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A napi híradásokat hallgatva az ember óhatatlanul elgon-
dolkodik és összefüggéseket keres…
Hallhatjuk, hogy az agrárium még az előző évinél is na-
gyobb mértékben járult hozzá Magyarország gazdasági 
növekedéséhez. Tette mindezt úgy, hogy az elmúlt 16 hó-
napban a mezőgazdasági árak folyamatosan csökkentek. 
Bővült a kibocsátás, a termelés, az árak pedig csökkentek, 
jelentősen mérsékelve, sőt mára már megszüntetve az inf-
lációt.
Nem kis teljesítmény ez, valamennyien érezzük, akik 
ebben a szektorban végezzük a munkánkat. De nem így 
van ezzel a társadalom egy része. Miért mondom ezt? 
Azért, mert mélységesen megdöbbentett az az értetlenség, 
a nyílt agresszió és megalázó vélemények, amelyek egy 
hír kapcsán a kommentekből kitűntek. Az egyik interne-
tes portálon arra a hírre, hogy ismét utcára vonulhatnak a 
tejtermelők, mert továbbra is nagy a baj a vélelmezhető-
en tisztességtelen és törvénytelen (ÁFA csalás) kereske-
delmi folyamatok eredményeként megjelenő import tejjel 
kapcsolatban. (http://www.origo.hu/gazdasag/20141202-
utcara-vonulhatnak-a-tejtermelok-is.html)
Engedjék meg, hogy szó szerint idézzek néhány „vé-
leményt”. A legtöbbjük kimeríti a ma oly sokat hallott 
trollkodás fogalmát, amikor semmi egyéb célja nincs az 
álnevek mögé bújó, „bátor” kommentelőnek mint, hogy 
bántó, támadó mondatokkal szurkáljon egy-egy fórumon. 
Az értelmesebb, elemző válaszokat pedig nagy magabiz-
tossággal félresöprik…
„Majd hogyha normális minőségben tudnak tejet előállí-
tani termelők, akkor lehet beszélni az áfáról. Amíg ilyen 
fel pacsmagolt hitvány termékeket adnak el, addig meg se 
szólaljanak.”
„Remélem a tejtermelők javítanak majd a tej minőségén is, 
nemcsak vonulgatnak.”
„El lehet menni operátornak nettó 65-70 000 forintocská-
ért, ha nem tetszik a tejtermelés. Támogatás mi?! Abból 
lehet ám élni. Hazai és uniós adófizetők pénzéből lehet jól 
élni, és balhézni. Már évek óta nem veszek hazai gazda 
által előállított terméket, mert elegem van az agyontámo-
gatott balhéikból és áremeléseikből. Olcsóbb lett az alma, 
mert sok maradt itthon? Naná, hogy nem! Rohaggyon rá-
juk! Ha nem éri meg tejet termelni, akko menjen el egy 
összeszerelde multiba. Abból akkor biztos fizetése lesz. 
Vagy mégse az a tutibb? Nem mi?! Ammán mégse tetszik 
mi?! Ha nem termel magyar, hozunk máshonnan olcsób-
ban. Elegem van a termelők támogatási nyavalygásaiból.”

„hol keressem meg a beszerzési forrásokat, mikor a falu-
ban nincs egyetlen tehén. aki meg régebben tartott, az meg 
vizezte a tejet. úgy hogy marad a 300.-ft-os tartós tej,meg 
a lányom néha hoz Pestről ”falusi”tejet.”
Tényleg itt tartanánk? Nem hiszem! Ma már az ilyen szél-
sőséges vélekedéseknek is van fóruma, a világháló sok 
mindent kibír, akit pedig bántanak ezek az igaztalan sza-
vak, az klikkeljen tovább. Ezt is gondolhatjuk, de valahol 
mégis egy társadalmi vélekedést olvashatunk, még ha szűk 
réteg is hallatja a hangját. Mi romlott el? Miért nem tud-
juk azt elérni, hogy a megfeszített, mindennapi munkának, 
amit az agráriumban dolgozók végeznek, legyen becsü-
lete? Tőlünk nyugatabbra ez (is) másként alakul. A társa-
dalom hálás azért, hogy biztonságos, jó minőségű, ízletes 
élelmiszert vásárolhat. A termelőknek juttatott, jövedelem-
kiegészítést célzó támogatásoknak köszönhetően mindezt 
relatíve nagy anyagi áldozat vállalása nélkül. A hazait 
veszik, amikor csak tehetik, hiszen tudják, felismerik az 
összefüggéseket. Egészséges társadalmi együttélésnek le-
hetünk tanúi. Mindenki teszi a dolgát és tiszteli a másikat. 
Hollandiában büszkén hivatkoznak arra: tejtermelő csa-
ládból származom.
Mi sem kérünk mást. Megértést, elfogadást és a megfeszí-
tett munkáért a derekas helytállásért a minimálisan elvár-
ható tiszteletet! Van dolgunk ezen a téren. Még több isme-
retet kell átadnunk és bemutatnunk munkánk szépségét és 
felelősségét.
Magazinunk 2014. évi utolsó számát tartja kezében a Tisz-
telt Olvasó! A közelgő ünnepek alkalmából engedjék meg, 
hogy valamennyi munkatársam és a magam nevében Bé-
kés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag 
Új Esztendőt kívánjak!

Tisztes helytállás
Bognár László

ügyvezető igazgató, HFTE
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Tisztelt Tenyésztők!
A legfrissebb, 2014. decemberi 

tenyészértékbecslés eredményeit kizárólag 
a www.holstein.hu honlap Tenyésztés menüpontjában találják. ...CSAK ONLINE!
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Andó Anita: Karácsonyi intés 

Közelgő szép Karácsonykor, 
szemeid könnyesek a gyertya gyújtáskor. 
Hit, remény, szeretet és öröm, 
emlékeztet minket, hetente visszaköszön.
 
Boldogság, békesség, áldás, hangzatos szavak, 
amik a legfontosabbak, a szívedben nyugszanak. 
Nem kérked az igaz szeretet, 
mert cselekedetekben lelheted meg.

Karácsony estéjén mindenki ünnepel, 
ki hittel, ki divatból a templomba menni kell. 
Boldogság, békesség, amit kívánunk egymásnak, 
de szívből kívánd azt, ne káromkodj másnap! 
Szürke hétköznapok apró szemcséi, 
ne vakítson el a csillogás fényei!
 
Figyeld a belső hangod, ami mutatja az utad, 
ha olykor bizonytalanul is keresed a kutat!
Karácsony meghittsége nyugalmat áraszt, 
rajtad is múlik, leveszed-e szívedről zárad. 
Békesség és áldás, nem szóra jön hozzád, 
tenned is kell érte, csak így lesz boldogság!

Különös dolog az adás képessége. Megtanít arra, hogy a tárgyak és a szeretet osztogatható kincsek. 
Minél több emberhez vándorolnak, nem kevesebb lesz belőlük, hanem több.

Schäffer Erzsébet
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Az Egyesület Tenyésztési Programjában lefekte-
tett elvek szerint évente 4 szemegyeztető bírálatot 
tartanak a küllemi bírálók. Az idei évben a negye-
dik ilyen összejövetelt a korábbi évek hagyomá-
nyait követve egy tagtenyészetünk telepén végez-
tük, a Borjádi Zrt. vendégszeretetét élvezhettük 
november 10 és 12 között. A telep tulajdonosa és 
az ott dolgozó kollégák segítségével az ott élő és 
termelő kiváló egyedek voltak segítségünkre az új 
bírálati rendszer bevezetésével egybekötött szem-
egyeztető bírálat megtartásában. 
A szokásoknak megfelelően a statisztikai elemzé-
sek értékelése előzi meg minden esetben a gya-
korlati munkát. Jelen összejövetel kicsit speciá-
lisnak is tekinthető, hiszen az elmúlt időszakban 
elvégzett bírálatok elemzésén túl az új bírálati 
rendszer „útjára bocsátása” is erre az időpontra 
datálódott. Mint arról korábbi magazinunkban 
már olvashattak a Tenyésztő Kollégák, mind szer-
kezetében, mind eszközigényét tekintve komoly változás zajlott 
az elmúlt időszakban bírálati rendszerünkben. Igyekeztünk szem 
előtt tartani a nemzetközi trendeket, előírásokat, ajánlásokat, 
ugyanakkor a hazai tenyésztők számára is olyan új tulajdon-
ságokat beépíteni, amelyekkel a mindennapi munkájukat és az 
állományuk küllemi értékét segíteni tudunk feltérképezni. Neve-
zetesen két új lineáris tulajdonság esetében szeretnénk plusz in-
formációhoz juttatni a küllemi bírálatot végeztető tenyésztőket. 
Mindkettő szoros összefüggésben van az állatok hosszú hasznos 
élettartamával, hiszen akár a tőgyállomány, akár a csontminőség 
tulajdonságokat nézzük, mindkettőnek komoly vetületei vannak 
a tehén gazdaságosságának megítélése szempontjából. 

A főbírálati tulajdonságok sorában egy nem teljesen újnak nevez-
hető tulajdonságot építettünk be a végső pontszám alakításába, 
kiváltva a 15% részt képező Tejelő jelleget. A nemzetközi és a 
hazai értékelések egyértelműen meghatározták azt az irányt, mi-
szerint a túl finom, túlzottan tejelő jelleget mutató egyedek nem 
tudnak kellően hosszú ideig gazdaságos tehenei lenni egy-egy 
gazdaságnak. Ennek köszönhetően egy „új” un. Tejelő erősség 
tulajdonságot vezettük be, amely a megfelelő méretekkel rendel-
kező, de a másodlagos tejelő jellegeket magán is hordozó tehe-
nek preferálja.
A technikai hátteret tekintve a kor vívmányait és a mindennapi 
életet egyre inkább meghatározó androidos környezetet hívtuk 

segítségül az új hardver és szoftver alkalma-
zásával. Közvetlen, azonnali adatkapcsolatot 
tesz lehetővé az adatbázissal és a környezeti 
igényeknek megfelelő eszköz segítségével el-
végzett bírálatok számos elemzés és jövőbeni 
fejlesztés lehetőségét teremtik meg a rendszer 
keretein belül. A borjádi telepen zajló gyakor-
lati munkánk során a statisztika által jelzett ke-
zelendő tulajdonságokon túl döntő mértékben 
az új tulajdonságok definiálására és azok gya-
korlatban történő alkalmazására fókuszáltunk. 
A két lineáris tulajdonság normál eloszlású gör-
bén történő korrekt elhelyezésére és a fő bírálati 
tulajdonságként bevezetett Tejelőerősség össze-
tételére is sor került.
Köszönetünket szeretném kifejezni a Borjá-
di Zrt. valamennyi dolgozójának a segítőkész 
szakmai és baráti hangulatú munkakörülmé-
nyek biztosításáért és a lehetőségért, hogy tehe-
neiken „gyakorlatozhattunk”!

