szerelmes let-
tem”, ezek a Fiat Pom-ET (Oman Oman×Bolton) és Flop HR-
ET (Sidney×Buckeye). Ezek az utódok már választási korban is 
nagyon szépek voltak. 
A show-tenyésztést úgy tervezem, hogy 10-15 tehenet kiválasz-
tok, ami már meg is történt. Szeretném célpárosítással és céltar-
tással megkülönböztetni az állománytól. Elsősorban növendék 
korban tudjuk megvalósítani, hogy a tartásban és a takarmányo-
zásban kedvezzünk nekik. Mindenképpen szeretném kipróbálni, 
hogy kicsivel más – elsősorban szenázsalapú – takarmányozás-
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sal lássuk el ezeket az állatokat. Szeretném megvalósítani, azt, 
amit Madar László megtett Biharnagybajomban, hogy tehén 
korban is külön tudjam tartani őket, de ez az itteni körülmények 
között egyelőre még nehéz feladat. 
Az üszőknél elég nagy részben használunk genomos bikákat, 
szeretek kockáztatni.
Szaporodásbiológiában voltak gondjaink, ezért inszeminátort 
váltottunk. Részben ennek, részben egy új ivarzásmegfigyelő 
rendszernek köszönhetően jelenleg már egészen jók a vemhesü-
lési eredményeink. 

A telep elrendezése még további lehetőséget rejt magában.
R. I.: A piaci helyzettől, illetve a várható közgazdasági körülmé-
nyektől függ a jövőnk, de mi már úgy készültünk, hogy a telep 
1000 db tehén férőhelyig bővíthető. Úgy alakítottuk ki, hogy 
minden „tükrösíthető”, a fejőház kapacitása is 1000 tehénre bő-
víthető.

Úgy tudom, hogy a tenyésztési munka nem csak a telepre 
korlátozódik, hobbiként is szerepet játszik az életében.
R. I.: Az eredeti és első szerelmem a ló volt. Otthon is van egy 
magyar sportlovam. 0,6 hektáron legelget, de igazából ő a kislá-
nyom hobbi állata.
Az újabb hobbim a díszbaromfi tenyésztés. Az elmúlt évben vol-
tam Monoron egy nagyon jó hangulatú kiállításon. Itt kaptam rá 
az itáliai tyúk tenyésztésére. Megtetszett egy-két színváltozata 
és elhatároztam, hogy a fajta mind a 22 változatából kialakítok 
egy-egy családot, amiből már 9 megvan. Törzskönyvezett, gyű-
rűzött állományt tenyésztek, amik ráadásul nagyon jól tojnak. 
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Milyen súlyos a probléma?
A kérdés megválaszolása nem egyszerű feladat, mert nagyon 
kevés hiteles adat áll rendelkezésre, inkább beszélhetünk becs-
lésekről, szakértői véleményekről. A FAO tanulmánya szerint 
világviszonylatban ez 1,3 milliárd tonna (7,2 milliárd lakossal 
számolva ez 180 kg/fő/év) élelmiszert érint. Ez a mennyiség ma-
gában foglalja a teljes élelmiszerlánc (a mezőgazdasági termelés, 
a betakarítás és tárolás, a feldolgozás, a csomagolás, a disztribú-
ció és a fogyasztás) során keletkező élelmiszer szemetet. Ugyan-
ezen tanulmány megállapítása, hogy a szegényebb országokban 
az ellátási lánc kezdeti szakaszaiban jelentkezik arányaiban több 
élelmiszer szemét döntően a hiányos szakértelemre, technikai 
háttérre, illetve klimatikus okokra visszavezethető okok miatt. 
A gazdagabb országokban – így hazánkban is – az élelmiszer 
hulladék az ellátási lánc végén tapasztalható: a disztribúció, a 
kereskedelem és a „nagy fekete doboz”, a háztartások termelik 
a nagyobb arányú hulladékot. A FAO adatait elemezve ez sem 
minden termékpályára igaz egyértelműen, mert pl. a tej esetében 
(1. ábra) a gazdagabb országok arányaiban több tejet könyvel-
hetnek el veszteségként a termelés során, mint a szegényebbek. 
Átgondolva a helyzetet erre is találhatunk ésszerű magyarázatot, 
mert míg nálunk szigorú paraméterek vannak arra vonatkozóan, 
mikortól lehet a tejet emberi fogyasztásra alkalmasnak minősí-
teni, addig egy éhezéssel sújtott országban nem valószínű, hogy 
kiöntik azt a magas szomatikus sejtszáma miatt.
1. ábra: Az élelmiszerhulladék megoszlása az ellátási láncban 
a tej esetében

Forrás: FAO 2011.

Pontosabb adatokat találunk, ha az Európai Unióban vizsgáljuk 
a kérdést, bár itt is rögtön meg kell jegyezni, hogy a számok egy 
része becslés vagy származtatott érték. Az Európai Unióra vonat-
kozóan meglévő – talán legtöbbet hivatkozott – forrás egy 2006-
os adatbázis, amelyet az EUROSTAT-ból (EWC_09_NOT_093) 
és különböző nemzeti forrásokból állítottak össze. Itt négy terü-
letet vizsgálnak: a feldolgozás, a háztartások, a kereskedelem és 
az éttermi szolgáltatások (food service sector) jelennek meg. Az 

Unió egészére vonatkozóan ebben a megközelítésben 89 millió 
tonna élelmiszerszemetet látunk (179 kg/fő/év), míg hazánkra 
vonatkozóan 1,8 millió tonnát (184 kg/fő/év). Nem véletlenül 
lett „fekete dobozként”említve a háztartások, mert egyrészt vé-
lelmezhetően sok élelmiszer kerül kidobásra, ugyanakkor na-
gyon nehéz módszertanilag korrekt adatokhoz jutni. A korábban 
említett EUROSTAT 2006-ban 39 kg-ra becsülte az egy főre 
jutó háztartásokból származó élelmiszerkidobást hazánkban. 
Az önmagában is jelentős pazarlás ugyanakkor csak egy meny-
nyiségi megközelítése a kérdésnek, hiszen nem mindegy, hogy 
egy kilogramm burgonya vagy egy kilogramm felvágott kerül 
a szemétbe. Feltételezhetően a valósághoz leginkább közelítő 
eredményhez az egyéni naplózás vezethet, de csak akkor, ha azt 
minimum egy éven keresztül végzik. A helyben termő szezonális 
élelmiszerek (elsősorban a zöldség- és gyümölcsfélék) jelentős 
hatással vannak egy-egy időszak lehetséges táplálék bevitelére, 
így az élelmiszerhulladék összetételére is. A háztartási kommu-
nális hulladék elemzése nem vezethet valós eredményre még 
egy olyan zártnak nevezhető élettérben, mint a klasszikus lakó-
telepek esetében sem, hiszen nem csak a kommunális szeméttel 
hagyhatja el általánosságban a lakást az el nem fogyasztott élel-
miszer (pl. WC), nem beszélve a guberálókról, akik közül sokan 
épp a szemétben található élelmiszer miatt kutatják át a kukákat. 

Az élelmiszerhulladék megítélésnek aspektusai
Az élelmiszerhulladék problémakörének több vetülete is lehet: 
etikai, szociális gazdasági és környezeti. 

Környezeti 
A környezetszennyezéssel kapcsolatban a károsanyag-kibocsá-
tás említhető egyfajta összesítésként, amely részben keletkezik 
a termelési, feldolgozási, logisztikai és értékesítési folyamat so-
rán, illetve a szerves élelmiszerhulladék lebomlásakor. A gya-
korlatban is észlehető klímaváltozás ma már bizonyítottan az 
emberi tevékenység következménye, amely olyan szempontból 
„jó”, hogy kellő akarat és elszántság megléte esetén az emberi-
ség tehet ellene. E két fontos tényező átütő ereje még nem ta-
pasztalható globálisan, de objektíven látható, hogy melyek azok 
a szektorok, ahol a legnagyobb az üvegházhatású gázkibocsátás 
(ÜHG) tapasztalható. Az utóbbi években – elsősorban a tudatos-
ság növekedésének, illetve a gazdasági válságnak köszönhetően 
– egyes területek erőteljesen mérsékelték az ÜHG kibocsátásu-
kat. Az energiaipar, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar jelentős 
csökkenést tudott felmutatni az elmúlt két évtizedben, ugyan-
akkor a szállítás növekvő mértékben szennyezi a környezet 
(1991és 2011 között 53%-kal nőtt az ÜHG kibocsátása hazánk-
ban is a szállítás területén). Annak ellenére, hogy más terüle-
tek lényegesen jobban hozzájárulnak az ÜHG kibocsátáshoz, a 
hulladékból származó emisszió is jelentős tételnek számít. Nem 
állnak aktuális, reprezentatív források1 rendelkezésre, hogy a 
szemét – ebben az esetben a kommunális szerves szemét – ösz-
1  Faitli et al. 2006-os vizsgálatukban a biológia hulladék arányát 13%-ban határozták meg 
a települési szilárd hulladék összetételében. 

Az élelmiszerpazarlás kérdése
Dr. Borbély Csaba 

tanszékvezető, egyetemi docens
Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi kar
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szetétele milyen, de joggal feltételezhető, hogy ennek jelentős 
része kidobott élelmiszer. Az Európai Unióban a szerves szemét-
ből származó szén-dioxid kibocsátása a teljes kibocsátás 3,5%-a, 
hazánkban ez az érték 2011-ben 7,1% volt, vagyis ez a probléma 
arányait tekintve Magyarországon még jelentősebbnek mondha-
tó. Az Európai Bizottság kiadványa alapján egy tonna élelmiszer 
szemétből átlagosan 1,9 t CO2 egyenértékű ÜHG gáz keletkezik, 
amely azonban szektoronként eltérő képet kutat: az összetéte-
le miatt a háztartási élelmiszerhulladékból keletkezik a legtöbb 
ÜHG (2,07 t/t élelmiszer hulladék), míg ez a feldolgozó iparban 
1,71 t. Összességében az EU 27-ek CO2 egyenértékben kifejezett 
élelmiszerhulladékból származó ÜHG kibocsátása 2009-ben 
170 millió tonna volt, amely a teljes magyar ÜHG gázkibocsá-
tás (51,2 millió tonna) több mint a háromszorosa volt az adott 
évben. Az adott pont lezárásaként felmerülhet az emberben a 
kiotói egyezmény kudarca, amikor is az aláíró országok jelentős 
része nem tudta/akarta a CO2 kibocsátás 2012 végéig az 1990-es 
szint alá vinni, ezért 2020-ig meghosszabbították az egyezmény 
hatályát. 

Etikai, szociális
Az élelmiszerszemét etikai vonatkozásában a világ éhezőit szok-
ták felhozni, hiszen csaknem 900 millió alultáplált ember van 
a világon, amelyből naponta mintegy 30.000 meghal az éhség 
vagy az alultápláltság miatt jelentkező másodlagos betegségek 
miatt. A szkeptikusok ilyenkor azzal érvelnek, hogy ha Magyar-
országon jobban odafigyelnek az élelmiszerpazarlás megszün-
tetésére, az nem fogja javítani egy távoli ország lakóinak élel-
mezési gondjait. Ennek a gondolatmenetnek az a gyenge pontja, 
hogy nem kell a világ másik felébe utazzunk ahhoz, hogy éhező 
embereket találjunk. Minden társadalomban van ilyen réteg, még 
a leggazdagabbnak ítéltekben is. Az Európai Unióban több mint 
85 millió (Eurostat, 2012.) embert érint a szegénység valamely 
dimenziója (szegénység a szociális transzferek után, anyagilag 
súlyosan nélkülözők, alacsony munkaintenzitású háztartásokban 
élők2). 2012-ben a magyar lakosság 14%-át (Eurostat) érintette a 
szegénység valamely formája, uniós (EU-28) vonatkozásban ez 
az érték 17%. Az el nem fogyasztott élelmiszereknek a rászoru-
lókhoz való eljuttatása komoly szervező feladatot igényel, ame-
lyet önkéntesek, alapítványok, egyéb civil szervezetek vállalnak 
fel az esetek nagy részében. Hazai vonatkozásban jó példaként 
említhető a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervező, koordi-
náló munkája.