Szemegyeztető bírálat
2014. november 10-12., Borjád

Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE
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AGROMEK. Dánia egyik legnagyobb mezőgazdasági kiállítá-
sa talán a magyar tenyésztőknek ez idáig nem sokat mondott. 
Pedig ezt a kétévente megrendezésre kerülő kiállítást Észak-Eu-
rópa legnagyobb mezőgazdasági kiállításaként aposztrofálták a 
plakátokon. A 13 óriási pavilont megtöltő rendezvény közel 550 
kiállítójával, 60.000-es látogatottságával óriási gépparkot felvo-
nultató kiállítóterével, a három napos „monstre” szarvasmarha 
show-bírálatával Európában az év egyik utolsó nagy mezőgaz-
dasági eseményének számít. Három nap alatt számtalan fajta és 
hasznosítási típus váltotta egymást a ringben – és az istállókban 
is! Rendkívül érdekes volt látni, hogy az első nap bírálatra ke-
rülő jersey és dán vörös fajta képviselői este a bírálatot követő 
pár órán belül üres istállókat maguk mögött hagyva szinte el-
viharzottak a területről. A helyük még ki sem hűlt, érkeztek a 
holstein-fríz fajta fekete és vörös egyedei és hasonló lendülettel 
töltötték meg a felszabadult helyeket, mint ahogy azok kiürül-
tek. A kis távolságok miatt volt olyan résztvevője is a bírálatnak, 
aki másnap reggel, fél nappal a bírálat előtt érkezett.
A Holstein show délután egykor a gyermek felvezető versennyel 
kezdődött, amelyet 14 órakor a holstein bírálat követett. Eddigre 
már szépen megtelt a lelátó és a ring körüli „könyöklő” helyek 
is. Dánia történetében először élő egyenes adásban, az internet 
segítségével nem csak a helyszínen lévők követhették a bírála-
tot, hanem bárki bárhol a világban, aki ellátogatott aznap a dán 
egyesület honlapjára.
A show-n körülbelül 85 állat került bemutatásra, 13 osztályban. 
A számokból egyértelműen látszik, hogy a szervezők a kis lét-
számú osztályokat preferálták. Ennek köszönhetően a közönség 
számára az átláthatóbb ringdresszúra, komolyabb figyelmet ka-
pott állatok jellemezték a napot. Az un. dán módszer alaptétel-
ként szerepelt a bírói elvárásoknál: a sorrendet minden osztály-
nál hátulról előre kellett felállítani, s a hátul lévők még a munka-
vonal felállítása előtt elhagyták a ringet.

Bíró és felvezetők munka közben

Az üszők háromosztályos versenyét az összevetésnél egy 
gyönyörű G Force×D Sammy apaságú vemhes üsző nyerte, a 
nap egyik legfiatalabb – Doorman×Gold Chip –, szinte telje-
sen hófehér állatával a sarkában. Kettőjüket egy vörös – Ladd 
P Red×Acme RC – szűz üsző követte, mint Junior Honorable 
Mentioned. Ez a három egyed erősen kitűnt kortársai közül 
rendkívüli stílusával és funkcionális küllemével. Az üszőosztály 
volt az első és utolsó korosztály, ahol a fajta két színváltozata 
együtt versenyzett, a teheneknél a fekete és vörös egyedek már 
külön-külön osztályban képviseltették magukat. 
Komoly kontraszt volt az üszők bírálatát követő Tenyészetek 
versenye. Hirtelen megtelt a ring minden korú, tenyészetek sze-
rint csoportba rendezett tehénnel. Furcsa volt ez a kezdés, hi-
szen e „versenyszám” az esetek többségében a show vége felé 
közeledvén, a nagydíjas állat megválasztása előtti programszá-
mok egyike szokott lenni. Az ok viszont elég világosnak tűnt: a 
bíró így minden előzetes információ és benyomás nélkül, „szű-
zen” tudja értékelni a csapatokat, hiszen a helyezések, esetleges 
Champion díjak nem befolyásolják az eredményeket. És ez vá-
lóban így volt, teljesen elfogulatlanul találkozhattam a tenyésze-
tekkel a ringben.

.
A kicsit könyörtelen ringdresszúrának köszönhetően – akire 
rámutattam, annak a tenyésztőnek egy rövid indoklás mellett 
azonnal el kellett hagynia a ringet – gyorsan apadt a tömeg az 
arénában. A nagy létszám miatt két osztályban érkezett fekete 
holsteinek összevetését egy ötödik laktációs egyedekből össze-
állított – Toystory, Damion és Ramos apasággal a háttérben – 
csapat nyerte.
Ezt követően elindult a harc osztályonként, az osztálygyőzelme-
kért este 19 óráig. Nem volt megállás, nem volt Intermediate, 
nem volt Senior Champion, nem volt legszebb tőgy.  A kor ha-
ladt előre osztályról osztályra. Csak „nőttek, erősödtek” mind a 
tehenek, mind a tőgyek. Az osztályokat nem nevezném nagyon 
egyöntetűeknek, a szórás – a felnevelés ott sem egyforma min-
denhol – kézzel fogható volt korosztályokon belül is, de minden 

Agromek Wintershow 2014.
– magyar bíró a dán „OMÉK”-on –

Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE
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tehénnek volt „erős” pontja. Ahogy telt az idő a ringben, három 
dolog ragadta meg a figyelmemet. A show-n – bár ez a farmo-
kon élő teheneikre is elmondható – a tejelőerő és a funkcionális, 
kiváló tőgyállomány mellett, hibás bimbóhelyeződéssel érkező 
tehenet szinte nem láttam! Ezalatt értem mind a hátulsó, mind az 
elülső bimbók helyeződését. A nagyszámban elterjedt robotfejés 
– bár azért találkoztam nem „robotpárti” farmerrel is, aki a napi 
találkozást a tehenével semmiért sem adná fel!  – csúnya szóval 
élve, a hosszú évek alatt megtizedelte az állományt, viszont a 
bimbók helyzete irigylésre méltóvá vált. (A tenyészcéljukban a 
két legfontosabb tőgytulajdonság a bimbóhelyeződés és a tőgy-
mélység, a kettő együtt közel 70%-át tesz ki a tőgypontnak!)
A ringben töltött öt óra szinte észrevétlenül rohant el számomra, 
az egyre sűrűsödő tömeg érzékeltette velem, hogy az emberek a 
nagydíjas tehén kiválasztására készülődnek. 
A nagydíjas ceremóniára minden tehénosztály első és második 
tehene érkezett vissza a ringbe, azonnal teljesen meg is töltve 
azt. Az eddig megszokott rend egy kicsit fellazult, mert a lét-
szám megegyezett ugyan az elvárttal, de korosztályokon belül 
teljesen találomra érkeztek vissza résztvevők, amely fokozott 
koncentrációt igényelt. Szintén a „gyors halált” követve, akire 
rámutattam, az elhagyta ringet. Nem volt könnyű a győztesek 
közül szelektálni, és „se szó se beszéd” egyenesen hazaküldeni 
kiváló egyedeket a ringből. Végül hét tehén maradt. Ezt a hetet 
viszont már – természetesen – hátulról előre kellett „fogyaszta-
ni”, míg nem maradt csak három. Ez a három tehén a ring köze-
pére került… taps, zene, hangulat… volt minden, és most már 
mindenki csak a Nagydíjak sorsára volt kíváncsi… A győztest, 
az ötödikes Damion tehenet felállva ünnepelte a közönség. A 
Reserve Champion az osztályában vele szemben „alul maradt” 
fehér – Toystory – tehén érdemelte ki, a Honorable Mention 
díjat egy másodikos osztálygyőztes – Bowser – tehén nyerte. 

Ezt követően érkezett a hír, hogy a győztes Damion tehén idén 
másodszor áll a dobogó legfelső fokán, hiszen a nyári Nemzeti 
Holstein Show is az ő diadalával végződött. Ez a hír megerősített 
döntésemben, ezt a  tehenet már más is megtalálta előttem, annak 
ellenére (bár nagydíjas tehénről vagy jót, vagy semmit), hogy az 
ottani szigorú szabályozásnak köszönhetően, amely tiltja a „tej-
folyást akadályozó eszközök” használatát a kiállítások alatt, a 
ceremónia végére tehenünk tőgyéből igen nagy mennyiségű tej 
távozott. Az elfolyt tej mennyisége „optikailag” kicsit gyengített 
ugyan az összhatáson, de a tehénnek és tőgyének funkcionalitá-
sát nem volt ember, aki akkor és ott megkérdőjelezte volna.
A helyszínen azonnal megtartott ünneplést és díjkiosztót követő 
szűk másfél órán belül elillantak a „nap hősei” és mire leszállt 
az est, helyükön már a húsmarhák pihentek rá a másnap nagy 
kihívásaira.
 

Sikeres évzáró. A Kristensen család, akik mindent vittek: Te-
nyészetek versenye, Grand és Reserve Champion.  

Ünneplés közben: A Nagydíjas és a Reserve tehén egy farmról érkezett. Felvezetőikkel – testvérek – és Keld Christensennel  
(az Egyesület és egyben az EHRC vezetőségi tagja) a ringben.
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Az ősz már két éve az állattenyésztés évszaka a Magyar Tudo-
mányos Akadémián. Tavaly kifejezetten a szarvasmarha-tenyész-
tés, idén a tenyésztés-szervezés kapott egynapos bemutatkozási 
lehetőséget a patinás intézmény dísztermében. Az október 29-i 
400 fős rendezvényen a holland tenyésztőszervezet egyik vezetője 
éppen a holstein-fríz fajta példáján keresztül mutatta be egy jól 
működő tenyésztőszervezet működését. Az anyag az Állattenyész-
tés és Takarmányozásban is megjelent.

A tenyésztésszervezés a tenyésztőszervezetek és a tenyésztéssel 
összefüggő – teljesítményvizsgálatokat, tenyészértékbecslést 
végző, törzskönyvező – szolgáltató szervezetek munkájának ösz-
szehangolását jelenti. A tenyésztőszervezetek fő feladata a kö-
zösségi tulajdont képező fajta, fajták értékeinek megőrzése, il-
letve folyamatos növelése a tenyésztés, nemesítés eszközeivel. 
Napjaink modern, nonprofit vagy éppen piacorientált tenyésztő-
szervezetei mind a fenti cél érdekében tevékenykednek.
Hollandia szarvasmarha-tenyésztése és ezen belül a holstein fajta 
kiváló például szolgálhat a tenyésztésszervezés feladatainak és 
teljes integrációjának bemutatásához.
A különböző országokban jelentős eltérések figyelhetők meg 
abban, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak a tenyésztő-, 
törzskönyvező szervezetek, a szerveződés milyen fokán végzik 
tevékenységüket. 
1. A hagyományos törzskönyvező szervezetek a törzskönyvezés 
mellett a küllemi bírálatokat végzik.
2. A következő lépcsőt az előző feladatok mellett a tejtermelés-
ellenőrzés megjelenése jelenti.
3. Az üzleti tenyésztési program és a mesterséges termékenyítő 
állomás megjelenése a piaci viszonyok beszűrődésével jár együtt. 
4. Ehhez járulhat még a szerveződés következő fokán a 
tenyészértékbecslést végző szervezet integrációja. 
5. A sort a teljesen integrált szervezetek zárják. Olyan tenyésztő 
vállalkozások, mint például a holland CRV, amelyek a saját or-
szága tenyésztőinek kiszolgálásán túl, több kontinensre kiterjed-
ten végzik munkájukat.

Történeti áttekintés
Száznegyven évvel ezelőtt, 1874-ben alapították meg a Holland 
Törzskönyvező Társaságot, az NRS-t. 1946-ban indult el a köz-
ponti tejtermelés-ellenőrzési szolgáltatás, a mesterséges termé-
kenyítés gyakorlata pedig 1960-tól terjedt el az országban. A 
küllemi bírálatot, mint a tenyésztési munka egyik hasznos és fon-
tos eszközét, 1980-ban kezdték alkalmazni a tenyészetek szint-
jén. 2008-tól kezdődően a tenyésztési program már az egyedek 
genomikus információra is épül. Elmondható, hogy a CRV – a 
holland tenyésztőszervezet, mint a gazdák által alapított és fenn-
tartott szövetkezet – 140 éves tenyésztési és fajtanemesítési gya-
korlattal rendelkezik.
A tenyésztésszervezés alakulása társadalmi, technikai-fejlődési 
és nem utolsósorban üzleti kérdés. A CRV modernkori történe-
tében mérföldkőnek tekinthető a Holland Genetics megalapítása 
1989-ben. 1998-ban a következő jelentős lépés, a Hollandiában 

működő helyi szövetkezeti formában működő tejtermelés-ellen-
őrzést végző szervezetek, a mesterséges termékenyítő állomás, a 
törzskönyvező szervezet és a Holland Genetics összeolvadása, és 
CR Delta néven egy új szervezet megalakítása volt. 1998-től kez-
dődően a CRV a nemzetközi porondon igen aktív terjeszkedésbe 
kezdett. Brazíliában a helyi Lagoa da Serra in Brazil felvásárlá-
sa után leányvállalatot alapítottak. Európában a cseh, a spanyol, 
a luxemburgi és az angol tenyésztőszervezetekkel, mesterséges 
termékenyítő vállalkozásokkal kötött együttműködési megálla-
podásokat, szerzett tulajdonrészeket, illetve vásárolt fel cégeket. 
Az Egyesült Államokban és Kanadában, Ausztráliában, Új-Zé-
landon és Dél-Afrikában is üzletegységet alapítottak. 2002-ben 
további átrendeződésre, bővülésre került sor. A flamand tenyész-
tőszervezettel (VRV) egyesülve megalapította a CRV Holdingot. 
Ezekkel a felvásárlásokkal, összeolvadásokkal így a szó valódi 
értelmében vett globális vállalattá növekedett.

A cég működésének mottója: „A CRV egy olyan vezető, a partne-
reit szem előtt tartó szarvasmarha-tenyésztési vállalkozás, amely 
azon fáradozik, hogy hozzáadott értéket teremtsen a tenyésztők 
számára az egész világon.” Értékei: felelősségvállalás, kapcsola-
tok és innováció. Tevékenységeit szenvedéllyel végzi.
A holdingon belül a tenyésztők, a gazdák, a farmerek képviselete 
rendkívül markáns. A CR Delta közel 22.000 tagját egy tenyész-
tőkből álló, hattagú elnökség, 111 tagú küldöttgyűlés és a 36 tagú 
Fiatalok Testülete, míg a VRV 6000 tagját 6 tenyésztőből álló 
elnökség, 30 tagú küldöttgyűlés és a 12 tagú Fiatalok Testülete 
képviseli a CRV-vel közösen alapított holdingban. A cégcsoport 
vezetését egy 9 gazdálkodóból és 3 iparági vezetőből álló igaz-
gatóság látja el arnheimi (Hollandia) székhellyel. A vezetés a Te-
nyésztői Tanács és az Informatikai Bizottság szakmai döntéseire 
támaszkodhat. 
A CRV Holding sarokszámairól: több mint 21.000 tag Hollandiá-
ban és 6000 tag flamand területen. 1500 alkalmazott a világ szá-
mos országában. Nettó árbevétele 170 millió euró, nettó profitja 
3,4 millió euró. Saját tőkéje 76 millió euró, mérlegfőösszege 123 
millió euró. 12 nemzetközi vállalkozás formájában működik, és 
több mint 70 ország importál szaporítóanyagot a tulajdonában 
lévő tenyészbikáktól.

CRV – jobb tehenek egy szebb életért
– előadása alapján összeállította Bognár László –

 Jos Buiting
a holland CRV szövetkezeti ügyeinek igazgatója



Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag, 
Boldog Új Évet Kívánunk!



Egyesületi élet

12 Holstein Magazin
2014/6

A hagyományos törzskönyvező szervezetek feladatait az alábbi pon-
tokban foglalhatjuk össze: 
1. állatjelölés. 
2. származásellenőrzés, amely a mesterséges termékenyítéssel áll 

szoros kapcsolatban. 
3. 3. küllemi bírálat. 
4. a tenyészcél meghatározása, amely a tenyésztési programmal és 

a tejtermelés-ellenőrzéssel függ össze. 
5. a fajta promóciója. 
6. recesszív genetikai terheltségek meghatározása és a 

beltenyésztettség elkerülése. 
7. az egyedek genotípusának meghatározása populációs nagyság-

rendben. 
8. tenyészértékbecslés végzése.
A CRV viszont, mint teljes körűen integrált tenyésztőszervezet fel-
adatai az előzőekkel összevetve sokkal szerteágazóbbak. Nézzük 
ezeket a fentihez hasonlóan pontokba szedve. 
1. a törzskönyv vezetése és a 
2. küllemi bírálat. 
3. a tejtermelés-ellenőrzés több módon is történhet. A gazdák vé-

gezhetik saját maguk (DIY), fejőrobotok alkalmazása esetén 
többletinformációk gyűjtésére is lehetőség nyílik, illetve ha-
gyományos módon, a hivatalos termelésellenőrök segítségével 
a gazdaságban. 

4. mesterséges termékenyítési szolgáltatás, saját állományban ön-
állóan, illetve a CRV inszeminátori szolgáltatása formájában. 

5. tenyésztési program kidolgozása több fajta számára. holstein, 
vörös holstein, MRY, európai lapály, stb. 

6. mélyhűtött szaporítóanyag, embrió és tenyészállatok értékesíté-
se. 

7. párosítási program futtatása, segítség a tenyészbika-választás-
ban. 

8. telepi menedzsment információk szolgáltatása papír alapon, il-
letve digitális formátumban. 

9. összetett telepi megoldások a reprodukciós paraméterek javítá-
sára – OVALERT. 

10. tenyészértékbecslés. „A leghatékonyabb struktúra a gazdálko-
dók szolgálatában.”

A fenti szolgáltatások, funkciók az ún. IRIS Információs Rendszer-
ben érhetők el a felhasználók számára.

A holland tejtermelési statisztikák jól láthatóan bizonyítják a program 
hatékonyságát, hiszen a nyolcvanas évektől kezdve a fejlődés mere-
deken emelkedő trendvonalakkal írható le. Az elmúlt harminc év alatt 
országos szinten majdnem megduplázódott a fajlagos hozam.

A tenyészértékbecslést az ún. AEU (Animal Evaluation Unit: 
Tenyészértékbecslési központ) végzi a tenyészbikák és a nőiva-
rú egyedek számára. Több mint 60 tulajdonságot becsülnek 47 
nyugat-európai fajta egyedei részére. Hat ország használja ezt 
a tenyészértékbecslési rendszert: Hollandia, Belgium, Luxem-
burg, Írország, Brazília és Új-Zéland. A becslés nemcsak szar-
vasmarha, hanem további 2 faj (ló és juh) esetében is futtatható. 
Az adatbázis több mint 20 millió egyed értékmérőit tartalmazza. 
Hagyományos teljesítményvizsgálati adatok mellett az egyedek 
genomikus információit is képes feldolgozni a becslés során. A 
Magyarországon jelenleg használt tenyészértékbecslési rendszer 
kialakításában is közreműködtek a holland rendszer fejlesztői.

Nemzetközi kilátások
A Nemzetközi Gazdaság Összehasonlítási Hálózat (Internatio-
nal Farm Comparison Network: IFCN) adatai szerint a tej iránti 
kereslet évente 20 millió tonnával nő a világban, amely Új-Zé-
land teljes tejtermelésének felel meg. A tenyésztés a jövő tejter-
melő gazdaságait befolyásoló rendszerek egyik fontos eleme.  
A holstein fajtájú tehenek kiváló tejtermelési képességekkel ren-
delkeznek, azonban odafigyelést igényelnek a szaporodásbioló-
giai mutatók, a tőgy-, a tőgyegészségügyi, a láb, lábvég-tulajdon-
ságok, illetve a beltenyésztettség terén.
Az EU jogszabályi rendszereiben megerősítették a nyitott, libera-
lizált belső piaci viszonyokat a tenyésztésszervezés területén is. 
Az IFCN előrejelzése szerint a konszolidált országok kerülhet-
nek ki győztesen a következő időszak egyre élesedő versenyéből.

Jövőkép
A gazdaságok átlagos mérete egyre növekszik, ami egyben azt 
is jelenti, hogy a döntéshozók egyre fejlettebb menedzsment-
eszközöket és szolgáltatásokat igényelnek. A tenyésztőszerveze-
tek egyre komplexebb, integráltabb szolgáltatásokat nyújtanak.  
A szervezetek konszolidációja tovább fog folytatódni. A tehenek-
kel, a tehéntartással kapcsolatban a társadalmi elvárások egyre 
szigorúbb követelményeket támasztanak. Gondoljunk csak az 
üvegházhatású gázok kibocsátására vagy az állatitermék-előállí-
tás állatjólléti vetületeire. 
Ennek megfelelően az újragondolt tenyészcél a következőkben 
foglalható össze: teheneink legyenek egészségesek és könnyen 
kezelhetők; éljenek és termeljenek tovább, (legalább 4 laktáció 
az elvárás); a tejtermelésük a lehető leghatékonyabb módon tör-
ténjék. 
 „Fényes a jövő a tejtermelő gazdák számára!”
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Immáron nyolcadik alkalommal rendezték meg a kelet-európai 
küllemi bírálói harmonizációt. 10 évvel ezelőtt a szlovák és cseh 
kollégákkal együtt dolgoztunk évente egyszer együtt, átbeszél-
ve az akkor éppen aktuális problémákat a küllem tekintetében, 
majd közösen bíráltunk számtalan tehenet a bírálat gyakorlati 
részének csiszolása érdekében. Az évek során „híre ment” és 
egyre szélesebb körben váltott ki érdeklődést a három ország 
ebbéli tevékenysége. Így idén, a Horvátország által szervezett 
programra már 8 ország 37 résztvevője regisztrált. Horvátor-
szág, Lengyelország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Szlovénia, 
Szerbia, Macedónia – a frissen alakult Macedón Holstein Egye-
sület első nemzetközi bemutatkozása volt – és Magyarország. A 
rendezvény nagyszerű lehetőséget adott arra, hogy mélyebben is 
megismerjük a résztvevő országok holstein tenyésztését, a mö-
götte rejlő számokat, és együtt bírálva felszínre emeljük és meg-
oldjuk, harmonizáljuk a bírálat gyakorlati részének legnagyobb 
kihívásait. 
Az országok tenyésztésének történelmi háttere, tenyésztési kul-
túrája, az eredményeik, tartástechnológiából is adódó különbsé-
geik óriásiak, de egyvalami egyértelműen kirajzolódott a két nap 
során. Függetlenül a jelenlegi viszonyoktól, a jövőben talpon 
maradni kizárólag fejlesztésekkel, a hatékonyság növelésével 
lehet, amelyre minden ország a saját lehetőségeit maximálisan 
kihasználva törekszik is. A tejtermelésnek, a farmok méretének 
növekedése minden ország grafikonján kézzel fogható volt. A 
farmok kis létszámának kezelése több ország tekintetében az 

egyik legnehezebb feladat, hiszen országos populációjuk nagy 
részét a pár tehenes gazdák teszik ki. Jó példa erre, hogy a horvát 
bíráló kolléga, ha egy telepen 4-5 (!) tehenet tud bírálni, az már 
jó eredménynek mondható. Ezekben az esetekben természete-
sen nem csak a bírálatot, de a megbízható termelésellenőrzést 
sem könnyű hatékonyan végezni és akkor a tenyésztési program 
konzekvens végrehajtásáról, az egységes tagságról még nem is 
beszéltünk. Nem kérdés tehát, hogy Kelet-Európa holstein te-
nyésztése rendkívüli szélsőségeket tartalmaz. Sok-sok évnek 
kell még eltelnie ahhoz, hogy hasonló egységes képet és erőt 
képviseljen majd, mint jelenleg kontinensünk nyugati fele.