Gazdasági háttér
Ennél a kérdéskörnél talán a legizgalmasabb terület, ha a ház-
tartások élelmiszerkidobását elemezzük. Mivel nem tudjuk 
mekkora a háztartási élelmiszerhulladék összetétele, így nem 
is vállalkozhatunk annak közvetlen gazdasági elemzésére sem, 
ugyanakkor közvetett eredményeket kaphatunk. 

1. táblázat: Az élelmiszerekre költött kiadások aránya*

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EU-27 13,0% 12,8% 12,6% 12,5% 12,5% 12,8% 13,0% 12,9% 12,9%
Magyarország 17,7% 17,3% 16,6% 16,7% 17,2% 17,5% 17,0% 16,8% 17,1%
Luxemburg 9,0% 8,6% 8,5% 8,7% 8,8% 8,7% 8,8% 8,7% 8,5%
Románia 35,2% 33,5% 29,8% 29,1% 27,9% 28,0% 27,5% 27,5% 27,5%
Szlovákia 21,1% 19,3% 18,2% 17,4% 17,7% 17,5% 17,4% 17,3% 17,4%

Forrás: EUROSTAT, 2013

2  az adott kifejezés azt jelenti, hogy a felnőttek jóval kevesebbet dolgoznak, mint amennyit 
tudnának. 

Az 1. táblázatban az élelmiszerekre költött kiadások aránya 
látható a háztartások teljes kiadásainak arányában. Az idősoros 
adatok azt mutatják, hogy az EU-27 esetében megközelítőleg 
13%-ot tesz ki ez az érték, míg Magyarországon 17%-ot. Az Eu-
rópai Unióban a legalacsonyabb értéket Luxemburgban látjuk 
8,5%-kal, a legmagasabbat Romániában 27,5%-kal, míg Szlo-
vákiában a hazaiéhoz hasonló számokat láthatunk. Az adatokat 
elemezve azt a megállapítást tehetjük, hogy minél gazdagabb 
egy társadalom, polgáraik jövedelmük annál kisebb részét költik 
élelmiszerre. 
Hasonlóan egyértelmű – és némileg evidens – összefüggést lá-
tunk, ha a háztartásokban keletkező átlagos élelmiszerszemét 
és az adott ország háztartásainak vásárló ereje közti kapcsolatot 
vizsgáljuk (2. ábra). A 2. ábrán az uniós országok háztartásainak 
vásárlóereje a magyar értékhez lett viszonyítva. A vásárlóerő és 
a háztartási élelmiszerhulladék között pozitív korrelációt látha-
tunk, mégpedig meglehetősen erőset (r=0,7397), ami azt mutatja, 
hogy minél gazdagabb egy társadalom, annál pazarlóbban bánik 
az élelmiszerrel. Ha egyenként vizsgálnánk az országokat, akkor 
az előző kijelentést kiegészíthetnénk pár, nem szükségszerűen 
kvalitatív ponttal. Érdekes például Magyarország és Szlovákia 
összehasonlítása. Látható, hogy mindkét országban megközelí-
tőleg ugyanakkora hányadát költik az emberek élelmiszerre és 
közel ugyanakkora volt 2006-ban az átlagos vásárló erő a ház-
tartásokban. Az azonosságok és az általános kijelentéseken után 
némileg meglepő, hogy amíg nálunk 39 kg/fő, addig Szlováki-
ában 25 kg/fő az éves élelmiszerszemét. Nyilván itt már olyan 
„egyéb” tényezők is szerepet játszanak, mint a hagyomány, a 
kultúra, a szokások. Mi magyarok nagyon szeretünk enni, sokat 
és jót. Bizonyára mindenkinek van egy olyan története, amikor 
egy gazdagabbnak tartott országból érkező vendég szolid ször-
nyülködéssel vette tudomásul, hogy egy jeles alkalommal mi-
lyen ételmennyiséget tálalunk fel egy étkezésre. Vajon melyik az 
életszerűbb, a kínosan kimért mennyiségű étel, vagy a mértékte-
len, pazarló habzsolás? 

Miért keletkezik a háztartásokban oly sok élelmiszerszemét?
Mindenekelőtt azért, mert nem fordítunk elég figyelmet erre a 
problémára. Az okok ennél fogva nyilvánvalóan belső indítta-
tásúak, de a külső környezetünk sem kényszerített minket vál-
toztatásokra. A II. Világháború utáni szűkösebb évek óta Euró-
pa nem nagyon ismeri a társadalmi szintű éhezést, sőt a Közös 
Agrárpolitika bevezetése után már inkább az agártúltermelés 
volt jellemző az érintett országokban. Európa keleti felén 
bár lényegesen szűkösebb volt a helyzet, de mégsem volt ha-
sonlítható a korábbi nélkülözésekhez. Ahogy az Európai Bi-
zottság fogalmaz: „...élelmiszer-termelésben bővelkedő évtize-
dekben Európában és Észak-Amerikában az élelmiszer-pazarlás 
elleni fellépés nem tartozott a politikai prioritások közé…”. Az 
idősebb generációkat leszámítva mára már nem tudjuk mi az, 
hogy „nincs”, milyen az, amikor üres az éléskamra. Ennek meg-

felelően az ételben már nem is 
a létfenntartáshoz szükséges 
alapvető elemet látjuk, egysze-
rű élvezeti cikké degradálódott 
a megítélése, így a becsülete is 
alaposan megtépázódott. 
*Az élelmiszerekre, az alkohol-
mentes és alkoholos italokra, 
valamint az éttermi szolgálta-

tásokra költött kiadásokat vizsgálják a háztartások összes kiadá-
sának arányában.
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A SoyPreme® bypass fehérje- és védett zsírforrás egy komponensben.
A gőzzel- illetve hozzáadott cukorral történő kezelésnek (nem 
enzimatikus barnulási folyamat) köszönhetően, a fehérje frakció 
védettsége mellett, közvetett úton védetté tehető a szójabab 
zsír frakciója is, mivel a telítetlen zsírsavak peroxidjai és a fehérjék 
aminocsoportjai egy speciális mátrixot képeznek. Ezáltal, a bypass 
fehérjehányad növelése mellett, lehetővé válik a szójaolaj értékes, 
többszörösen telítetlen zsírsavainak védettsége a bendő hidrogénezési 
folyamataival szemben.   

SoyPreme®: 
védett szójabab  
Új termék a hazai piacon
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+36 30 397 1112
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F.  +36 26 530 541
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16,2 MJ/kg
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Dr. Galamb Eszter, PhD
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Schlosser István
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Problémaként jelentkezik az is, hogy ma már hiányzik egyfajta 
tudás, ötletesség, amely az ételek, ételmaradékok újrafelhaszná-
lását tenné lehetővé. A fast food éttermek és a félkész ételek vilá-
gában, már egyre kevesebben főznek otthon alapösszetevőkből, 
így ezen ismeretek további kopása prognosztizálható. 
A személyes ízlésvilág „kifinomulása” is az élelmiszerpazarlás 

egyik forrása, hiszen egyébként teljes ér-
tékű ételeket vagy annak részeit dobunk a 
kukába mondván, hogy nem szeretjük. 
A gyerekek ilyen szempontból központi 
szerepet játszanak, mert ők még váloga-
tósabbak és mi szülők sok esetben enge-
dünk nekik, a hosszas és kétes kimenetelű 
meggyőzési procedúra helyett (kudarc 
esetén az így szükségszerűen előálló ju-
talomfalatok sem jelentenek vigaszt). Aki 
családban él, annak legalább esélye van, 
hogy megossza az ételt másokkal, míg aki 
egyedül, annak már ez a lehetőség sem 
adatik meg. 
A fejezet elején megfogalmazott nagyobb 
figyelmet hívhatnánk akár tudatosság-
nak is, amelynek hiánya sok esetben 
tapasztalható az élelmiszer-beszerzés 
során. Az „inkább vegyünk többet” hoz-
záállással szemben a tervezett, átgondolt 
bevásárlások csökkenthetik a felesle-
ges élelmiszerhulladékot. Az élelmisze-
rek címkézése, dátumozása is forrása az 

élelmiszerhulladéknak, mert sokan nem ismerik ki magukat az 
információk között, számos vásárló fejében a „minőségét meg-
őrzi” és a „fogyasztható” felirat ugyanazzal a tartalommal él. 
A helytelen tárolás is az élelmiszerveszteséget eredményez, 
ugyanakkor az élelmiszerek csomagolásának fejlesztése sokat 
javíthat a helyzeten. 

Fedezze fel a hatékony takarmány 
kiegészítők világát
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2. ábra: A vásárlóerő és a háztartási élelmiszer hulladék mennyiségének kapcsolata az    
              EU-ban (2006)

Forrás: az Európai Bizottság és az EUROSTAT adatai alapján saját ábrázolás
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Kétszer, háromszor? Vagy többször?
– a fejésszám gyakoriság kérdésének irodalmi áttekintése –

Dr. Seres Laura
állatorvos, Sárkeresztesi Mg. Zrt.

Előző lapszámunkban Ózsvári dr. és dr. Seres Laura a fejésgya-
koriságok gazdaságosságát, a fejések számának növeléséből 
adódó egészségügyi problémák és költségek alakulását vetette 
össze a technológia előnyeivel és gazdasági hasznával. Most az 
idén végzett agilis szerzőnk tollából egy, a fejésszámmal kap-
csolatos irodalmi áttekintést közlünk, amely a hazai szakiroda-
lomban mindenképpen hiánypótló és jól rávilágít a technológiai 
különbségben rejlő mesterfogásokra. (szerk.)

A termelés sikerességének és versenyképességének megóvá-
sa érdekében fontos, hogy minél kevesebb kiadás és ráfordítás 
mellett a lehető legjobb minőségű terméket állítsák elő és azt 
lehetőleg maximális áron értékesítsék. A tejelő tehenészetekben 
a bevétel a tehéntej, selejttehén, bikaborjú és szerves trágya el-
adásából, valamint a tenyészállatok értékesítéséből adódik. Jól 
látható, hogy a tejtermelő telepek sorsa elsősorban a megtermelt 
tej mennyiségén múlik, melynek alapja a megfelelő reprodukci-
ós menedzsment és a jól megválasztott takarmányozási és tartási 
technológia.
A tejtermelők számára az egyik lehetőség, hogy sikeresen nö-
veljék a lefejt tej mennyiségét a fejés intenzitásának emelése. 
Annak ellenére, hogy ez egy relatív újabb technológia, már az 
1800-as évekből is találunk a témakörhöz kapcsolódó kutatáso-
kat (Hills, 1890; Dean, 1898). Már régóta felismerték, hogy a 
napi háromszori fejés a napi kétszerihez képest több tejet ered-
ményez, és ha az extra tejmennyiséggel járó többletbevétel meg-
haladja a megnövekedett költségeket, akkor az emelt fejésszám 
a jövedelmezőbb (Riford, 1922). A háromszor fejt tehenek át-
lagosan 20%-kal több tejet termeltek, mint a kétszer fejtek, és a 
fejés intenzitásának újbóli emelésével (napi négy alkalom), ez 
az érték még 7%-kal növekedett. Ezt olvashatjuk Woodward 
1931-es publikációjában. A modernkori kutatások során a napi 
háromszori fejésre történő átállás átlagosan 10% feletti többlet-
tejet eredményezett (Amos és mtsai., 1985; Patton és mtsai., 
2006; Schmidt és mtsai., 2002; Allen és mtsai., 1986). Napja-
inkban is zajlanak a kutatások, hogy minél jobban megismerjék 
a technológia összes előnyét és hátrányát. Az eredmények na-
gyon bíztatóak. Armstrong és mtsai. (1985) szerint, a negatív 
hatások nem a gyakoribb fejésnek, csak a rossz állományme-
nedzsmentnek köszönhetőek. Wall és McFadden is egyetért 
azzal (2007), hogy az emelt fejésszám nincs negatív hatással 
a tehenek egészségére és szaporodásbiológiai teljesítményére, 
ezért egy potenciálisan jövedelmező technológiának tekinthető. 
Egyre nagyobb az érdeklődés a különböző genetikai, hormonális 
és szövettani kutatások iránt, hogy megértsük a termelésnöveke-
dés hátterében lévő folyamatokat (Wilde és mtsai., 1995; Hale 
és mtsai., 2003; Wall és mtsai., 2006). Nagyon fontos, hogy 
megismerjük a gyakoribb fejés hatását az állatok szárazanyag-
bevitelére, immunstátuszára, súlyára, kondíciópontjára és a 
szaporodásbiológiájára. Mind a tejtermelőket, mind a kutatókat 