Óriási különbségek a tenyésztési hagyományokban, de a lineá-
ris küllemi bírálatot „egy nyelven beszéltük”.

Közép-Európai Küllemi Bírálati harmonizáció
Horvátország – a „sokszínű kelet”

Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE
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A kéknyelv betegség jelenlegi helyzete
Dr. Nemes Imre a NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi 
Igazgatóságának vezetője november 25-én részletesen beszámolt 
a MÁSZ és a húsmarhás tenyésztőszervezetek képviselőinek, 
a kérődzőket érintő, sok tenyésztő életét megkeserítő, de a tél 
miatt végre lecsengő kéknyelv nagyon is aktuális helyzetéről 
tájékoztatta a jelenlévőket. Ennek rövid összefoglalóját dr. 
Wagenhoffer Zsombor által készített feljegyzésből készítettük el.

Kéknyelv betegség – aktuális információk
November végéig összesen 5 megyében (Békés, Csongrád, 
Bács-Kiskun, Tolna és Baranya) találtak pozitív eseteket. 24 te-
lepülés 70 tenyészetében 169 pozitív állatot regisztráltak, ame-
lyeket kiemeltek az állományokból és állami kártalanítás mellett 
leöltek, ill. levágtak. A kitörések körüli 2 km-es zónában légi 
szúnyogirtást rendeltek el. Az első esetet követő második hét-
től már nem kell a helyszínen haladéktalanul leölni az állatot, 
hanem Bayofly-os kezelés után a legközelebbi vágóhídra lehet 
elszállítani és ott levágni. A Bayofly-t 50 kg-nál nehezebb álla-
tokra lehet alkalmazni, ennél kisebb állatoknál csak a gazda sa-
ját felelősségére. Az állatok húsa emberi fogyasztásra alkalmas. 
Eddig a kéknyelv elleni intézkedésekre a magyar kormány 200 
millió forintot költött.
Az eljárásrendet a 2000/75/EK és a 1266/2007/EK rendeletek 
határozzák meg. A 100 és 50 km-es korlátozás alá eső területek 
kiterjesztését lehet csökkenteni a kitörést követő 100. naptól, 
amennyiben igazolhatóan nem terjed a vírus a zónában. A 20 
km-es zónát is EU rendelet írja elő, úgy, hogy a pozitív eset kö-
rüli 20 km-es körzetben 40 napos forgalmi zárlatot kell elrendel-
ni. Sajnos a 40 napos zárlat minden újabb kitörés bejelentésekor 
újra indul. 
A vektormentes időszakon kívül, mentes területekre a korlátozás 
alá eső területekről továbbtartásra csak szúnyogmentes épületből 
lehet állatokat kiszállítani. Eddig két ilyen objektumot fogadott 
el a magyar hatóság (két pihentető telep Csongrád megyében), 
továbbá a harmadik is hamarosan megkaphatja az engedélyt Fej-
ér megyében.
Továbbtartásra kiszállítás a korlátozás alá eső területekről men-
tes területekre elméletileg csak bizonyos harmadik országokba 

lehetséges (pl. Törökország, Tunézia, Izrael), DE ezek az orszá-
gok is hétről hétre nehezítik a feltételeket. A törökök és az izrae-
liek pl. nem engedik az 5 érintett megyéből állatok kiszállítását, 
ill. ezen az öt megyén a szállítmányok áthaladását sem!
Azonos körzeten belül az állatok szállítása lehetséges, így szál-
líthatók marhák, juhok Görögországba, Bulgáriába, Romániába 
vagy onnan ide, de csak azonos körzeten belülre.
A vakcinázást csak az országos főállatorvos engedélyezheti. A 
magyar hatóság döntött, hogy a vakcinázást engedélyezni fogja 
a vektormentes időszak elmúltával, illetve a megfelelő vakci-
nák beszerzését követően. Arról még nem született döntés, hogy 
a teljes hazai vagy az érzékeny területeken (20 km-es zóna, 
határmenti részek) lévő állományokra kiterjedően, esetleg csak 
a kereskedelmi forgalomba kerülő állatokat kell-e majd vakci-
názni. Állami támogatásra 2015. január 1-től lesz lehetőség a 
148/2007-es rendelet keretében (a vérvétel és a vizsgálatok dí-
jainak támogatása). A teljes állomány vakcinázása 3,5 milliárd 
forintba kerülhet.
A vírus szerotípusa a laborvizsgálatok alapján a 4. törzshöz tar-
tozik. Várhatóan március-áprilisra lehet nagyobb mennyiségű 
vakcinát beszerezni. Tárgyalások folynak lehetséges magyar 
vakcinagyártókkal is. 0,5-1,5 euro körül lehet egy adag vakcina 
ára. 

A hatóság december 3-tól hirdette ki a vektormentes időszak 
kezdetét. Ettől számított 28 napot követően negatív eredményű 
szerológiai, ill. 14 napot követően negatív eredményű PCR vizs-
gálattal ki lehet szállítani az állatokat továbbtartásra is. 

Schmallenberg vírus
2012 októberében találtak először Magyarországon pozitív ese-
tet. 2014. november 25-ig 16 PCR (azaz vírus) pozitív egyedet 
találtak. Összesen mintegy 26 ezer vizsgálatot végeztek el, ebből 
4600 volt szeropozitív. A betegség nem esik bejelentési kötele-
zettség alá, egyes vevők (pl. orosz, belorusz, török) követelik 
meg a szeronegatív egyedeket és ezzel a kereskedelmet jelentő-
sen megnehezítik. Csak a PCR pozitív állatokat tekinti a magyar 
hatóság beteg állatnak.
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Sok bizonytalanság terheli a tejtermelő ágazat jövőjét, elég, ha 
csak az áprilisi kvótakivonásra vagy az orosz piac ’beszűkülé-
sére’ gondolunk. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 
szokásos éves konferenciájának tematikáját október végén a her-
ceghalmi Hotel Abacusban a kvótakivezetés köré építette fel, s 
a pontosabb helyzetértékelés végett az európai tejtermelés meg-
határozó tagországaiból és a hazai kormányzat képviseletében is 
hívtak előadókat.
Mélykuti Tibor TT elnök a termelők, feldolgozók és kereskedők 
háromoldalú összefogásának jelentőségét hangsúlyozta beveze-
tőjében, a cél a magyar tej itthon tartása és a hazai közösség jó 
minőségű tejtermékekkel való kiszolgálása. 
Jakab István parlamenti alelnök is a közös érdekek mentén való 
együttműködés, az integráció fontosságát emelte ki. Magas szin-
tű integráció mellett a versenyképesség is nő, Németországot 
említette példaként, ahol az integrált termelési rendszerek aránya 
90% feletti a mezőgazdaságban. Véleménye szerint a magyar tej-
termelők szakmai tudása kiváló, s állnak azon a szinten, hogy 
bármikor állják a versenyt a világban. Amiben gyengék vagyunk, 
az az erős nemzeti marketing hiánya. Itt marketingfogásként em-
lítette a GMO-mentes takarmányból előállított GMO-mentes te-
jet, amely akár az ágazat egy szegmensének kitörési pontjává is 
válhat. 
Dr. Mezei Dávid miniszterelnökségi államtitkár-helyettes a 2020-
ig tartó Vidékfejlesztési Program (VP) sarokszámait osztotta meg 
a hallgatósággal. Fő célként nevezte meg a munkahelyteremtést, 
a kis- és közepes gazdaságok előnyben részesítését különösen a 
foglalkoztatásban, s a fenntarthatóság témakörét, melyben hang-
súlyos szerepet az energiahatékonyság növelése – a megújuló 
energia – és az energiafüggőség csökkentése kap. S most lénye-
ges ponthoz jutottunk, mert a kifejezetten munkaigényes ágazatok 
közé az állattenyésztést és a kertészetet sorolta. A VP fő intézke-
dési között jelent meg az élelmiszer feldolgozás is. A támogatások 
lehívását a pályázati eljárások és elszámolások egyszerűsítésével 
segítik. A bürokrácia csökkentéseként az intézményrendszert pol-
gárjogi alapra helyezik, hogy a végrehajtás rugalmasabb legyen, 
például a hiánypótlások területén. A pályázatoknál említette a 
gépkatalógus eltörlését és a használt eszközök elismerését.
Az állattenyésztésnek kiemelt szerepet szánnak, cél az ágazatban 
a foglalkoztatás növelése, a minőségi alapanyag-ellátás fejleszté-
se és a versenyképesség javítása.
Németország Európa egyik legmeghatározóbb tejtermelője, s egy-
úttal legnagyobb exportőre is. A német tejágazat jelenlegi helyze-
tét dr. Simon W. Schlüter mutatta be, aki a vertikális integráció 
szerepét hangsúlyozta, mely fontos szerepet játszik a német tejár 
stabilitásában. Telepeik száma folyamatosan csökken, a létszám 
viszont emelkedik, de az átlag így is csak 52 egyed telepenként. A 
még jobb minőség és német termék iránti bizalmat is építendő a 
tejtermelők és feldolgozók megalkották a ’QM-Milch’ minősített 
tej fogalmát, melynek minőségét egy 55 pontos checklistával biz-
tosítják, s a tejtermelők 75%-a csatlakozott a kezdeményezéshez, 
számuk folyamatosan nő. Ők a termelés mellett a feldolgozóipa-
rukat is fejlesztették az elmúlt években.

A holland tejpiac jövőbeni lépéseit, céljait Kees Romijn vázolta. A 
jelenlegi kb. 17.000 farmer 16 millió tehenének takarmánybázisát 
a gyep adja, 12 millió tonnás kvótájuk 66%-át exportálják, ennek 
2/3-át EU-n belül. Grafikonjain bemutatta az általunk is ismert ez 
évi nyerstej árcsökkenés számait, s a kvóta utáni élet holland stra-
tégiájaként ezeket vizionálta: 10-15%-os létszámnövekedés, ami 
2020-ig 20-25%-os tejtermelés növekedést eredményez. Ez évi 
4%-ot jelent, de a tervezett 10% hatékonyságnövelést is említette. 
Nagyon fontosnak ítélte ő is a tejtermelő szektorban az összefo-
gás jelentőségét, a termelő-feldolgozó-ellátási lánc (kereskedő) 
hármas egységének szoros kapcsolatát. Arany háromszögként ti-
tulálta a termelők, kormányzat és kutatóhelyek egységét, mert a 
jövő útját mindenképp a fejlesztések és az összefogás jelenti.
A már sokak által jól ismert olasz Angelo Rossi most is a lényeges 
piaci folyamatokat átláthatóan elemezve mutatta be a globális tej-
piac jelenlegi és várható helyzetét. A világ tejtermelésének 24%-
át adja az EU, Óceánia 5%, Észak-Amerika 16%, Ázsia 17%. DE! 
Míg az EU 24%-os termelése a világpiacon az csak 24%-nyi szin-
ten határozza meg az árakat, addig Óceánia 5%-os tejtermelése a 
világpiaci árak 40%-át tartja a kezében, mert a sajt, vaj és tejpor 

piac ezen szegmensét ők ellenőrzik. A világpiac 9%-a határozza 
meg az árakat! 2013 júliusa óta folyamatosan nő a tejtermelés, 
az átvételi árak csökkennek. Legfőbb exporttérséggé Délkelet-
Ázsia nőtte ki magát a sajt és csomagolt tejpor vonatkozásában, 
s az előadó magyar kitörési pontként is ezt a térséget jelölte meg. 
Ide kellene eladnunk feldolgozott(!) termékeinket. A tejár csök-
kenésében szerepet játszott a poralapú termékek piacának össze-
omlása: Új-Zéland növekvő tejtermelés mellett 95%-ot exportált 
ebből, de Kína csökkentette az importját, ez a piac beszakadását 
jelentette. Az új-zélandi ár 42-ről 27 EUR-ra csökkent. Az EU-28 
tejtermelése 2013-tól nő, a mostani árcsökkenés már a kvótakivo-
nás hatása. Európa nagyon jó minőségben állít elő sajtokat, de a 
világpiacon árainkat nem tudjuk megtartani. A jövő piacai Afrika, 
Dél- és Közel-Kelet lehetnek. Kína is esélyes, ott a tej árát a tej-
por ára határozza meg. Az olasz nyerstej ára 50%-ban az import 

Tejágazati konferencia 2014.
Sztakó István

fejlesztési főmérnök, HFTE

Óceánia a világpiaci ár 40%-át határozza meg.
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tej, 50%-ban pedig a Grana Padano árától függ. Ez nekünk azért 
fontos, mert a magyar tejexport 47%-a Olaszország felé irányul. 
78% összesen az ömlesztett tej exportunk. Javaslata szerint a tejet 
itthon kell feldolgozni, a végterméket kell exportálni. A várhatóan 
csökkenő árakkal ez az exportstruktúra nem lesz tartható, a tej 
nyersanyagként történő értékesítése nem lehet hosszú távú meg-
oldás. Meg kell tartani a termelők hasznát.
Prognózisa szerint Európában az árak csökkenni fognak, 4 millió 
tonna a túltermelés. Ezt exportálni kell, mert a belső fogyasztás 
ezt nem kompenzálja. Ez a mennyiség ¾ év alatt fogy el optimális 
időjárás mellett. Fontos, hogy havi szinten kell követni a piaci 
változásokat; érzése szerint 2-3 nehéz negyedév következik. 
Az előadásokat követően a megszokott módon fórum-beszélgetés 

következett, melyen dr. Nagy István FM parlamenti államtitkár 
is részt vett. A vitaindítót is ő tartotta, melyben megemlítette az 
Áfa kérdését is. Az tej áfájának csökkentését ma még nem bírja 
el a költségvetés, véleménye szerint az áfacsalt tejekkel nem le-
het versenyezni. Célként jelölte meg a tej, hús és kenyér áfájának 
5%-ra való mérséklését. Kitért a Jakab István által említett GMO-
mentes tej, s így takarmány fontosságára is. Több téma is felvető-
dött, a kormányzat képviselői megválaszolták a kérdéseket. 
Az olasz előadó egy kérdésre, miszerint szerinte az Olaszország-
ba induló tej piaca drámaian szűkül-e majd, kifejtette: tőlünk dél-
re a tejet csak feldolgozva lehet értékesíteni. Megoldás lehet az 
EU-ban a tejpor és vajraktározás, de az eddigitől eltérő, kereske-
delmi szemlélettel. Ez gyors feltöltést és kitárolást jelent a piac 
igényeinek megfelelően. 
Mélykuti Tibor zárszavában csökkenő nyerstej-exportról szólt. 
A kevés támogatás miatt sok tejfeldolgozó kapacitás megszűnt 
Magyarországon. A három éve kezdődő folyamatban egyre több 
kiskereskedelmi lánc írt alá megállapodást a Szakmaközi Szer-
vezettel, melynek eredményeként több hazai termék jelenik meg 
a polcokon, s csökkent az UHT tejek aránya. Nem voltunk ver-
senyképesek, a 18-27% áfa nem tette lehetővé a fejlesztéseket. 
Folyamatosan ki kell szolgálni a piacot, pufferelni kell a tejtöbblet 
és -hiány kérdését. 
Istvánfalvi Miklós szerint Magyarország ma önellátó lehetne, ha 
nem nyerstejet exportálna. Az EU-15-ök a tömegsajtjaikkal jelen-
tek meg nálunk, mi a belső piacainkat átadtuk nekik, s nekünk 
kellett új piacokat kersnünk. A külföldi előadók mondandójából a 
magas szintű összefogást és szervezettséget emelte ki, ez lehet az 
erős termelői alkupozíció alapja. 

Növényspecifikus biológiai megoldások 
a tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

• Tudományos alapon tervezett 
alapanyag-specifikus termékek

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

• Optimális tartósítás, értékesebb 
tömegtakarmány

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

www.lallemandanimalnutrition.com
LALLEMAND ANIMAL NUTRITION

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz
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A csomagoló tejporban Délkelet-Ázsia a meghatározó.
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Aranytörzskönyvesek

Harsányi Sándor

Harmadik aranytörzskönyves tehenüket 
ünnepelhették Csobajon az Ivanics-Farm dolgozói. Irén 1390 
(Enyingi Produkaló Jabot×Chief-Cris) nevű tehenük 12 évesen 
8 laktáció alatt termelte meg a 100.000 kg tejet.

 Az elismeréssel járó oklevelet Ivanics Imre feleségével és a 
farm dolgozóival vette át.

A Gorzsai Mezőgazdasági Zrt-ben is újabb két tehénnel bővült 
az aranytörzskönyves tehenek sora. Makkász 7717 (OMT Alta 
Alfredo Manat×Brent) tízévesen a kilencedik ellésén van túl. 
E két számból is jól érzékelhető, hogy nagyon jól fogamzott, 
hiszen eddig csak 16 termékenyítésre volt szüksége a kilenc 
vehemhez. Ez 1,8-as vemhesülési indexet jelent.
A másik tehén Fakó 0018 (Blitz×Coconut) szintén tíz évesen hat 
ellést követően került be az aranytörzskönyvbe.

Az oklevelet a telep dolgozói vették át. Balról jobbra: Mészá-
ros Dávid, műszakvezető, Sántha Árpád műszakvezető és Sza-
bó László üzemvezető-helyettes.

A kiállításokon rendkívül jól szereplő Biharnagybajomi Dózsa 
Agrár Zrt. jó küllemű tehenei nem csak a show-bírálatokon bi-
zonyítanak, hanem a hasznos élettartam tekintetében is sorra 
szerzik az elismeréseket. Rövid időn belül a harmadik arany-
törzskönyves tehén került felavatásra a tenyészetben. Milka 
(Trent×Montain) 11 évesen, 8. laktációjában termelte meg a 
100.000 kg tejet. Volt kitől örökölni e remek életteljesítményt, 
hiszen anyja is 80.722 kg tejet termelt élete során. 

Milka aranytörzskönyvét B. Csák Imre elnök és Madar László 
ágazatvezető Bőr Károllyal vették át.

A Béke Mezőgazdasági Szövetkezet Hajdúböszörmény is három 
tehénnel képviselteti magát a hazai aranytörzskönyvben. Ezúttal 
Csicsó 3072 (BG Bacchus Laibert×Cliffhanger) nevű tehenük 
érte el a 100 tonna megtermelt tej életteljesítményt. Apjának sza-
porítóanyaga akkoriban ivadékteljesítmény-vizsgálat keretében 
került felhasználásra. Csicsó tizedik életévében 6 borjadzás után 
került be az elit klubba. Standard laktációinak átlaga 13.104 kg. 

A telep legújabb aranytörzskönyves tehenének családfájában 
kutakodva felfedezhetjük, hogy talán nem is csak a véletlen és 
szerencse műve, hogy ilyen magas teljesítményre volt képes. 
Megvizsgálva Csicsó anyjának termelését ugyanis azt tapasztal-
juk, hogy ő is átlagon felülit teljesített élete során, hiszen 50.755 
kg tejjel fejezte be annak idején a tejtermelést. És ez még nem 
minden! Tovább tanulmányozva a családfát, találunk egy tehe-
net, aki jelen aranytörzskönyvesünk nővére és még mindig az 
istállóban éli napjait és tejet termel. Ez a tehén – aki egy Monza 
lány – jelenleg a hatodik laktációját tapossa és eddig 85.429 kg 
tejet termelt. Jelenleg is vemhes, így hát jó eséllyel pályázik rá, 
hogy testvére nyomdokaiba lépjen.

A Hajdúszováti Szarvasmarha Telep Hasznosító Kft. tehene Sári 
2934 (Congo×Aberdeen) 11 évesen 8 laktációt követően került 
beiktatásra az aranytörzskönyvbe. Sajnos az ünnepelt már nem 
vehetett rész az avatáson.

Aranytörzskönyves avatását a nyolc laktációs 30048 4345 5 
Vadló sem élte meg a Szerencsi Mg. Zrt telepén, sajnos már őt 
is csak posztumusz emelhettük a kiemelkedő életteljesítményt 
elért tehenek sorába.
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Táblaavatás a Hódagro-nál

Kőrösi Zsolt

December 10-én újabb tenyészetben 
avattuk fel a Minősített Tenyészállat Előállító Üzem táblát.  
A Hódagro Zrt. elnök-vezérigazgatója Szabó Lajos és állatte-
nyésztési ágazatvezetője Farkas Pál vették át az oklevelet az 
esemény alkalmával.

Ünnep az Agárdi Farm Kft-nél

Jakab Lajos

Jelentős technológiai fejlesztés valósult 
meg az Agárdi Farm Kft. Seregélyes-Elzamajori tehenészetében. 
Az ÁTK-4 pályázat segítségével felépült 2×24 állásos parallel 
DeLaval fejőház az 1975-ben épült régit váltotta le. A modern, 
XXI. századi elvárásoknak megfelelő, megújuló erőforrásokat 
is hasznosító épületen belül kaptak helyet az irodák és a szoci-
ális helyiségek is. Az esemény tiszteletére rendezett ünnepséget  
Dr. Gergácz Zoltán, az Agárdi Farm Kft. ügyvezetője nyitotta 
meg, majd ünnepi köszöntőt mondott Dr. Nagy István parlamen-
ti államtitkár és Sasinszki Ágnes, az Aragó Agrárcsoport vezető-
je. A létesítmény szakmai bemutatását Tóth Tamástól, a DeLaval 
Kft. termékmenedzserétől hallhattuk.

A rendezvény keretében felavattuk a Minősített Tenyészállat 
Előállító Üzem táblát, valamint egy újabb Aranytörzskönyves 
tehénről is megemlékeztünk. A 14358 Bendix apaságú, 9904 
Márka 2002. augusztus 24-én született, hétszer ellett és a hatodik 
laktációja végén haladta meg termelése a 100 ezer kilogrammot.

A minősítésről szóló tanúsítványt Dr. Gergácz Zoltán, az Agár-
di Farm Kft. ügyvezetője vette át.

Az Aranytörzskönyves tehén oklevelét Dr. Gergácz Zoltán ügy-
vezető és Pető Tibor állattenyésztési igazgató vette át.
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by HYPREDPREFOAM +Fejés előtt 

Tőgybimbók fejés előtti előkészítésére 
hab formában

 Bimbó védelem
A PREFOAM+ kozmetikai összetevőinek köszönhetően lágyabbá teszi és 
hidratálja a tőgybimbót.

 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 PREFOAM +  összetevői
 LSA® alapú komplex (tejsav és szalicilsav), 
 puhító- és hidratáló anyagok.

Kiszerelés: 10 kg, 20 kg

A PREFOAM + ELŐNYEI
• Tisztító hatás

• Kozmetikai hatás 
• Erőteljes antibakteriális fertőtlenítés

 Termékeinkről érdeklődjön szaktanácsadóinktól, 
 kereskedő partnereinktől!

 Dr. Lipthay Tamás  Kereskedelmi Igazgató  +36(30) 924 6473
 Simon Áron   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
 ÁT Kft. Gödöllő +36(20)464-0184

Agrochimia Hungária Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Központi tel: 23/889-726
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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

Geleji avatás

Berkó József

November 18-án a geleji Dél-borsodi Agrár Kft-nél a tizenket-
tedik laktációjában termelő 30790 0169 3 Sárit 550. sorszámon 
avattuk Aranytörzskönyvesként. 