nagyon érdekli az a kérdés, hogy mi a legoptimálisabb időpont-
ja a gyakoribb fejés alkalmazásának, mikor van a legnagyobb 
hatással a termelésre. Amos és mtsai. (1985) mellett számos 
kutató (Wall és McFadden, 2007; Amos és mtsai., 1985; Bar-
Peled és mtsai., 1995; Soberon és mtsai., 2010; Eslamizad és 
mtsai., 2010; Hale és mtsai., 2003) igazolta azt a tényt, hogy a 
laktáció elején történő fejésszám emelés nemcsak a fejésintenzi-
tás fokozásának idejére, hanem a későbbi laktációban is kifejti a 
termelésnövelő hatását.

Gyakoribb fejés, emelkedett tejtermelés
A tanulmányokban a 6%-tól egészen 25,5%-os termelés-nö-
vekedésről is olvashatunk (DePeteres és mtsai., 1985; Amos 
és mtsai., 1985). A napi háromszori fejésre történő átállás 
10% feletti többlettejet eredményezett, a legtöbb kutatásban 
(18,5% Amos és mtsai., 1985; 13,4% Allen és mtsai., 1986, 
16% Schmidt és mtsai., 2002). Egy iráni vizsgálat során a napi 
hatszori és háromszori fejést hasonlították össze. Még ez a ma-
gas fejésszám is 6,54% többlet tejtermeléssel járt (Eslamizad 
és mtsai., 2010), mint a háromszori fejés által eredményezett. 
Campos (1994) jersey és holstein-fríz állományokon végzett 
kísérlete szerint a kisebb fajták kevésbé érzékenyek a fejés szá-
mának megemelésére, mint a nagyobbak (+6,3% vs. +17,3%).
A gyakoribb fejés eredményessége jelentősen függ attól, hogy 
az egyedek hányadik laktációban termelnek. Amos 1985-
ben megjelent publikációjában olvashatunk arról a kísérletről, 
amelyben az egyedeket laktáció szerint csoportosították, és az 
egyes csoportoknál más-más fejési intenzitást alkalmaztak. A 
háromszor fejt és első laktációban lévő tehenek 25,3%-kal több 
tejet termeltek, mint a szintén először ellett, de kétszer fejt egye-
dek. Ugyanez a tendencia megtalálható a többször ellett állatok 
csoportjainál is, a többször fejt csoport 10,3%-kal adott több te-
jet, mint a kétszeri fejésű. Ráadásul a megnövelt fejésszám nem 
volt negatív hatással a szaporodásbiológiai mutatókra. Ebből a 
tanulmányból is jól láthatjuk, hogy a fejések számának mekkora 
szerepe van az első laktációban. 
2006-ban ír kutatók (Patton és mtsai., 2006) 66 holstein-fríz 
tehénen végeztek kísérletet. Nemcsak a fejések számát emelték, 
hanem a takarmány energiaösszetételét is, így vizsgálva azt, 
hogy a fokozott energiabevitel és a megnövelt fejésszám együt-
tesen milyen hatással van a termelésre. A vártaknak megfelelően 
a standard TMR-t kapó állatok közül a napi egyszeri fejésű cso-
port 19,6%-kal kevesebb tejet adott, mint a háromszori fejésű. 
Kialakítottak egy harmadik csoportot is, amely emelt energiájú 
diétát kapott és naponta háromszor fejtek. A kísérlet ideje alatt 
(20 hét) ezek az egyedek 17%-kal több tejet termeltek és a szá-
razanyag-bevitelük is magasabb volt, mint a szintén háromszor 
fejt, ugyanakkor standard diétát kapott állatoknak. 
Egy 16 telepet (14 telepnél kétszer fejnek, 2-nél háromszor) fel-
mérő tanulmány során nemcsak a termelés változását figyelték, 
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hanem azt is, hogy az egyes technológiával fejt tehenek a nap 
mely időszakában adják a legtöbb tejet. Az eredmények megmu-
tatták, hogy a kétszer fejt egyedek reggel termelték a legtöbbet, 
a háromszor fejtek pedig este. (Quist és mtsai., 2008). 
Ezekből jól látható, hogy a fejés intenzitásának növelése pozi-
tívan befolyásolja a tejtermelés mennyiségét. Ugyanakkor, ha 
megismerjük pontosan a folyamat hátterét, akkor ki tudjuk vá-
lasztani a megfelelő környezeti feltételeket, hogy a lehető leg-
eredményesebben lehessen alkalmazni a technológiát.

Emelt számú fejés a laktáció elején
A kutatók egyik célja, hogy megtalálják azt az optimális idő-
pontot, amikor a gyakoribb fejést alkalmazva a lehető legtöbb 
tejet termelnek az állatok. A laktáció közepén vagy a végén az 
emeltszámú fejés növeli a termelést. Azonban, ha visszatérünk 
az eredeti fejésintenzitásra, akkor azonnal az eredeti tejterme-
lés szintje alá csökken a lefejt tej mennyisége (Svennersten és 
mtsai., 1990). A laktáció elején még egy rövid ideig tartó emelt-
számú fejés is képes stimulálni a tejtermelést, és ez a hatás kitart 
a laktáció végéig (Everitt és Phillips, 1971; Amos és mtsai., 
1985; Bar-Peled és mtsai., 1995; Soberon és mtsai., 2010; 
Eslamizad és mtsai., 2010; Hale és mtsai., 2003). Everitt és 
Phillips (1971) kísérlete során arra lett figyelmes, hogy a daj-
katehenek a választás után sokkal több tejet adtak, mint a borjú 
nélküliek. Bar-Peled 1995-ben három csoportot hozott létre: a 
laktáció első hat hetében az első csoportot napi 3× fejték, a má-
sodikat 6×, míg a harmadikat 3×, amit plusz napi háromszori 
szoptatási időszakkal egészített ki. Ezt a hat hetet követően az 
összes csoportot 3× fejték. A második és a harmadik csoportnál 
a hat hét alatt magasabb volt a tejtermelés (7,3kg/nap, 14,7 kg/
nap), mint az elsőnél. Miután abbahagyták a napi hatszori fe-
jést és a szoptatást, a tejtermelésben csökkenés mutatkozott, de 
a korábban hatszor fejt tehenek még ekkor is 5,1 kg-mal több 
tejet adtak naponta, mint az egyes csoportba tartozók. Ez az úgy-
nevezett „carryover” hatás. Egy hasonló kísérletben, (Sabders 
és mtsai., 2000) a hatszor fejt állatok tejtermelése (6 kg/nap) 
magasabb volt, mint a háromszor fejteké, a „carryover” hatás 
pedig 3,7 kg/nap volt. Hale és mtsai., 2003-ban, a kétszeri fe-
jést hasonlították össze a laktáció eleji négyszeri fejéssel (első 
3 hétben 4×, majd naponta 2×). A négyszeri fejés 8,8 kg/nap 
többletet eredményezett és „carryover” hatás pedig 2,6kg/nap 
volt. Eslamizad és mtsai. (2010), és Soberon és mtsai. (2010) 
is hasonló eredményeket kaptak. Ezzel szemben VanBaale és 
mtsai. (2005) vizsgálatában a laktáció elején alkalmazott napi 
hatszori fejés nem volt sikeres, nem jelentkezett termeléstöbblet 
a háromszori fejéshez képest. Ennek valószínűleg az volt az oka, 
hogy a hatszor fejt állatoknak az istállója sokkal messzebb volt 
a fejőháztól, mint a háromszor fejteké. Ebből is jól látszik, hogy 
a technológia sikeressége milyen apró tényezőkön múlik. An-
nak érdekében, hogy minimalizáljuk a kiadások mértékét, fontos 
lenne tisztázni a többszöri fejés legoptimálisabb időpontját.

Háttér 
A gyakoribb fejések okozta tejtermelés növekedésre számos kü-
lönböző nézet született. Hale és mtsai. 2003-ban fokozott mi-
rigyhámsejt proliferációt figyeltek meg azokban az egyedekben, 
amelyeket a laktációjuk elején naponta négyszer fejtek. A tejmi-
rigyben lévő sejtek szaporodásának mértékét meg tudjuk becsül-
ni az álltaluk expresszált Ki-67 proliferációs antigén%-ból is. A 
kísérlet során statisztikailag nem mutatott különbséget a négy-
szer és kétszer fejt egyedekből származó szövettani mintákból 