Ő volt a telep negyedik 100.000 kg tejtermelést elért tehene, 
oklevelét Kiss Ferenc elnök Nagy Zoltán ágazatvezetővel és 
munkatársaival vette át.

A Pusztavámi Tejtermelő Zrt.
is elismert üzem

Sebők Tamás

Istvánfalvy Miklós, Zelovics Gábor és kollégáik a frissen ava-
tott tábla és a nemrégiben átadott új fejőház mellett.



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) 
 



Hazai szerzőink
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A Szaporodásbiológiai Társaság ez évi nagyrendezvényét nov-
ember első hétvégéjén Herceghalomban tartotta az Állattenyész-
tési Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet központjában. A 
kétnapos találkozó első délutánját a sertés- és a kedvtelésből 
tartott állatok reprodukciójával kapcsolatos előadások töltötték 
ki, míg a szombati nap fókuszában a tejelő szarvasmarhák sza-
porodásbiológiája állt. Ismereteinket bővítendő sikerült meg-
nyernünk két spanyol kutatót – pontosabban egyikük szemé-
lyében olyan gyakorlati szakembert, aki pályafutása során több 
százezer vizsgálatot végzett –, hogy mutassák be kutatásaikat és 
azok eredményeit. A Magazin olvasóközönségét a szarvasmarha 
szaporodásbiológiai blokkban elhangzott előadásokról szeret-
ném tájékoztatni.

Aktuális tudnivalók az egyre gyakrabban előforduló kórokozók 
(Neospora, Coxiella, Schmallenberg) szarvasmarhák fertilitá-
sára gyakorolt hatásáró című előadását Irina Garcia‐Ispierto, 
(Fernando López‐Gatius társszerzővel) a spanyolországi Lleida 
Egyetem Agrotechnikai Centrum kutatója tartotta. 
Az 1980‐as évek óta a nagy tejtermelésű tehenek szaporodásbio-
lógiai teljesítménye fokozatosan csökken. Ma már tudják, hogy 
az emelkedő tejtermelés mellett számos egyéb tényező is okoz-
hat csökkent fertilitást. Ezek között szerepel például a hőstressz, 
vagy olyan fertőző betegségek, mint a brucellózis vagy a tuber-
kulózis. Ezeket a betegségeket és környezeti tényezőket a mo-
dern tejelő gazdaságokban már többé‐kevésbé jól tudják kont-

rollálni, viszont olyan világszerte elterjedt betegségeket, mint a 
neosporozis (Neospora caninum), a coxiellózis (Q‐láz; Coxiella 
burnetii) és a nemrég felfedezett Schmallenberg fertőzés még 
kevésbé ismerjük, diagnosztizálásuk és kezelésük is még gye-
rekcipőben jár.
2011 nyár végén egy észak‐nyugat németországi és egy holland 
tejelő tehenészetben hipertermia (láz) és a tejtermelés csökke-
nés jelentkezett. Néhány tünet nagyon hasonlított a Bluetongue 
vírusa által okozott betegséghez, azonban meglepő módon sem-
milyen szarvasmarhára patogén kórokozót nem sikerült izolál-

ni a tüneteket mutató állatokból. 2011 végén a németországi 
Frederich‐Loeffler Intézet vírus RNS‐t mutatott ki a mintákból, 
ami egy új vírus, a Schmallenberg vírusnak elnevezett kóroko-
zóhoz tartozott. Ez a vírus az Orthobunya vírusok nemzetségé-
be, a Bunyavírusok családjába tartozik. Az általa okozott beteg-
ség fő tünetei a 2‐6 napig tartó láz, hasmenés és étvágytalanság. 
A fertőzés legkomolyabb következményeit azonban vemhes 
tehenek esetében írták le. A fertőzött anyaállat továbbadhat-
ja a vírust a magzatnak, ezzel vetélést vagy holtellést okozva. 
A vetélt vagy esetlegesen élve született magzatokon fejlődési 
rendellenességek láthatók: ideg‐izom‐csontváz deformitások 
(arthrogyposis), súlyos merev nyaktartás és ízületek, a csigolyák 
és a gerincoszlop torzulása, ferdesége, rövid alsó állkapocs és 
idegi rendellenességek, mint idegi vakság, koordinálatlan moz-
gás és/vagy viselkedési rendellenességek. A világszerte újra fel-
bukkanó Coxiella burnetii egy obligát intracelluláris baktérium, 
mely az emberre is veszélyes Q‐láz kórokozója. Habár a Q‐láz 
tünetei emberben és kiskérődzőkben jól ismertek, szarvasmar-
hában a kórfejlődés még nem tisztázott. Tehenekben – humán 
fertőzések szempontjából a baktériumok fő rezervoárjában – a 
tünetek nem kifejezettek, és vitatott, hogy a fertilitást egyálta-
lán befolyásolja‐e. Ezen túlmenően a diagnosztizálást nehezíti a 
szeronegatív vírusürítő egyedek és a szeropozitív, nem vírusürí-
tő egyedek nehézkes laboratóriumi elkülönítése, amihez szükség 
lenne megfelelő szerológiai és molekuláris biológiai technikák-
ra. A gyakorlat szempontjából tehát a C. burnetii-vel fertőzött 
és nem fertőzött tehenek elkülönítése jelenleg nem lehetséges. 
Ennek következtében vakon végzett kontrollvizsgálatokra van 
szükség anélkül, hogy az egyedi fertőzéses eseteket diagnosz-
tizálnánk. A Neospora caninum obligát intracelluláris egysejtű 
parazita (közeli rokonságban a Toxoplasma gondii‐val), amely 
házi és vadon élő macskákat, kérődzőket és egyéb állatokat fer-
tőz világszerte. Ezt a parazitát melegvérű állatfajok széles kö-
réből mutatták ki. Neosporózishoz köthető vetélést és holtellést 
világszerte jelentettek már, elsősorban tejelő szarvasmarhákban.  
A vetélésekért felelős egyik elsőrendű okként manapság a szar-

A szaporodás-egészségügytől 
a szaporodásbiológiai gondozásig

– A Szaporodásbiológiai Társaság 20. találkozója –
dr. Flink Ferenc
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vasmarha neosporózist világszerte aggályosnak tekintik. Gazda-
sági veszteséget okoz többek között az elhúzódó két ellés közti 
idő, csökkenő tejtermelés és az állatállomány csökkenése, vala-
mint az emelkedő selejtezési arány miatt is.
Összefoglalva: bár a fent említett betegségek közül néhány 
már régebb óta ismert, még hosszú út áll előttünk, amíg vala-
mennyi klinikai következményükre fény derül. Viszont az már 
ma is biztosnak tekinthető, hogy a Q‐láz, a neosporózis és a 
Schmallenberg vírus‐fertőzés negatívan befolyásolja a tejterme-
lő tehenészetek gazdaságosságát.
Fernando López‐Gatius előadása a Szaporodásbiológiai kontroll 
nagy tejtermelésű spanyol tehenészetekben a klinikus szemével 
címet kapta, melynek társszerzője Irina Garcia‐Ispierto, mind-
ketten a korábban említett egyetem munkatársai.
Az elmúlt évtizedekben a nagy tejtermelésű tehenészetekben a 
meddőség számos okát azonosították. A csökkent fertilitás nem 
feltétlenül kapcsolható össze a megemelkedett tejtermeléssel. 

Jelenleg a fő céljuk az lehet, hogy a tejelő tehenészetekben a fer-
tilitást megőrizzék legalább a jelenlegi szinten. Az új tartási- és 
menedzsment gyakorlat (a cél a tehenek komfortjának a javítása 
volt) javíthatja a tehenek egészségi állapotát és a fertilitást, és az 
a tendencia látható, hogy a nagy tejtermelésű állományokban a 
menedzsment magasabb szintű, mint a kisebb tejtermelésű tele-
peken.
Az ivarzásmegfigyelés változatlanul nehézségekkel jár, és bár 
a mesterséges termékenyítés, az ivarzás indukció és az ovulá-
ció-szinkronizálás komoly segítséget jelent, alapvetően a tejelő 
tehenek szaporodási teljesítménye nem javult. Ugyanakkor az 
ellés utáni várakozási időszakot követően jelentősen megemel-
kedett a különböző okú anösztruszos esetek száma – a tejter-
melés emelkedésével együtt. A meleg éghajlatú országokban 
a nyári hőstressz a gyenge fertilitás fő oka. Előadása célja az 
volt, hogy a heti rendszerességgel végzett szaporodásbiológiai 
kontrollvizsgálatai alapján bemutassa azt, miképpen értékelhető 

Az andrológiai kutatások és a szervizperiódus jelentősége szarvasmarhánál
– Emlékezés id. Cseh Sándor (1914-1972) munkásságára –

A laudáció az Szaporodásbiológiai Társaság jubileumi ülésén Solti László akadémikus, egyko-
ri tanítvány előadásában hangzott el.

Idén lenne 100 éves id. Cseh Sándor professzor, a Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék 
vezetője. Sajnos nagyon fiatalon hunyt el, mégis maradandót alkotott. 1914-ben született 
Sövényházán, Szegeden érettségizett, majd 1939-ben kapott állatorvosi oklevelet a Magyar 
Királyi József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Karának 
Állatorvosi Osztályán. 1940-ben Hetzel professzor hívására a Szülészeti Klinika munkatársa 
lett, egyidejűleg a kisállatok poliklinikai rendelésében is részt vett. 1942-ben sikerrel védte 
meg ,,A pertubáció diagnosztikai jelentősége a szarvasmarha petevezető-betegségeinél” c. 
értekezését és állatorvos-doktori címet nyert. Ezt követően 1943-ban járási állatorvosnak 
nevezték ki, egyúttal külön megbízást kapott a kisbéri ménesbirtokon a szigorló állatorvosok 
gyakorlatának vezetésére. Közbejött a háború, 1944-ben behívták katonának, majd orosz 
hadifogságba került és csak 1948-ban tért haza. Visszatérése után a Földművelésügyi Mi-
nisztérium megbízta a Magyarkeresztúron létesítendő első szarvasmarha mesterséges termé-
kenyítő főállomás megszervezésével, a technológia kidolgozásával és a szervezés alatt álló 
10 állomás leendő vezetőinek betanításával. Munkája eredményes volt, ezért a minisztérium 
1950-ben Budapestre helyezte és megbízta az Országos Mesterséges Termékenyítő Központ laboratóriumának vezetésével. 
Egyidejűleg visszakerült az Egyetem Szülészeti Tanszékére. 1952-ben egyetemi docenssé, nevezték ki, 1966-ban pedig megbíz-
ták a tanszék vezetésével, amit 1972-ben bekövetkezett haláláig betöltött.
„Megelőző beavatkozások a tehenek service periódjának rövidítésére” c. kandidátusi értekezését 1965-ben védte meg.