nyert antigén mennyisége. Egy másik immunhisztokémiai vizs-
gálat során az apoptózis (sejthalál) mértékét vizsgálták a tőgyből 
vett bioptátumokból. Az eredmény: a négyszer fejt egyedekből, 
az ellés utáni 7. napon vett mintákban kevesebb volt az elpusz-
tult mirigyhámsejt. 
Wall és mtsai., 2006-os kutatásában, az emelt számú fejés a 
tőgyben csak a kötőszöveti sejtek szaporodását eredményez-
te. Ugyanakkor nőtt az expressziója a suppressor of cytokine 
signaling (SOCS-2) génnek, és csökkent a SOCS-3-nak mind a 
négyszeri fejés, mind a prolaktin injekció hatására. Egér kísér-
letek során kimutatták már, hogy a SOCS-3 gén expresszióját 
az emlőszövetben a SOCS fehérjék tejbeni akkumulációja sza-
bályozza. Azt is gyanítják, hogy SOCS-3 részt vehet a tejszek-
réció gátlásában (Tam és mtsai., 2001). A szarvasmarháknál a 
SOCS génnek a tőgy fejlődése során van szerepe, befolyásolja 
a sejtproliferációt és az apoptózist (Wall és mtsai., 2005). Még 
mindig nem teljesen értjük a tehén emlőmirigyeire gyakorolt 
hatását. Ezeknek a géneknek nagyon komplex a működésük, és 
nagyon különböző az egyes SOCS csoportoknak a szabályozása 
és hatása. (Wall és McFadden, 2007) Fontos lenne tisztázni, 
hogy az élettani és hormonális (GH, prolaktin, leptin) hatások 
hogyan szabályozzák a gén expresszióját, hogyan válaszol az 
emlőmirigy a fejés intenzitására.
Hale és mtsai. vizsgálatuk során még a szérum prolaktin meny-
nyiségét is nyomon követték. A hormon mennyisége az első 
három héten nem mutatott különbséget az egyes csoportoknál, 
majd később a 4. és a 10. hét között a szérum prolaktin szint-
je jelentősen nőtt azoknál az egyedeknél, amelyeknél csak az 
első három hétben alkalmaztak emeltszámú fejést. Bar-Peled 
és mtsai. (1995) a gyakrabban fejt teheneknél magasabb GH, 
IGF-I, oxytocin és prolaktin szintet mutattak ki, mint a ritkáb-
ban fejteknél. Ezeknek az információknak a birtokában követ-
kezett Crawford és mtsai. (2004), illetve Wall és mtsai. (2006) 
közel azonos kutatása. A tehenek egyik csoportjánál prolaktin 
injekciót használtak, míg a másiknál napi négyszeri fejést, hogy 
az így kapott tejmennyiséget összehasonlítsák a kontrolcsoport 
által leadott mennyiséggel (2×). A két kutatásnak azonos lett az 
eredménye, mind a két csoport több tejet termelt, mint a kétszer 
fejteké. Wall szerint ennek oka az, hogy mind a prolaktin injek-
ció, mind a gyakoribb fejés egy-egy önálló mechanizmusként 
hatással van a sejtszaporodásra és a génexpresszióra. Míg a fe-
jés megnövelt intenzitása helyi faktorok által, addig a prolaktin 
szisztematikus úton fokozza a tejtermelést.
A tejszekréció részben függ a helyi tényezőktől is, mint például a 
nyomástól és egyéb faktoroktól. Ha elnyújtjuk a két fejés között 
eltelt időt, akkor nő a tőgyben a nyomás, ez negatív hatással van 
az erek átmérőjére, így kevesebb vér jut a tejmirigyekbe. Knight 
és mtsai. szerint a nyomás növekedésének hatására a tight 
junction-k zavara lép fel és az epithel funkció csökken. Hender-
son és Peaker (1984) annak ellenére, hogy növelte a tőgy nyo-
mását szacharóz oldat beinfundálásával, nem csökkent a termelt 
tej mennyisége. Ebből arra következtettek, hogy a tej tartalmaz 
egy bizonyos faktort, amelynek a koncentrációja megemelkedik 
a fejések között, és ha a mennyisége elér egy bizonyos szintet, 
csökken a termelés intenzitása. Későbbi kutatások be is bizo-
nyították, hogy van egy glucoprotein molekula, amely autocrin 
módon (amikoris a molekula az őt szekretáló sejtet szabályozza) 
befolyásolja a tej szekrécióját, azzal, hogy reverzibilisen gátolja 
a kazein és a laktóz szintézisét (Feedback inhibitor of lactation= 
FIL) (Wilde és mtsai., 1995).
Wall és McFadden 2007-ben elvégzett egy olyan kísérletet, 
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mely során a tehenek csak az egyik tőgyfelét fejték gyakrabban 
(unilateral frequent milking =UFM), így kiküszöbölve a környe-
zeti tényezők hatását. A laktáció első 21 napjában a jobb oldalt 
naponta négyszer, míg a másik tőgyfelet kétszer fejték. Ez idő 
alatt a többször fejt tőgyfélből naponta 3,5 kg-mal több tejet 
nyertek, mint a másikból. A laktáció későbbi szakaszán is, ami-
kor már azonos volt a fejés intenzitása, megmaradt a tendencia. 
A korábban négyszer fejt tőgyfél több tejet adott (1,8 kg/nap), 
mint a másik. Ebből a kísérletből is jól látható, hogy a laktáció 
korai szakaszában alkalmazott gyakoribb fejés által kiváltott ter-
melésnövekedésben helyi faktorok játszanak lényeges szerepet. 
Ezek után felmerül az a kérdés, hogy miért ilyen különleges a 
laktáció eleje. Hogyan tudja egy rövid idejű emelt 
fejésszám stimulálni a hosszú távú tejtermelés nö-
vekedést? Ez a kérdés még megválaszolatlan. Egyes 
kutatók (Wall és McFadden, 2007) úgy vélik lehet-
séges, hogy a korai laktációban több mirigyhámsejt 
van az alveolusokban, és érzékenyebbek a különbö-
ző ingerekre, mint a laktáció későbbi szakaszában 
lévő sejtek. A gyakoribb fejés megakadályozza a 
használaton kívüli sejtek apoptózisát, vagy hatást 
gyakorol a sejtek differenciálódására, a szekretoros 
tevékenységükre (Wall és McFadden, 2007).

Az emelt számú fejés hatása a tej beltartalmi ér-
tékeire és a szomatikus sejtszámra
Nagyon ellentmondásosak azok a beszámolók, me-
lyekben azt vizsgálják, hogy hogyan hat az emelt-
számú fejés a tej beltartalmi értékeire és a szomtikus 
sejtszámra. Egyes szerzők nem találtak változást a tej 
összetevőiben (Amos és mtsai., 1985; DePeters és 
mtsai., 1985), míg mások a tejzsírtartalom csökkenéséről számol-
tak be (Barnes és mtsai., 1990; Hale és mtsai., 2003; Soberon és 
mtsai., 2011). Találhatunk olyan eredményeket is melyben csak a 
fehérjetartalom csökkent (Eslamizard és mtsai., 2010).
A szomatikus sejtszám folyamatos figyelése információt szol-
gáltat az állomány tőgyegészségügyi státuszáról. A SCC növe-
kedése a szubklinikai mastitisnek egyik jellemző tünete. Sok 
kutató megvizsgálta a SCC és a megnövelt fejésszám közötti 
összefüggéseket, és közülük többen mutattak ki pozitív kor-
relációt, azaz SCC csökkenést (Armstrong és mtsai., 1985; 
Eslamizad és mtsai., 2010). Ugyanakkor voltak olyan szerzők 
is, akik nem találtak különbséget a technológiák között. (Blevins 
és mtsai., 2006; DePeters és mtsai.,1985; Bar-Peled és mtsai., 
1995; Hale és mtsai., 2003; Wall és McFadden, 2007a). Wall 
és McFadden 2008-as tanulmánya szerint a szakirodalomban 
található ellentmondások az eltérő mintavételi technikákból és 
időpontokból származtathatóak. 

Szárazanyag felvétel, kondíció pontok, a testtömeg változása
A gazdaságosság eldöntésében kulcsfontosságú a gyakoribb fejés 
hosszú távú hatásainak elemzése. Fontos megállapítani, hogy az 
állatok szervezete mennyire van túlterhelve. Számos kutatásban 
nyomon követték a kondíciópontok alakulását. Blevis és mtsai. 
2006-ban, a négyszer fejt teheneknél erőteljesebb kondíciópont 
csökkenést figyeltek meg a laktáció elején, mint a kétszer fejtek-
nél. Ezzel szemben Soberon és mtsai. (2010) nem mutattak ki 
szignifikáns különbséget a különböző fejési intenzitások között. 
Találunk olyan publikációt is, amelyben arról olvashatunk, hogy 
a fejés intenzitása nem befolyásolta a kondíciópontok alakulását 
(Eslamized és mtsai., 2010; Patton és mtsai., 2006).

Soberon (2010) az eltérő fejésű csoportok átlagolt testsúly vál-
tozása között nem talált szignifikáns különbséget, míg Patton 
2006-os vizsgálata során az egyszer fejt tehenek hamarabb visz-
szanyerték az elvesztett súlyt, mint a háromszor fejtek. Amos 
(1985) is hasonló eredményt kapott, azzal a különbséggel, hogy 
figyelembe vette az állatok életkorát. A háromszor fejt csoport-
ban, az első laktációban lévő tehenek több súlyt vesztettek (-79,1 
kg), mint a többször ellett egyedek (-48,2 kg). A kevesebbszer 
(2×) fejt csoport is ezt a tendenciát mutatta, igaz, kisebb különb-
séggel. Egy másik kísérletben is a többször fejt állatok vesz-
tettek több súlyt, azon belül is az idősebb egyedek (Blevis és 
mtsai., 2006). Minél hamarabb visszanyerik az állatok a súlyu-

kat, annál hamarabb rendeződik az energiamérlegük, ami pedig 
hatással van a petefészek ciklusos működésére és a progeszteron 
csúcsok méretére (Winding és mtsai., 2008). Ahhoz, hogy a 
negatív energiamérleg minél hamarabb visszabillenjen a pozitív 
irányba, fontos, hogy a lehető legnagyobb mértékben fokozzuk 
az egyedek szárazanyag felvételét. Patton 2006-os kutatása sze-
rint a fejés intenzitása (1× és 3× fejés/nap) nem befolyásolja a 
szárazanyag bevitelt, viszont a magasabb energiájú takarmány 
igen. Egy másik tanulmány sem mutatott ki statisztikai össze-
függést a szárazanyag felvétel és a fejés száma között (Amos és 
mtsai., 1985). Nagyon jól látható a kutatás eredményeiből a hol-
stein-fríz fajta önfeláldozó tulajdonsága. A háromszor fejt álla-
tok szárazanyag felvétele csak 92 kg-mal volt több, ugyanakkor 
19,9%-kal több tejet termeltek (1299 kg), mint a kétszer fejtek.

Az intenzívebb fejés hatása a vér egyes paramétereire
Az energiamérleg állapotára nem csak a kondíciópontokból és a 
súlycsökkenésből, hanem egyes vérparaméterekből is következ-
tethetünk. Legfontosabba a β-hidroxi-vajsav (BHBA) és a nem 
észterifikált zsírsavak (NEFA) plazmabeli koncentrációja. Az 
energiamérleg negatív korrelációban van ezeknek a molekulák-
nak a vérbeni mennyiségével, míg a plazma koleszterin koncent-
rációjával pozitív korrelációt mutat. Soberon és mtsai. (2010) 
vizsgálata szerint a négyszer fejt egyedek NEFA szintje maga-
sabb volt, mint a kétszer fejteké. A legmagasabb értékeket az 
intenzívebben fejt, többször ellett egyedeknél mérték. A BHBA 
koncentráció nem mutatott szignifikáns eltérést. Az elsőborjas 
és többször fejt egyedeknél detektálták a legsúlyosabb negatív 
energiamérleget. Soberon szerint nem csak a fejés intenzitásá-
nak és a laktáció számának van jelentős szerepe a NEFA szint 
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alakulásában, hanem annak is, hogy mettől meddig alkalmaz-
zuk az intenzívebb fejést. Egy másik kísérlet során Patton és 
mtsai. (2006) szerint a háromszor fejt egyedeknél nem csak a 
NEFA, hanem a BHBA szintje is magasabb volt. Ugyanezt az 
eredményt kapta Eslamizad (2010) is. Patton 2006-os kutatása 
során a NEFA és BHBA mellett más metabolitok változását is 
figyelte. 
A vizsgálat első hat hetében a glükóz koncentrációja magasabb 
volt az egyszer fejt csoportnál, mint a háromszor fejtnél. A kar-
bamid és a triglicerid szint viszont nem változott a megemelt 
számú fejés hatására.