Munkásságának fő csomópontjai a szarvasmarha faj mesterséges termékenyítése és a nőivarú egyedek meddősége körül 
voltak, ezekben a témakörökben jelentős gyakorlati és szakirodalmi tevékenységet folytatott. Tudományos tevékenységét 

a tollából megjelent 64 szakmai dolgozata fémjelzi. Emel-
lett azonban kiemelkedő volt oktatói, oktatás-szervezői és tan-
könyvírói munkássága: Ő írta az 1955-ben megjelent, majd 
1967-ben újra kiadott első magyar nyelvű szülészeti műtéttani 
könyvet, később pedig az „Állatorvosi szaporodásbiológia 
és szülészet” című 900 oldalas tankönyvet, aminek meg-
jelenését már nem érhette meg, de ami még hosszú évekig 
szolgálta az állatorvosképzésben oktatók és hallgatók tanul-
mányait. Nevéhez fűződik az andrológia kutatása és a tárgy 
integrálása a képzésbe, ami ma is jelentős súllyal szerepel 
diszciplínánkban. Csak jóval később, Cseh Sándor halála után 
vált mind az állatorvosi, mind a humán gyakorlat számára vi-
lágossá az andrológia és a meddőség szoros kapcsolata. Mun-
kássága eredményeit ma is használjuk, kedves egyéniségének 
emlékét megőrizzük.
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a nem fertőző okok szaporodásra gyakorolt hatása a mesterséges 
termékenyítést követően. Különös figyelmet fordítanak azokra a 
tényezőkre, amelyek közvetlenül a tehénre és annak környezeté-

re vonatkoznak, valamint számos más olyan elemre, amelyek ja-
vítják a szaporodás hatékonyságát, mint pl. az ivarzás tényének 
a megerősítése a termékenyítés előtt, maga a termékenyítés, és a 
különböző hátterű anösztruszos esetek speciális szinkronizálási 
protokollja. Ez tartalmazza a rövid (öt napos) progeszteron alapú 
protokollokat és az időhöz kötött termékenyítéseket is.
Habár a gyakorlatban a legtöbb erőfeszítést a terméketlenség 
kezelésére és az ivarzásmegfigyelésre fordítják, ha egy tehén 
vemhesül, onnantól kezdve az embrionális (magzati, vemhes-
ségi) veszteségek jelentősége is nagyon megnő. Az előadásban 
a vemhesség fenntartása a késői embrionális és korai magzati 
periódusban – mint kritikus elem – került megbeszélésre. Szá-
mos egyéb faktor (az ellések száma, előző metabolikus és/vagy 
szaporítószervi megbetegedés, a termékenyítő bika és az iker-
vemhesség) szintén kapcsolatban lehetnek a vemhesség meg-
szakadásával ebben az időszakban. Tény, hogy a korai magzati 
veszteség csúcspontja a vemhesség 40. és 50. napja között van, 
és a  földrajzi környezetükben (ld. Pireneusi-félsziget) a leg-
gyakoribb gesztációs komplikációvá válik, ami abban nyilvánul 
meg, hogy a vemhességi veszteségek 90%-a a pozitív vemhes-
ségi diagnózist követően a termékenyítés utáni 90. nap előtt kö-
vetkeznek be. Előadásából leszűrve klinikai szempontból felte-
hetően – nálunk is – az ikervemhességek okozta problémákkal 
kapcsolatosan lesznek a legérdekesebb feladataink az elkövet-
kező években. Az ikervemhességről jelenleg rendelkezésre álló 
információk már ma is óriási hatással vannak a tenyészet me-
nedzsment stratégiájára. Emellett a vehem kontrolljára is ismer-
tettek néhány javaslatot.
Szaporodásbiológiai gondozás nagy létszámú tejelő tehenészet-
ben című prezentációját Bartyik János címzetes egyetemi do-
cens, az Enyingi Agrár Zrt. főállatorvosa tartotta. 
Előre bocsátotta, hogy szerinte a nyereséges tejtermelés alapja 
a szaporodásbiológiai gondozás. Így előadása a nagy létszámú 
tejelő tehenészetben kialakított és alkalmazott szaporodásbioló-
giai gondozás gyakorlatával foglalkozott, annak jól elkülönülő 
szakaszainak bemutatásán keresztül.
Előkészítés időszaka azok az események, melyek az ellés előtti 
időszakban a vemhes tehénnel és üszővel történnek, célja, hogy 
az ellés, az involúció és a laktáció gazdaságos legyen. A tartás-
technológia vonatkozásában rámutatott az gravid anyaállatok 
stresszhatásoktól mentes elhelyezésére már 2-3 héttel a várható 
ellés előtt. Különös gondot kell fordítani ebben az időszakban az 
okszerű takarmányozásra, mégpedig a szakszerű átmeneti takar-
mányozásra a szárazonállás és a laktáció között, ásványi anyag 
és vitaminellátásra (Ca:P arány, Se, A, D, E vitamin,  β‐karo-

tin ellátottság (β-karotin vizsgálat bizonytalansága), kiemelve, 
hogy a szárazanyag felvétel az ellés előtt 10‐15%‐kal csökken. 
Állategészségügyi technológia szempontjából ugyancsak elsőd-
leges a β‐karotin biztosítása.
Ellés időszaka, ezen belül az anyaállat felkészülése az ellésre az 
ezzel összefüggő anyagforgalmi folyamatok változása, a borjú 
megszületése, a magzatburok eltávozása és az involúció kezdete 
fontos szakasza a folyamatnak. Meghatározó az egészségi álla-
pot, az involúció és az újraivarzás szempontjából. Ez esetben 
is a sémát követve a tartástechnológiai kívánalmakat ismertette.
A takarmányozás vonatkozásában kritikus pontként fogalma-
zódik meg a fogadó csoport keveréktakarmánya (TMR), ben-
dőacidózis veszélye, rost, TMR, kémiai‐biológiai pufferek. Az 
állategészségügyi technológia fókuszában az elletés higiéniája, 
lefolyása, a segítségnyújtás megengedett módszerei, az újszülött 
borjú ellátása állnak. Programozott szűrővizsgálatok az elletőn 
minden leellett állaton.
Involúció időszaka, azaz a regeneráció és felkészülés az újabb 
szaporodási ciklusra. A takarmányozás vegye figyelembe, hogy 
az energiaháztartás zavarai gyakran késleltetik az ellés utáni első 
tüszőrepedést, az első ivarzást. Ebben az időszakban alkalmazott 
állategészségügyi technológia magában foglalja involúció sza-

kaszait, azok ellenőrző vizsgálatait, valamint szűrővizsgálatokat 
az involúció idején. A telepi reprodukciós technológia szem-
pontjából éppen a megafarm jellege miatt kritikus pont az ivar-
zás-megfigyelés. Ismertetésre került ivarzás‐megfigyelés rend-
szere, valamint ivarzás-megfigyelési rendszer lépésszámlálóval.
Szaporodásbiológiai problémák okainak felderítése során a te-
lepen alkalmazott módszerek, a méh és petefészek vizsgálat, 
a szükséges meddőségi kezelés és a diagnózist segítő egyéb 
használt módszerek ismertetésére is sor került. A vemhesség-
vizsgálat telepi gyakorlata, rendje. A napjainkban alkalmazható 
módszerek telepi használhatóságának összehasonlítása (ultra-
hang‐diagnosztikai készülékkel történő vizsgálat, PSPA‐ PSPB, 
PAG, P‐4).
A gyakorlatias témáknak köszönhetően a találkozó a megszokott-
nál népesebb hallgatóságot vonzott. Az interaktivitás mindig is jel-
lemző volt a szakmai berkekből egymást jól ismerő közösségünk-
re, így aztán a véleménycserék nem is korlátozódtak az előadókkal 
folytatott dialógusokra.
A találkozónak a szakmai témák mellett egy fontos szervezeti és 
egy ünnepi momentuma is volt. A több cikluson át eredményesen 
működő vezetőség a generációváltás jegyében választással meg-
újult. A tisztújítás során a Társaság új elnökének Gábor György 
professzort választottuk. A találkozó keretében szakmánk tisztel-
gett a kereken száz évvel ezelőtt született id. Cseh Sándor iskolate-
remtő munkássága előtt. Az évforduló alkalmából a Szaporodásbi-
ológiai Társaság és az Állatorvos-tudományi Kar által alapított, id. 
Cseh Sándor nevét viselő díj/emlékérem első kitüntetettje Egersze-
gi István fiatal szaporodásbiológus kutató lett, akit kollégánk Me-
rész Lajos a Himnusz veretes sorainak elszavalásával köszöntött.
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32 Holstein Magazin
2014/6

A szarvasmarha takarmányozás gyakorlatában dolgozók szá-
mára az ellést követő időszakban sokszor kézenfekvőnek tűnik, 
hogy a tehenek energiaellátását az abrakadag emelésével javít-
sák. Ez azonban – mivel az állatok szárazanyag-felvétele beha-
tárolt – csökkenti a tehenek szálastakarmány fogyasztását, ami 
a nyáltermelés mérséklődése folytán a bendőfolyadék pH-jának 
csökkenését, ezáltal a bendőacidózis kialakulásának veszélyét 
eredményezi. A pH csökkenéséhez a kisebb nyáltermelés mellett 
a nagyobb abrakadag szénhidrátjainak gyors bendőbeli lebom-
lása is hozzájárul. Erre különösen akkor kell figyelni, ha a nagy 
gabonahányadú abrakadag jelentős részét a bendőben könnyen 
lebomló árpa vagy búza teszi ki. Az abraketetés növelésének 
korlátai miatt nagy tejtermelésű tehenek esetében a laktáció első 
harmadában nehéz olyan takarmányadagot összeállítani, amely 
maradéktalanul fedezi az állatok energiaszükségletét. Ilyenkor 
a nem kielégítő mértékű glükoneogenezis következtében vég-
ső soron a glükóz szintézis mértéke limitálja a tejtermelést és 
forrása lehet számos anyagcsere-betegség kialakulásának. A te-
henek laktációs termelésének növekedésével a glükóz előállítás 
egyre gyakrabban lesz a tejtermelés korlátozó tényezője, így a 
glükózellátás javítása nagyon fontos takarmányozási feladat a 
telepi receptúrákat összeállító szakemberek számára. 
A következő részben a gyakorlatban legtöbbször használt 
glükogenetikus anyagok (pl. propilénglikol, propionátok, gli-
cerin, stb.) előnyeit és potenciális veszélyeit ismertetjük, hang-
súlyozva azt, hogy a tejelő tehenek nem-strukturális szénhidrát 
(NSC) ellátásának optimalizálása komplex feladat, és pusztán 
egy-egy ilyen kiegészítő takarmány alkalmazásával az előzőek-
ben említett problémákat nem lehet megoldani.