Szaporodásbiológiai mutatók változása
A tejtermelés gazdaságossága és versenyképessége nagymérték-
ben függ a reprodukciós teljesítménytől. Míg a genetika deter-
minálja, addig a menedzsment realizálja az állatok tejtermelését 
és szaporodásbiológiai mutatóit. A magasabb tejtermelésre törté-
nő szelekció következményeként az elmúlt évtizedekben romlott 
a reprodukciós teljesítmény (Royal és mtsai., 2002), pl: a két 
ellés között eltelt idő hosszabb lett, mint az ökonómiai optimum. 
Ez a romlás nem csak a termelés intenzitásának köszönhető, 
Royal a késő ovulációt a negatív energiamérlegnek tulajdonít-
ja. Winding és mtsai. 2008-ban széles körű kísérletet folytatott 
annak érdekében, hogy rájöjjön, melyik tényező befolyásolja 
legjobban a szaporodásbiológiai adatokat. Figyelembe vették 
az állatok genetikai hátterét, a takarmányozást (magas vagy 
alacsony fehérje- és energiabevitel) és a fejés intenzitását (2× 
vagy 3× fejés/nap) is. Eredményül azt kapták, hogy a tejtermelés 
szintje nem befolyásolja közvetlenül a petefészek működését. 
A ciklusosság főképpen az energia- és fehérjemérlegtől függ. 
A negatív fehérjemérleggel rendelkező magasabb tejtermelés-
re szelektált teheneknél általában később kezdett el emelkedni 

a progeszteronszint. Ám ha hamarabb megkezdődött a luteális 
aktivitás, akkor a petefészek ciklusa sokkal elnyújtottabb volt. 
Ezt támasztja alá Patton (2006) kísérlete is, ahol az egyszer és 
háromszor fejt egyedek reprodukciós teljesítményét vizsgálta. 
Az egyszer fejt teheneknél az első ovulációig eltelt idő sokkal 
kevesebb volt, mint a gyakrabban fejteknél (18,3 nap és 28,6 
nap). Mivel az első termékenyítéskor az egyszer fejt egyedeknek 
csak az 50%-a vemhesült, a háromszor fejteknek pedig a 65%-a, 
így a szervízperiódus nem volt eltérő a két csoport között (96-
96 nap). Figyelmet kell fordítani nemcsak az energia-, hanem a 
fehérjebevitelre is. A különböző metabolikus folyamatok révén, 
mint pl: az ammónia detoxikációja és az aminosav szolgáltatá-
sa, befolyásolja a fertilitást a fehérje mennyisége (Windig és 
mtsai., 2008).
Allan és mtsai. (1985) vizsgálatában (n=8458) a napi háromszo-
ri fejés az elsőborjas teheneknél negatív hatással volt a terméke-
nyíthetőségre. Nagyobb volt a termékenyítési 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 csoportok szervízperiódusában.

Az ellentmondások mellett is kijelenthetjük, hogy az intenzí-
vebb fejés növeli a tejtermelés mértékét, ugyanakkor nem befo-
lyásolja drasztikusan a tej beltartalmi értékeit, a kondíciópontok 
és a testtömeg változását, valamint a szaporodásbiológiai ténye-
zőket. Ezek után felmerülhet bennünk a kérdés, hogy megéri-e a 
fejés gyakoriságán változtatni. 
A válasz: igen, ha a megtaláljuk a gyakoribb fejéshez a legmeg-
felelőbb laktációs intervallumot, ha takarmányozással támogat-
juk az egyedeket a termelésben, és ha folyamatosan monitoroz-
zuk az állományt.
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Tisztelt Olvasó! Jó néhány dologról ejtettünk már szót ennek a 
rovatnak a hasábjain, mire elkövetkezett a megfelelő időpont az 
ellés utáni első termékenyítésről beszélni. Véleményem szerint 
ez a téma a tejelő tehenészetek reprodukciós teljesítményének 
egyik legmeghatározóbb tényezője, ennek megfelelően leggya-
koribb hibaforrása. Köztudottan ugyanis ilyenkor (a tranzíciós 
időszakban), kumulálódik a legtöbb szaporodásbiológiai zavart 
okozó tényező (zsírmobilizáció/ketózis, energiahiány, karbamid 
túlsúly, karotin hiány, involúciós zavarok stb.) Mindezek a ha-
tások klinikailag az ivarzási tünetek gyengülésében/elmaradá-
sában, illetve számos esetben acikliában nyilvánulnak meg, rá-
adásul a mégis termékenyítésre kerülő állatok gyenge fogamzó 
képességét okozhatják. 
Az első termékenyítések megtervezése tekintetében alapvető-
en két, egymással ellentétesen ható szempontot kell szem előtt 
tartanunk. Az egyik a lehetséges acikliás, diszcikliás egyedek 
kiszűrése, kezelése, megfelelő ciklusuk kialakítása, illetve ez-
zel összefüggésben a megfelelő önkéntes várakozási idő (ÖVI) 
megállapítása. A másik pedig ugyanakkor a megfelelő termé-
kenyítés-szám biztosítása, a mielőbbi újravemhesülés és rövid 
szervízperiódus érdekében. Azaz ilyenkor nem csak a tehén tán-
col egy penge élén, hanem az inszeminátor is…

Manapság még hazánkban is nem ritkán tapasztalható az a gya-
korlat, hogy megpróbálják a lehető legkorábban termékenyíteni 
az állatokat, és/vagy függetlenül az elléstől eltelt időtől a „jól 
üzekedő” teheneket berakják. Az esetenként akár 40 naposnak 
(vagy még ez alatti…) választott ÖVI manapság már nem re-
ális cél! Jól mutatja az ez ellen szóló érveket többek között a 
Dairy Cattle Reproduction Council’s (DCRC) 2013-ban díjnyer-
tes telepeinek gyakorlata (63rd Annual Round Table, Hoard’s 
Dairyman, November 2013.) Ezek a farmok az Egyesült Álla-
mok legjobb szaporodásbiológiai teljesítményéért díjazott tele-
pei, ahol az önkéntes várakozási idő legkevesebb 60, de nagy 
átlagban 70 nap (első ellésűeknél akár 80 nap). Emellett érvel az 
a tanulmány is ( 1. ábra), amely 19 telep viszonylatában vizsgál-

ta az első termékenyítés fertilitását. Ajánlása szerint a tehenek 
termékenyítését az ellés utáni 8. hét, azaz 56 nap előtt semmi-
képpen sem tanácsos elvégezni, mivel az előtt kb. fele akkora 
esély van a vemhesülésre.
Az előzőeket tovább bonyolítja a nagytejű holstein tehén ese-
tében gyakran jelentkező késedelmes első ciklusba lendülés 
jelensége is. Kanadai kutatók 1341 állat, 18 különböző telepen 
történt vizsgálata során 19,5%-os átlagos acikliás rátát figyeltek 
meg az ellés utáni 46 és 60. nap között. Ez az arány több telepen 
is elérte, illetve meghaladta a 30%-ot is (2. ábra). Az aciklia 
ebben az esetben tényleges acikliát jelentett, azaz nem az ivarzá-
si tünetek elmaradását (anösztrusz), hanem azt, hogy az állatok 
vérében mérhető progeszteron hormon szintje a ciklusos petefé-
szek-működést jelző határérték alatt volt. Azaz az állatoknak át-
lagosan az ellést követő 53 napig nem volt ovulációjuk, így nem 
alakulhatott ki sárgatest sem a petefészkükön. A megfelelő fo-
gamzáshoz ugyanakkor legalább 2-3 lezajlott ciklusnak meg kell 
történnie, ilyenkor alakul ki ugyanis az ahhoz megfelelő nemi 
hormonok szintje. Természetesen az ábrán jelentős különbségek 
láthatók telepenként, ami azt jelzi, hogy milyen feltűnő eltéré-
seket okozhat a menedzsment okozta tartási-, takarmányozási 
tényezők és a tejtermelés színvonala. Ez is alátámasztja, hogy 
egyes telepeket egy-egy kiragadott szaporodásbiológiai adattal 
nem lehet összehasonlítani, hanem saját teljesítményéhez és le-
hetőségeihez kell azokat mérni.

A fentiekből következik, hogy az önkéntes várakozási időt min-
dig az adott telepre jellemzően kell megállapítani, lehetőleg 
úgy, hogy az se túl rövid, se pedig túl hosszú ne legyen. Ennek 
meghatározásához egyrészről rendszeres szaporodásbiológiai 
vizsgálatot kell végezni az alkalmazott technológiától függően, 
akár ellés után 40-45 nap környékén (az involúció megfelelő 
lezajlásának ellenőrzése mellett) az esetleges acikliás tehenek 
előfordulásának, arányának mielőbbi felderítésére. Másodsor-
ban a rendelkezésre álló statisztikai adatok elemzését is el kell 
végezni.

A megfelelő időpont
Kranjec Ferenc

állatorvos, szaporodásbiológiai szaktanácsadó
ReproVET Szarvasmarha Szaporodásbiológiai Szolgálat
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Ahhoz, hogy saját telepünkön következtetni tudjunk a megfele-
lő első termékenyítési protokollunk helyességére és beállítsuk a 
megfelelő önkéntes várakozási időt, sorrendben 3 adat elemzé-
sére van szükség:

1) Első termékenyítés fertilitása 
(minimum: 25%, optimum: 30%) 

2) Első termékenyítés átlagos napja
3) Az eredményes első termékenyítések átlagos napja

Legideálisabb esetben ezeket a számokat az elsőborjas tehenek 
esetében külön is elemezhetjük, és állapíthatunk meg külön 
ÖVI-t, ugyanis ez egyes telepek esetében akár jelentős eltérése-
ket mutathat ebben a populációban. Szintén célszerű elemezni 
még az első termékenyítéskori tejtermelést is és a túl magas tejű, 
és/vagy túl gyenge kondíciójú teheneknél egyéb limitáló faktoro-
kat is beépíteni a technológiába. Természetesen amennyiben bár-
melyik paraméter esetében kiugróan gyenge értékeket találunk, 
nem szabad elfeledkeznünk többek között az állatok energia-, 
fehérje-, és karotin ellátottságának ellenőrzéséről sem.
A korábban említett ellentmondás feloldására az un. terméke-
nyítési arány (az USA-ban heat detection rate: HDR, vagy servi-
ce rate: SR) nevű mutató szolgál. Ez a hazánkban még sajnálatos 
módon el nem terjedt mérőszám azt mutatja meg, hogy a tele-
pen termékenyíthető állapotban lévő tehenek közül, egy ciklu-
son (azaz 21 napon) belül hány tehenet tudunk termékenyíteni. A 
mutató számolása során nem kalkulálnak az ÖVI-t még el nem 
ért, a selejt és értelemszerűen a vemhes tehenekkel. Ideális eset-
ben 21 napon belül valamennyi állat ivarzik és termékenyítésre 
kerül, így az értéke 100% lehet. Természetesen, mivel az aciklia, 
anösztrusz, involúciós zavarok és egyéb technikai problémák mi-
att erre a hétköznapokban nincsen lehetőség, az USA-ban átlago-

san 50% körül alakul. Hasznossága abban rejlik, hogy ellenőriz-
hetővé válik számunkra az, hogy a „termékenyíthető” populáci-
óban lévő ivarzók felderítése (ciklusban lévő tehenek indítása) 
és termékenyítése időben megtörténik. Ez az adat szolgálhat a 
későbbiekben részletezésre kerülő és szintén fontos paraméter, a 
vemhességi arány (pregnancy rate: PR) kiszámolására is.
Mindezek ismeretében elengedhetetlennek látom a rendsze-
res korai ciklusdiagnosztikai vizsgálatok szakszerű elvégzését, 
ennek során a kóros eseteknél pontos diagnózis felállítását, és 
a telepre szabott adekvát kezelési program kidolgozását. Meg-
győződésem ugyanis, hogy a megfelelő első termékenyítés 
menedzsmenttel (ciklusdiagnosztika és involúciós problémák 
kiszűrése, az ÖVI pontos megállapítása), valamint a terméke-
nyített és újratermékenyítendő állatok szoros nyomon követésé-
vel sokkal nagyobb és gazdaságilag is kedvezőbb eredményeket 
tudunk elérni a reprodukciós teljesítmény szintjén, mint önma-
gában a korai vemhességvizsgálatra szorítkozó ultrahangos vizs-
gálatokkal, és általános kezelési protokollok alkalmazásával. Az 
„ultrahangozás” ugyanis kétségtelenül fontos és hasznos kiegé-
szítő vizsgálati módszer, de szokványos alkalmazása csupán a 
már termékenyített állatokra szorítkozik. Az általános szinkro-
nizálási programok esetében pedig utalnék a korábbi cikkemben 
leírtakra.
Jól tudom, hogy a telepek egyik legfontosabb célja a két ellés 
közötti idő csökkentése, de egy határon túl az már csak egyéb 
oldalról megvalósuló gazdasági veszteségek árán (pl. többlet 
gyógyszerköltség és munkaráfordítás, fertilitás romlása) valósít-
ható meg. Mindenkit buzdítanék a megfelelő egyensúly és ön-
kontroll betartására, főleg az első termékenyítések alkalmával. 
Gondolkodjunk együtt!
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A tehenek ivarzásának rendszeres nyomonkövetése nagy gazda-
sági jelentőséggel bír minden szarvasmarha telepen. A terméke-
nyítések időpontjának szintén nagy jelentősége van a telepi költ-
ségvetésben: ha nem a megfelelő időben végzik a termékenyítést 
– túl későn vagy túl korán –, akkor az  nagy valószínűséggel 
eredménytelen marad, de ennek költségeivel is számolni kell. 
Minden telep célja, hogy minél kevesebb inszeminálással érje 
el a tehenek vemhesülését. Az optimális termékenyítéshez és a 
jó szaporodásbiológiai eredményekhez megfelelő odafigyelés, 
adatbázis és felkészültség szükséges mind emberi mind techno-
lógiai oldalról. 

Egyre inkább tapasztalható, 
hogy az állattenyésztésben hi-
ány van a megfelelően képzett 
munkaerőből. A telepeken al-
kalmazott kevesebb dolgozó 
ugyan lehet „költséghatéko-
nyabb”, de a munka megfe-
lelő szakmai szintje sokszor 
hiányos. A leterhelt telepi dol-
gozók nem képesek, nem tud-
ják figyelemmel kísérni napi 
visszatérő rendszerességgel a 
tehenek életét, rögzíteni a vál-
tozásokat, ivarzásokat, stb.

Az ilyen jellegű telepi problémákban nagy segítséget jelenthet 
a megfelelően alkalmazott telepirányítási rendszer. A DeLaval 
telepirányítási rendszerét az ALPRO rendszert mintegy 20 éve 
használják szerte a világban, míg az abba integrált aktivitásmérő 
rendszer 1998-ban jelent meg és a világon elsőként alkalmazta 
az adatok rádióhullámon keresztül történő továbbítását.

A rendszer működése és az adatok le-
olvasása független a fejőháztól, hiszen 
a tehén egyedi aktivitási adatait rádió-
hullámon keresztül óránként veszi a 
telepen bárhol felszerelt egy vagy több 
antenna a tehén aktivitásmérőjéről. 
Egyetlen antenna 75-200m sugarú kör-
ben tartózkódó állatokról képes fogadni 
az adatokat. Az antenna egy adatkábel-
lel csatlakozik az ALPRO vagy Delpro 
rendszervezérlőhöz. 

A tehenek és üszők nagy aktivitási adatait a tehén nyakszíjára 
szerelt aktivitásmérő rögzíti és dolgozza fel egy speciális algo-
ritmust tartalmazó szoftver segítségével, amely egy idősor típu-
sú adaptív filter különösen magas megbízhatósági szinten! Az 
idősoros analízis következtében a rendszer igen jól és gyorsan 
alkalmazkodik az új aktivitási szintekhez (csoportváltás, legelte-
tés, stb. ). Annak köszönhetően,  hogy a nap minden 24 órájára 
van az egyedi tehénre jellemző aktivitási adatunk, meg tudjuk 
mondani nem csak azt, hogy az aktivitás lényegesen emelkedik, 
hanem azt is, melyik órában kezdődött a tehén álló ivarzása. Ez 
különösen fontos, nevezetesen két ok miatt: 

•	 A tehén megfelelő időkereten belüli termékenyítése külö-
nösen kritikus pont. A tehenet nem elég megtalálni, időben 
is kell termékenyíteni.

•	 Tudomásunk szerint a legtöbb ivarzásjelző rendszer nem 
képes részletes információt adni, mikor termékenyíthető a 
tehén. (sokan csak az egy fejési műszakban a nagy aktivitás 
figyelmeztetést mondják, de nem az előzőt.) Csak a fejések 
közti aktivitásméréssel lecsökken az esélye azon tehenek 
megtalálásának, melyek aktivitása emelkedni kezdett éppen 
a fejési műszak előtt.

Az ivarzás kezdési időpont alapján a felhasználó azt is látja a 
kimutatásban, ha már túl késő termékenyíteni – hosszú távon ez 
költségmegtakarítást jelent a telep számára! Az idősoros model 
gyorsan alkalmazkodik a megváltozott aktivitási mintákhoz! A 
statisztikailag szignifikáns riasztási szinteken alapuló aktivitás-
riasztások sokkal megbízhatóbbak, mint amikor azok csak szá-
zalékos vagy átlagon alapuló szinteken alapulnak!  A riasztások 
nem csak pontos kezdési idővel keletkeznek, hanem gyorsan 
is. 
A tehén aktivitás model figyelembe veszi azt a tényt, hogy a te-
henek aktivitás szintje kiegyensúlyozott, állandó. A tehén nem 
tud felmutatni növekvő vagy csökkenő aktivitást több napon át.
•	 Ha a tehén aktivitás szintje jelentősen csökken ennek oka 

vagy külső (emberi) beavatkozás vagy oda kell figyelni rá.
•	 Bármilyen normális trend az aktivitásnál lassú lesz. Külső 

befolyásoló tényezők, pl. tehén aktivitásváltozás természe-
tes okok miatt (energiabevitel, stb.) lassú lesz. 

A hirtelen aktivitás változásnál a tehénre oda kell figyelni, le-
hetséges egészségügyi probléma vagy valamilyen, tehénre ható 
dolog, amit nem ismerünk. 
A DeLaval aktivitásmérés alapelve, hogy az aktivitásmérő 
mindig tárolja minden egyes órára az aktivitást 24 órára 
visszamenőleg, ami lehetővé teszi a pontos nagy aktivitás 
riasztást és kezdési idő jelzést. Ennek következtében gyor-
sabban alkalmazkodik az új aktivitási szinthez: amikor  a tehén 
megellett, csoportváltáskor,  a tehenet termékenyítették vagy 
szárazra állították illetve az egész csoport aktivitási szintje vál-

A DeLaval aktivitásmérő rendszer előnyei
Boldizsár Péter
DeLaval Kft.
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Több, mint 2000 liter tej – naponta
Kevesebb, mint 5 óra munka tehenenként – évente
Több tej – egészséges tehenektől

hungary.info@delaval.com
www.delaval.hu
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tozik (időjárás változás), stb. A legtöbb 
más ivarzásérzékelő rendszer egyszerű 
fix modelt alkalmaz. (mondjuk, 5 napos 
mozgás átlag). Az ilyen model nem tudja 
a fentieket figyelembe venni, sem sikere-
sen átalakítani azokat valószínűség mérés-
re: nem tudják közölni a különbséget egy 
„extrém”, ideiglenes aktivitásesés/növe-
kedés és egy új aktivitási szintre való ki-
egyensúlyozott változás között.
A 24 órás mérés teljes flexibilitást és erő-
teljes működési hatékonyságot ad a rend-
szernek:
•	 Meg tudjuk figyelni a relatív aktivi-

tást vagy a kis valószínűségi értéket 
a nap bármely szakában: nem szük-
séges a fejési időközök figyelembe 
vétele stb.

•	 Ha a tehén aktivitása csökken néhány órára, észlelni fogjuk 
azt a relatív aktivitás/kis aktivitás valószínűséggel.

•	 Mivel mi a 24 órás átlaggal dolgozunk, az aktivitás model 
teljesen független attól, hányszor olvas naponta a tehénen 
az aktivitásmérő.

A DeLaval aktivitásmérővel nem csak az ivarzó teheneket talál-
hatjuk meg a nagy aktivitás riasztás segítségével, hanem a ke-
vésbé aktív, beteg egyedek megtalálásában is segítség lehet a kis 
aktivitási adatok közlésének köszönhetően. 
•	 Az aktivitásmérő rendszernek pontosabb az adatközlése a 

kis aktivitásra több hasonló rendszerhez képest, mivel azok 
csak egy normális „gördülő átlag százalékot” ajánlanak.

•	 Az általános aktivitás model képes megmondani, mennyire 
pontos minden egyes becslés és használni ezt az információt 
a „kis aktivitás valószínűség” pontosságának javítására.

•	 Gyorsan alkalmazkodik az új aktivitási szintekhez – ez 
azt jelenti, hogy különbséget tudunk tenni, amikor egy te-
hénnek kis vagy nagy aktivitása van vagy egyszerűen alkal-
mazkodik egy új aktivitási szinthez.

•	 Aktivitás mintát befolyásoló események ismertek az akti-
vitás modelben és megvédenek a hamis riasztásoktól: ivar-
zás, szárazonállás, csoportváltás, stb.

•	 A 24 órás átlagmérésnek köszönhetően a rendszer műkö-
dése teljesen rugalmas, ez óriási előny, független a fejési 
műszakoktól, amikor az adatok leolvasásra kerülnek (napi 
egy küldés elegendő).

•	 A 24 órás átlagmérés kényelmes módszer a rendszertelen 
fejési időközöknél. Ennek jelentősége elsősorban ott jelent-
kezik, ahol fejőrobotot alkalmaznak.

•	 A rel.aktivitás teljesen jó és összehasonlítható aktivitás 
mérték. Megmondja, mennyit mozgott a tehén az elmúlt 24 
órában.

•	 A kis aktivitás valószínűség segítséget nyújt azon tehenek 
megtalálásában, amelyek aktivitása a legjelentősebben 
csökkent.

A legtöbb esetben és telepen az aktivitásmérő rendszer az alap-
értelmezett paraméterekkel jól működik. Ha a felhasználó úgy 
ítéli, hogy a rendszer „pontosságán” javítani kellene, akkor el-
végezhető a „finombeállítás” különböző paraméterek beállításá-
val. Beállíthatóak a pontossági szintek, a riasztási küszöbérté-
kek, érzékenységi szintek, csoport paraméterek, stb. Különösen 
jól alkalmazható ez a nyári hosszan tartó kánikulai hőségben, 
amikor a tehenek aktivitása erősen lecsökken. Telepi (hazai és 

külföldi) tapasztalatok szerint az alapbeál-
lítással is jól észlelhető a tehenek ivarzása, 
de a beállítási lehetőségeknek köszönhető-
en a nyári forróságban sem kell félni attól, 
hogy kevesebb ivarzó tehén lesz jelezve. 
Az ALPRO vagy DelPro telepirányítási 
rendszerbe integrált aktivitásmérő rend-
szer rendelkezik egy fejlett hibakeresővel 
is, amelynek segítségével ellenőrizhetők 
az aktivitásmérők működése, az antennák 
hatósugara és hatékonysága.
A DeLaval aktivitás rendszer alkalmazásá-
nak célja a minél több ivarzó tehén megta-
lálása. A rendszer automatikusan kijelzi a 
nagy aktivitásokat az ALPRO vagy Delpro 
program kimutatásaiban, de számtalan 
kimutatás készíthető a telepi igényeknek 
megfelelően. A szűrési feltételek és kimu-

tatások végtelen kombinációját alkalmazva a hamis riasztások és 
felesleges, költségnövelő termékenyítések elkerülhetővé válnak, 
hiszen csak ténylegesen ivarzó tehenek lesznek a megfelelő idő-
ben inszeminálva.

Az ALPRO Windows vagy Delpro telepirányítási programban 
különböző grafikonokon, görbéken keresztül a tehenek aktivitási 
adatai összehasonlíthatók más adattal is (kis tejhozam, tenyész-
tési adatok, stb.) akár más tehénhez, akár a teljes állományhoz 
vagy egy csoporthoz képest.
Az aktivitás model optimális működéséhez naprakész tenyész-
tési és állomány menedzsmenti információk szükségesek! 
A DeLaval által kifejlesztett és forgalmazott aktivitásmérő rend-
szer az eltelt több mint 10 év alatt világszerte bizonyította rugal-
mas felhasználhatóságát és megbízható, pontos működését, ami 
kiemeli a többi, piacon található hasonló termék közül. 
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Cégünk, a M.A.H. Food-Controll Kft. állategészségügyi „Vet-
Controll” laboratóriuma egyetlen szolgáltatóként kínál megoldást a 
szarvasmarha állományok PTB mentesítésére.

A PTB-fertőzöttség jelentős gazdasági veszteséget hordoz magá-
ban
Miért érdekes az egy tehenészet számára, hogy állománya PTB fertő-
zött-e és a prevalencia (fertőzöttségi arány) mekkora?
Részletes forrásként kiváló Fodor és mtsai MÁL 2014. 4. számában 
213-222. oldalon megjelent cikke.
Pontokba szedve a következő:
•	 A szubklinikai PTB is tejtermelés csökkenést okoz. A termelés 

csökkenés mértéke egyenes arányban áll a fertőzöttség (baktéri-
umürítés) valamint az ellenanyag ELISA pozitivitás mértékével.

•	 A PTB csökkenti a tehén hasznos életteljesítményét, mert növeli 
a selejtezés kockázatát.

•	 A PTB-vel fertőzött egyedek szaporodásbiológiai mutatói rosz-
szabbak a nem fertőzött egyedekénél.

•	 A PTB klinikai megnyilvánulása csökkenti a vágóértéket (leso-
ványodás).

•	 Mivel a klinikai beteg egyedeket előbb-utóbb selejtezni kell, ez 
megakadályozza az állomány genetikai előrehaladását (ezáltal a 
termelés növekedésének lehetőségét), mert a létszámfenntartás 
miatt nem lehet az egyébként termelési szempontból selejtezen-
dő egyedektől megszabadulni.

A PTB figyelmen kívül hagyása (nincs védekezési stratégia) az általa 
okozott veszteségek folyamatos növekedését eredményezi évről évre, 
ahogyan a fertőzöttség terjed az állományban.

Legfontosabb tudnivalók, amelyek meghatározzák a PTB elleni 
védekezés módját
1. Kórfejlődés
•	 A Mycobaktérium avium subsp. paratuberculosis (MAP) fer-

tőződésre legfogékonyabbak a fiatal borjak. A fogékonyság az 
életkorral csökken. Hat hónaposnál idősebb állatnál a spontán 
fertőződés esélye minimális.

•	 A lappangási idő rendkívül hosszú: 1-10 év (jellemzően 2-5 év) 
ezért tüneteket általában ≥2 laktációs teheneken lehet megfigyelni.

•	 A fertőződés forrása mindig (az erősen) baktériumürítő állat.
•	 A fertőzött állatok tünetmentesen is (!) nagy mennyiségben ürít-

hetik a MAP-ot bélsárral, tejjel és kolosztrummal. A kórokozó 
ürítés szubklinikai állapotban lehet intermittáló (hol nő, hol 
csökken az élettani/immun állapot függvényében), DE: az idő 
előrehaladtával (a MAP szaporodásával a bélcsatornában) nő 
az esélye, hogy erősen baktérium ürítővé (high shedder, super 
shedder) válik az állat. A klinikai tüneteket mutatók mindig erő-
sen ürítők (lásd még 1. ábra).

•	 A fertőződéskor a kórokozót szájon át veszi fel az állat a MAP-
ot tartalmazó bélsárral szennyezett környezetből (tőgybimbó, 
ivóvíz, takarmány, alom) vagy a MAP-ot tartalmazó tejből.

•	 A bélsárral szennyezett ivóvíz különösen „hatékony” módja a 
fertőzés terjesztésének.

•	 A MAP az ileumban (vékonybél vakbél beszájadzása előtti ter-
minális szakasza) telepszik meg. Általában ez a bélszakasz érin-
tett az elváltozásokkal.

•	 Az ileum nyálkahártyáján kívül a MAP megtalálható még a bél 
nyirokképleteiben (nyiroktüszők, ileocaecalis billentyű) és a 

bélfodri nyirokcsomókban. Makrofágokkal szóródhat más szer-
vekbe is, de elváltozásokat esetleg (ritkán) a májban lehet még 
találni.

•	 A betegség előrehaladott állapotában esetleg más bélszakaszok 
(vakbél, vastagbél) is érintettek lehetnek, de ez kevéssé jellemző.

•	 Kimutatható ellenanyag válasz (ELISA) csak előrehaladott stá-
diumban van, tehát a kórfolyamat súlyossága arányos az ellen-
anyag válasz mértékével (szemikvantitatív alapon). 

Sematikus összefoglaló a PTB kórfejlődéséről az 1. ábrán:

Fentiekből következik, hogy az általános telepi higiéniai színvonal, 
különös tekintettel az elletőre, valamint az itatásos borjú nevelés 
technológiája és higiéniai színvonala meghatározó jelentőségű a PTB 
terjedésében. Ugyancsak kulcskérdés, hogy vásárolnak-e állatot és a 
vásárlás előtt van-e PTB ellenőrző vizsgálat.

2. A paratuberculosis klinikai tünetei
•	 Csak a fertőzöttség előrehaladott állapotában jelentkeznek.
•	 Jó takarmányfogyasztás mellett folyamatos és gyorsuló testtö-

meg vesztés.
•	 Tejtermelés csökkenés.
•	 Kezdetben intermittáló, majd folyamatos, krónikus hasmenés.
•	 Állomány szinten a PTB súlyos jelenlétére gyanút keltő lehet a 

jó takarmányfogyasztás mellett rossz vagy csökkenő tejtermelés.
•	 FONTOS: a klinikum nem jellegzetes, távolról sincs semmilyen 

kórjelző értékű tünet. Csak időben elvégzett laboratóriumi vizs-
gálattal lehet felismerni.  Klinikai alapon a betegséget nem lehet 
diagnosztizálni. Hasmenés ugyanis rengeteg ok miatt fordulhat 
elő, gyors testtömegvesztés szintén. Leginkább összetéveszthető 
a MAP a metabolikus okra (energiahiány) visszavezethető le-
soványodással. Metabolikus zavar, azaz szubklinikai ketózis az 
immunrendszer csökkent funkcióját is okozza. A csökkent im-
munműködés miatt gyorsulhat a PTB kórfejlődése.

3. Laboratóriumi diagnosztika
Az M.A.H. Food-Controll Kft. állategészségügyi laboratóriuma által 
alkalmazott PTB laboratóriumi diagnosztikai módszerek a követke-
zők: 

Paratuberculosis laboratóriumi diagnosztika
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58 Holstein Magazin
2014/4

Hazai szerzőink

•	 ELISA technikával: Ellenanyag kimutatás vérből vagy tejből. 
•	 RT-PCR technikával, laboratóriumunkban az országban 

egyedülállóan végzett speciális DNS kivonással, mely jelenleg 
a rendelkezésre álló módszerek közül a leghatékonyabb, 
legpontosabb a MAP hordozók felderítésére.

A két vizsgálati módszer kombinációja alkalmas a paratuberculosis 
fertőzöttség súlyosságának állomány szintű felmérésére.

PARATUBERCULOSIS SÚLYOSSÁGÁNAK FELMÉRÉSE/
ELŐZETES KONTROLL PROGRAM/ÁRAJÁNLAT
Az országban egyedüliként a mi laboratóriumunk kínál olyan kontroll 
programot, melynek lényege a környezeti mintákból történő MAP 
baktériumok kimutatása RT-PCR technikával és a két évesnél idő-
sebb tehenek szerológiai vizsgálata ELISA technikával. A környezeti 
minták kiválasztásánál a betegség járványtanát vettük figyelembe, azt 
a tényt, hogy a fertőződés leggyakrabban a borjú korban történik szá-
jon át, a félévesnél idősebb állatok fertőződése ritka.
A felmérő vizsgálat nettó ára, mely minden (kiszállási, vizsgálati, do-
kumentációs) költséget tartalmaz:
•	 300-500 tehén létszám:  165.000 Ft
•	 500-750 tehén létszám:  205.000 Ft
•	 750-1000 tehén létszám: 245.000 Ft
•	 1000 tehén felett:  285.000 Ft

A felmérés során a következő minták kerülnek bevizsgálásra
1. Környezeti minták vizsgálata PCR technikával:
•	 árutej, mint tanktej
•	 borjúitatásra használatos tej, mint tanktej
•	 itatásos borjak vödréből vett ivóvíz minta

•	 elletőből származó alom
•	 fejőház felhajtóján gyűjtött bélsár

2. Vérminták szerológiai vizsgálata MAP ellenanyagok 
kimutatására: 
A két évesnél idősebb tehenek 10%-ából, de legalább 50 egyedből.
Az egyedek kiválasztásának szempontjai, „gyanús” kategória:
•	 >2 ellésszámú tehenek
•	 hasmenéses tehenek
•	 csökkenő tejtermelésű tehenek
•	 megfelelő takarmányozás mellett is soványodó tehenek
•	 korábban tuberculin próbában pozitívan reagált tehenek

A vizsgálat eredményének értékelése
A környezeti és a vérminták eredményeinek együttes értékelése alap-
ján megbecsüljük a fertőzöttség arányát és meghatározzuk a PTB 
mentesítéshez szükséges program menetrendjét.  Míg az állományban 
a paratuberculosis fertőzöttség súlyossága a klinikai tünetek alapján 
nem mérhető fel, és az egyéb diagnosztikai eljárások bizonytalanok, 
illetve hosszadalmasak, az általunk végzett állományszintű előzetes 
felmérő vizsgálat az egyetlen gyors és hatékony módszer, mely lehe-
tőséget ad a PTB fertőzöttség laboratóriumi eredményekkel igazolt 
feltárására és ezt követően a mentesítési program megkezdésére. 
Szolgáltatásunk a piacon egyedülálló, állatorvos kollégáink, kapcso-
lattartóink egyedi, gyors, kiemelkedően ügyfélközpontú támogatását 
élvezhetik! 
Profitáljon a segítségünkkel! 
Hívja a 06-20/297-9708 telefonszámon Branduse László értékesítő 
kollégánkat!

Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást!  
További információ: RHONE VET Kft., 1116 Budapest, Építész u. 24.,

Tel: 1-371-1372, Fax: 1-371-1373, www.rhonevet.hu
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 Felhasználóbarát
 Lepattintható zárókupak.
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     100%-ban újrahasznosítható.

 Könnyebb
 A 100 ml-es PET az üvegnél 40%-kal könnyebb. 
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 A 100 ml-es PET az üvegnél 40%-kal könnyebb. 
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a gyulladás elleni 

védekezésben

Gyulladáscsökkentő

Lázcsillapító
Fájdalomcsillapító
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Innovatív csomagolás
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A genomika témaköre nagy hangsúlyt kapott a Tejhasznú ál-
lományok genetikai rendezvényén februárban, Főnixben. A 
genomikus tenyészérték torzításával kapcsolatos kérdések bár 
nem voltak napirenden, a résztvevők mégis megvitatták és Paul 
VanRaden az USDA (Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium) 
tudományos munkatársa is röviden kitért a témára előadása so-
rán. Szeretném mélyebben feltárni a genomikus tenyészérték 
hibáit, torzításait, mert sok tenyésztőnek még mindig komoly 
aggályai vannak a genomikus tenyészértékbecslés eredménye-
inek stabilitásával, megbízhatóságával kapcsolatban. Fontosnak 
tartom, hogy megértsük a tenyésztők aggályait, hogy bizalom-
mal legyenek tenyészértékbecslési rendszerünk hatékonyságá-
val kapcsolatban.

Fiatal bikák az idősebbekkel szemben
A táblázat szemlélteti, hogyan alakultak a genomikus 
tenyészértékkel rendelkező és ivadékteljesítmény-vizsgálatban 
(továbbiakban: ITV) indult bikák tenyészértékei 2011 áprilisa és 
2014 áprilisa között. A táblázat azt a 150 legjobb, genomikus 
tenyészértékkel rendelkező fiatal bikát tartalmazza a 2011. áp-
rilisi Lifetime Net Merit alapján, melyek már legalább 50 bí-
rált lányutóddal rendelkeznek a 2014. áprilisi értékelésben (kék 
adathalmaz). Hasonlóképpen, a grafikon másik része tartalmazza 
a legjobb 150 ITV-on alapuló tenyészértékkel rendelkező bikát, 
melyeknek 2011 áprilisában minimum 50, 2014 áprilisában leg-
alább 500 lányutóddal több jelent meg a tenyészértékbecslésében 
(piros adathalmaz). Hasonló ábrát készíthetnénk több tulajdon-
ság esetében is, de az általános tapasztalat hasonló lenne.

A genomikus tenyészértékkel rendelkező fiatal bikákat a kék 
pontok jelzik és láthatóan sokkal magasabb a $NM értékük 
2011-ben, mint az ivadékteljesítmény-vizsgálatban indított bi-
káké, a kék pontok többnyire jobbra kerültek a diagramon a 
piroshoz képest. 2011-ben az volt az elképzelésük, hogy a fi-
atal genomikus tenyészértékkel rendelkező bikák az értékelés 

után megközelítőleg 150$ Net Merit indexponttal megelőzik az 
ITV-ban értékelődött bikákat. Mindamellett, a két csoport bikái 
közti különbség 2014-ben nem volt ilyen számottevő, miután 
a genomikus tenyészértékkel rendelkező fiatal bikák lányai is 
megjelentek az értékelésben.
A grafikonon a zöld vonal mutatja az elvárható $Net Merit 
indexpontot 2014 áprilisában, amiknek alapja a 2011-es 
tenyészértékbecslés. A vonal fölött azok a bikák láthatóak, me-
lyeknek a $NM indexpontja emelkedett az elvárthoz képest, míg 
a vonal alattiak $NM indexpontja csökkent. Ha az értékeléseink 
nem lennének hibával terheltek, a bikák száma a vonal fölött és 
alatt egyenlő lenne.
Azonnal feltűnik, hogy a genomikus tenyészértékkel rendelkező 
fiatal bikák majd mindegyike jelenleg a vonal alatt foglal helyet, 
ami azt jelenti, hogy a tenyészértékük túlértékelt volt még mie-
lőtt a lányaik elkezdtek volna termelni. Ellenben az ITV-on ala-
puló tenyészértékkel rendelkező bikáknál minimális az eltérés. 
Lecsökkentettem a diagramot a legjobb 150 bikára. A torzítások 
valamivel kisebbek, ha minden bikát figyelembe veszünk, de az 
eredmények így is jól láthatóak.
Hozzáteszem, annak ellenére, hogy a két bikacsoport közöt-
ti eltérés átlagosan $60 indexpontra csökkent, a genomikus 
tenyészértékkel rendelkező bikáknak még mindig van egy elő-
nyük. A változások az $CM-ben (Lifetime Cheese Merit) és a 
$FM-ben (Lifetime Fluid Merit) nagyon hasonlóak voltak azok-
hoz, amelyeket az $NM jelzett.
Szintén fontos megjegyezni, hogy az árutermelő telepek számá-
ra nem jelent komoly kockázatot a genomikus bikák használa-

ta. Ugyan számos bika nem 
bizonyult olyan jónak, mint 
korábban beharangozták, de 
csak nagyon kevés olyan 
akadt, amely szörnyű ered-
ményt hozott. Másrészről 
azok a tenyésztők, akik emb-
rió átültetésbe és in-vitro 
fertilizációba fektetnek, egy 
apró tenyészértékesés jelen-
tős anyagi veszteséget okoz-
hat és komoly frusztrációt 
jelent.
A torzítások csökkentése 
érdekében változtatások tör- 
téntek. A legnagyobb előre-
lépés a hagyományos előre-
jelzett örökítőérték 2010-ben 
történt újraskálázása volt te-
heneknél. Ez azért történt, 
hogy a tehenek tenyészérték 
tartománya megfeleljen a 
tenyészbikák esetében meg-

figyeltnek a könnyebb összehasonlítás érdekében. A változtatás 
előtt sok tehénnek túlzottan magas volt az örökítőértéke számos 
tulajdonság esetében és a torzítás kedvező irányba befolyásolta 
a fiaik genomikus tenyészértékét.
Sajnálatos módon vannak más problémák is, melyek torzíthatják 
a genomikus tenyészérték megbízhatóságát.

Továbbra is hibák terhelik a genomikus tenyészértékbecslést
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Hazai szerzőinkP3-oxy Foam D

P3-cide FOAM

Ecolab-Hygiene Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Telefon: 06-1-325-3507
Telefax: 06-1-325-3534

Teljeskörû higiéniai megoldás

További információ: Kiss Attila: 30/229-6794
Molnár Helén: 30/952-9678

Molnár Bettina: 30/334-2592

Aktív hab a tõgy elõtisztításához
A leghatékonyabb megoldás a környezeti
kórokozókkal szemben!

Tulajdonságok:
n kiválóan tisztít

n jól látható, nem csepeg

n fertõtlenítõ hatású

n bőrápoló és védő hatású

n segíti a tejleadást
n néhány másodperc alatt használatra kész aktív hab
n a tőgybimbó teljes felületét befedi
n egyszerûen letörölhetõ tõgytörlõ papírral
n gazdaságos termékfelhasználás
n egyszerűen használható, biztonságos és gazdaságos.

Jelentõs mennyiségben tartalmaz (bőrvédő-) hidratáló komponenseket az epidermisz külsõ 
rétegének a kezelésére. A P3-Cide Foam fokozott védelmet nyújtó der matológiai összetevők 
tu laj donságait kombinálja. A habosodó felületaktív anyag lehetõvé teszi a tõgybimbók tisztítását
fejés elõtt, és jó tõgyvédelmet biztosít fejés után.

Hab alakú higiénés tõgyápoló szer mindennapi használatra

Gazdaságos:
10 l termék
6000-6500

állatra elegendõ!

Kiszerelés: 10 l
950 l

Gazdaságos: 10 l termék 6000-6500
állatra elegendõ!Kiszerelés: 10 l

Tulajdonságok:
n kiváló termék, amely fejés elõtt és után is alkalmazható 

(elõ- és utóhabosítás)
n fokozott tisztító hatás
n „vizuális” alkalmazás, és hosszantartó jelenlét a tõgyön
n fejés „száraz kézzel”
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1. Először is a genomikus előszelekció. Genomikusan tesztelünk 
rengeteg bikát, de közülük csak a legjobbaknak adunk esélyt 
arra, hogy lányaik teljesítménye az ITV-on keresztül bejusson a 
tenyészértékbecslési rendszerbe.
Egy tökéletes világban szeretnénk lányokat a legjobb és a leg-
rosszabb bikáktól is, hogy még pontosabban értékelhessük a 
genomikus hatásokat. Nem hinném, hogy sok tenyésztő termé-
kenyítené a teheneit vacak bikákkal egy pontosabb genomikus 
tenyészértékbecslés érdekében. Ez a fajta torzítás hosszútávon a 
fiatal genomikus tenyészértékkel rendelkező bikáknál alábecsült 
genomikus tenyészértéket tud eredményezni.
2. Másodszor a kiváló genomikus tenyészértékkel rendelkező 
fiatal bikák spermáit nem véletlenszerű termékenyítésekre hasz-
nálják először. Egyre többet látjuk, hogy az ilyen bikák szaporí-
tóanyagát először elit tehenek termékenyítésére használják egy 
újabb magas értékű bika vagy üsző előállítása céljából. Mind-
ez teljesen érthető, azonban a bikák első lányainak eredményei 
nem tekinthetőek véletlenszerű párosításból származó releváns 
információnak. Sok, magas tenyészértékkel rendelkező bika 
tenyésztértéke csökkent a legelső lányaik értékelődése után. A 
nem véletlenszerű párosításoknak megvan a hibája: tartsuk ész-
ben, hogy egy bikának hiába vannak korai termelő lányai, a bika 
tenyészértékét még mindig a genomikus eredményei befolyásol-
ják, mivel lányai még laktációjuk elején tartanak. Az értékelésük 
során tenyészértékcsökkenést mutató bikák esetében azonban az 
esés oka a genomikus eredmények korábbi túlértékelése volt és 
nem a nem véletlenszerű párosításból eredő torzítás.
3. Érdekelődve figyelem az olyan bikák tenyészértékeinek tor-
zulását, ahol a genomikus tenyészértékkel rendelkező bikák 
apái szintén ilyen fiatal, genomikus tenyészértékkel rendelkező 

csúcsbikák. A genomikus tenyészérték előrejelzéseink meglehe-
tősen pontosak egy generáció erejéig, de nem lehetünk benne 
teljesen biztosak, hogy két generáció távlatában is pontosak-e.

Mit kellene tennünk
Teljesen világos, hogy az előítéletek a genomikus tenyész-
értékekkel szemben számtalan, nehezen előre jelezhető okból 
eredhetnek. A kihívás az, hogy a tenyésztők hogyan tudják a 
mindennapokban kezelni a jelenlegi becslési rendszer hibáit.
Sokan úgy gondolják, hogy egy átlagos tenyészértékcsökkenést 
kellene számolnunk a genomikus tenyészérték és az ITV-on 
alapuló tenyészérték között és ezt a különbséget kivonni az új 
genomikus bikák tenyészértékéből. Úgy gondolom, hogy ez a 
megközelítés nem lenne pontos, mert az értékelési rendszerek 
folyamatosan fejlődnek és nehéz megjósolni a torzítás irányát és 
nagyságát. A második javaslat szerint egyszerűen a tenyészérték-
változás statisztikai mutatóit kellene közzétenni és hagyni, hogy 
a tenyésztő belátása szerint értékelje azokat.

Az én szemszögemből nem akarom összehasonlítani a fiatal 
bikákat az ITV-ben értékelődött bikákkal. Ha a tenyésztő 
az egyik vagy a másik lista éléről választ is, biztosan magas 
tenyészértékű bikát fog használni a legtöbb esetben. Lehet, hogy 
sok bika túlértékelt lesz, de a tenyészet még így is genetikai tu-
lajdonságai tekintetében fejlődni fog.

Forrás: Hoard’s Dairyman 2014. május 25., 373. oldal
Eredeti cím: Bias remains a challenge for genomic evaluations
Szerző: Chad Dechow
Fordította: Ari Melinda
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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
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Io-Shield D
Tõgybimbó-védõ és ápolófilm a káros
tartási és környezeti körülmények elleni
komplett védelemre

Kiszerelés: 10 l
250 l

1000 l

Tulajdonságok:
n kiválóan fertőtlenít

n jól látható, légzésaktív védõfilmet képez

n hosszantartó védelmet nyújt órákon át

n az ápolás hatására a tõgybimbó bõre sima lesz

n a termék használatra kész, egyszerûen kezelhetõ

n P3-oxyfoam D-vel könnyen eltávolítható

n extra tejminõséget biztosít

n a kritikus időszakokban különösen ajánlott: elletőben,

tőgybeteg csoportoknál, illetve apasztáskor

Teljeskörû higiéniai megoldás

Ecolab-Hygiene Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Telefon: 06-1-325-3509
Fax: 06-1-325-3534
e-mail: tivadar.bujdoso@ecolab.com

További információ: Kiss Attila: 30/229-6794
Molnár Helén: 30/952-9678

Molnár Bettina: 30/334-2592
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A hirdetés és a termékleírások nem teljes körűek. Alkalmazásuk előtt kérjük, olvassa el a termékekhez
 mellékelt használati utasítást! Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! 

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

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

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

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

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

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

Uralod a helyzetet! 

nap

metaphylaxismegelőzés terápia

a tÜDőgyUll aDás 
Optimális KONtrOllJa

MAXIMALIZÁLJA
A   TELJESÍTMÉNYT!

Megbízható védelem

tÜDőgyUllaDás elleNi VaKCiNa UralOD a helyzetet!

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