Glükogenetikus anyagok a tejelő tehenek takarmányozásá-
ban
A tejcukor (laktóz) előállításához szükséges glükóz kisebb 
részben az előgyomrokban le nem bomlott egyszerű cukrok-
ból és keményítőből származik, a nagyobbik hányada azon-
ban a glükoneogenezis (nem cukorszerű anyagokból történő 
glükózképzés) folyamata során keletkezik. A glükoneogenezis 
alapanyagai 3 csoportból állnak: rövid szénláncú illó zsírsavak 
(főleg propionát), a glükogenetikus aminosavak (pl. alanin), il-
letve egyéb anyagok (pl. laktát, glicerin). A prekurzorok tulaj-
donsága alapvetően határozza meg a glükoneogenezis energe-
tikai hatékonyságát, mivel a propionátból történő glükózképzés 
esetén a tejcukorszintézis energetikai hatékonysága 80-85%, 
míg az aminosavból történő glükózszintézis elméleti hatékony-
sága csak kb. 60% (a dezaminálás, karbamidszintézis energia-
vesztesége miatt). A három szénatomszámú prekurzorok közül 
a propionát, a laktát, valamint az alanin az oxálacetát szintézi-
sén keresztül vesznek részt a glükózképzésben, míg a glicerin, 
a glicerin-3-foszfáton, illetve a glicerin-aldehid-foszfáton ke-
resztül alakul glükózzá. A lizin, a leucin és a taurin kivételével 

a glükogenetikus aminosavak először dezaminálódnak, majd a 
citrátkörön keresztül kapcsolódnak be a glükózképzés folyamatába.
A glükoneogenezis serkentésének kézenfekvő módja a 
prekurzor ellátottság javítása. Erre jó megoldást jelenthet a 
takarmányadag propilénglikollal (PG) történő kiegészítése. 
A propilénglikol növeli a bendőben a propionát mennyiségét, 
könnyen felszívódik, és a közti anyagcserébe kerül. Az irodalmi 
adatok szerint a propilénglikol kiegészítés hatására növekszik 
a vérplazmában a glükóz és az inzulin koncentrációja, illetve 
csökken a nem-észterifikált zsírsavak (NEFA) és a keton anya-
gok mennyisége. A gyakorlati tapasztalatok alapján azonban a 
PG etetés hatékonyságával kapcsolatban megoszlanak a vélemé-
nyek, elterjedését az ára is sokszor korlátozza.
A bendőbe kerülő (egyszerű) cukrok könnyen fermentálható 
energiaforrást jelentenek a bendőmikrobák számára és nagy-
részt propionátra bomlanak le. A túl sok könnyen fermentálha-
tó szénhidrátforrás – főként akkor, ha kellő átmeneti idő nélkül 
etetik – olyan anyagcsere-megbetegedéseket okozhat, mint pl. 
a heveny laktacidózis. Megfelelő mennyiségben történő eteté-
sük – amennyiben az adag strukturális és nem strukturális szén-
hidrát-tartalma egyensúlyban van – kedvező hatású a mikroba-
fehérje-szintézisre, ami közismerten energiaigényes folyamat. 
A szűkebb C2:C3 arányú (<3:1) takarmányadagok kialakítása 
újabban jelentkező tendencia, amely bizonyos határokon belül 
előnyösnek tekinthető, mivel a magasabb bendőbeli propionát-
koncentráció kedvező hatású a tejtermelésre (ugyanakkor egyes 
esetekben a tehenek elhízását, illetve a tej zsírtartalmának csök-
kenését okozhatja). 
Jól hasznosuló glükóz prekurzor a Na- és a Ca-propionát is, így 
felhasználható a ketózis megelőzésére. 
A niacin (B3-vitamin, nikotinsavamid, PP-faktor) nagyobb 
mennyiségben adagolva (6-12 g/tehén/nap) kedvező hatású a 
glükóz anyagcserére azáltal, hogy növeli a diffúzió útján a máj-
sejtekbe jutó glükóz mennyiségét. 
Erre vezethető vissza a niacin glükoneogenezist fokozó, 
antilipolítikus (megakadályozza a zsírraktárból a zsírsavak mo-
bilizációját) és antiketogén hatása.
A glicerint glükóz prekurzorként a tejelő tehenek takarmányo-
zásában már évtizedek óta használják az ellés körül jelentkező 
ketózis megelőzésére és kezelésére, valamint a laktáció első idő-
szakában fellépő, a test zsírszöveteiből történő fokozott lipid-
mobilizációval járó negatív energiamérleg csökkentésére (Vida, 
2014). A glicerin a szervezetben biokémiai reakciók átmeneti 
vegyületeként van jelen és a szervezet energiaigénye határozza 
meg, hogy mely folyamatokba kapcsolódik be. A glicerin átala-
kulhat a glükolízis (illetve glükoneogenezis) intermedier vegyü-
letévé, dihidroxi-aceton-foszfáttá (Kutas, 1989). A dihidroxi-
aceton-foszfát energiafelesleg esetén felépítő, míg energiadeficit 
esetén lebontó folyamatok meghatározó vegyülete, glükogén-
né szintetizálódik vagy a szervezet igényei szerint lebomlik. 

Glükogenetikus anyagok jelentősége 
az ellés körüli időszakban

Dr. Tóth Tamás
NymE-MÉK, Állattudományi Intézet, Takarmányozástani Intézeti Tanszék
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33www.holstein.hu
2014/6

A dihidroxi-aceton-foszfát energiadeficites állapotban vagy a 
glükoneogenezis folyamatába kapcsolódik be, melynek eredmé-
nyeként glükóz képződik, vagy energiává alakul a glikolízis és 
az azt követő citromsav-ciklus során.
A kereskedelmi forgalomban kapható glicerin potenciális 
veszélyforrásának az átészterezést követően visszamaradó 
metanoltartalmat tekinthetjük. Egy külföldi vizsgálat adatai sze-
rint a gyűjtött mintákban a glicerin tartalom 38 és 96% között 
változhat, míg a metanol tartalom akár 4-11% is lehet (Hansen 
és mtsai, 2009 cit. Vida, 2014). A metanol toxikus hatását tu-
lajdonképpen a felszívódást követően a metil-alkohol bomlása 
során keletkező metabolitok (formaldehid, hangyasav) okozzák. 
Munkacsoportunk (NymE-MÉK Takarmányozástani Intézeti 
Tanszék és Állatélet-tani és Állategészség-tani Intézeti Tanszék) 
2014-ben egy bevezető vizsgálatot végzett annak érdekében, 
hogy információkat szolgáltasson a magyarországi gyakorlat-
ban fellelhető folyékony és szilárd glicerin minták glicerin és 
metanol tartalmáról. A kapott adatok szerint a gyűjtött minták 
(n=9) glicerintartalma 64,04% és 100%, metanoltartalma pe-
dig <0,01% valamint 2,68% között változott (Vida, O., Egri, 
B., Tóth, T., 2014 publikálás alatt). A laboratóriumi vizsgálati 
eredményeket összehasonlítottuk a termékspecifikáción dekla-
rált értékekkel és megállapítottuk, hogy a termékek az esetek 
44,4%-ában a garantáltnál lényegesen nagyobb mennyiségben 
tartalmaztak metanolt. Ez főként a telepről származó minták 
esetében volt jellemző, a telepi minták mindegyike a határérté-
ket meghaladó mennyiségben tartalmazott metanolt. Egy külön 
vizsgálat keretében értékelni kívánjuk a termékek sótartalmát is 
(pl. Na, K), amelyek a kation-anion egyensúlyra (DCAD, CAB) 
is kifejthetik hatásukat. Ettől függetlenül sajnos a glicerin alkal-
mazásának a potenciális veszélyforrásai jelen vannak a hazai, 
főleg a telepi gyakorlatban, ami a termékek minőségének foko-
zottabb ellenőrzését indokolja. 

Drencs kiegészítők
A drencs készítmények fő alkotórészei az előzőekben már be-
mutatásra kerülő anyagok (pl. propiénglikol, egyszerű cukrok, 
glicerin), így ezt a kiegészítő takarmánycsoportot is tágabb 
értelemben be lehet sorolni a glükogenetikus anyagok közé. A 
folyékony és/vagy szilárd formában is kapható termékek össze-
tevőinek hatásmechanizmusát az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

1. táblázat: A drencs készítmények néhány fontosabb össze-
tevője és azok szerepe

Összetevő Szerepe

Ca-propionát Hypocalcemia, ketózis megelőzése

Propilénglikol Ketózis megelőzése, szárazanyag felvé-
tel növelése

Élesztő Rostemésztés és szárazanyag felvétel 
javítása, acidózis megelőzése

Mg-szulfát Megfelelő Ca:Mg arány biztosítása

K-klorid Elektrolit pótlás, ásványi anyag egyen-
súly biztosítása

(Retard) puffer Elektrolit pótlás, acidózis megelőzése

Kolin Metil-donor, zsírmájszindróma megelő-
zése

A magyarországi gyakorlatban az utóbbi években egyre elterjed-
tebben használt szilárd és folyékony drencs készítmények a frissen 
ellett teheneknél közvetlenül ellés után, valamint a laktáció alatt 
az energiahiány mérséklésére és a különböző anyagforgalmi za-
varok prevenciós és kiegészítő kezelésére kifejlesztett speciális 
kiegészítő takarmányok. Alkalmazásukkal megelőzhetők az ellés 
utáni időszakban fellépő anyagcsere eredetű megbetegedések (pl. 
ketózis, acidózis, stb.), valamint bizonyos anyagforgalmi zavarok 
(ellési bénulás, ellés utáni elfekvés) kialakulása, és csökkenthe-
tő az oltógyomor-helyzetváltozás előfordulásának kockázata. Az 
energiahiány (NEB) mérséklésével segítik a tejtermelés zavarta-
lan indulását, így kedvező hatással vannak a laktációs termelésre. 
A telepek egy részénél gyakran előfordul, hogy a drencselést 
csak közvetlenül az ellés utáni időszakban alkalmazzák (ellető), 
a megnövekedett energiaigény gyors kielégítésére, a bendőműkö-
dés serkentésére, a megfelelő méhinvolúció és a perzisztencia ja-
vítására. A telepek állategészségügyi státuszához igazodva egyes 
üzemekben ajánlott lehet az összes frissen ellett állat kényszer-
itatása, vagy a módszer ellenzőinek megoldás lehet az önkéntes 
felvétel támogatása is. 
Bizonyos problémás esetekben (pl. túlzott kondíciójú, többször 
ellett tehenek, illetve nehézellésen átesett) állatoknál alkalmaz-

zák a drencselést. Az ellés után elvégzett 
drencselő beavatkozás egyértelmű elő-
nye, hogy a kezelt állatok esetében ki-
sebb arányban jelentkeznek a különböző 
anyagforgalmi problémák, illetve megfe-
lelő összetételű drencs-kiegészítők adago-
lásával a tehenek napi tejtermelése javít-
ható (1. ábra). 

A kényszeritatás (drencselés) hatékonysá-
gát érdemes megvizsgálni a laktáció idő-
szakában is (fogadó és nagytejtermelésű 
csoportok). A laktáció alatt számos prob-
lémakör esetén megoldást jelenthet a 
drencselés, mind prevenciós, mind az 
egyéb medikációs kezelések kiegészítő-
jeként. Sorra véve a termelés alatt fellépő 
problémák körét, megfelelő telepi moni-
toring rendszer alkalmazásával könnyen 
kiszűrhetők a kérdéses egyedek. A telep-1. ábra: A rutinszerű elletői drencselés eredményessége (a nyíl a drencselés időpontját jelenti)
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irányítási rendszerekből nyerhető adatok segítségével egyszerűen 
ellenőrizhető a különböző állategészségügyi problémákból eredő 
egyedi tejtermelés visszaesése. Az esetek nagy részében a jelen-
tős – egyik napról a másikra történő – tejtermelés csökkenés miatt 
elvégzett drencselés kedvező hatású lehet (2. ábra).
A különböző anyagcsere eredetű megbetegedések megjelené-
sekor – melyek gyakran párosulnak méh- vagy tőgygyulladás-
sal – a nagy energia- és élesztőtartalmú, valamint Ca-propionát, 
bendőpuffer, stb. összetevőkben gazdag készítmények nagy 
mennyiségű vízzel történő bendőbe juttatása a szervezet számára 
olyan mértékű támogatást nyújtanak, hogy alkalmazásukkal a to-
vábbi gyógyszeres kezelések megelőzhetők lehetnek. 
Célszerű lenne értékelni azt is, hogy inaktív petefészek-működés 

mellett a drencselés hogyan befolyásolja az állatok ivari ciklu-
sát. Üzemi körülmények között pozitív változást figyeltünk meg 
a különböző okokból (pl. állategészségügyi problémák, csökkent 
tejtermelés) kényszeritatott egyedek ivarzási ciklusában. Ez arra 
enged következtetni, hogy érdemes vizsgálni az inaktív petefé-
szek diagnosztizált egyedek kényszeritatással történő kezelésének 
ivari ciklusra gyakorolt hatását.
A Takarmányozástani Intézeti Tanszék munkatársai a gyakorlat-
ban dolgozó szakemberekkel közösen a következő időszakban 
ezen irányvonalak mellett a drencselés hatékonyságára vonatko-
zóan számszerűsített adatokat kívánnak gyűjteni, mivel a költség-
hatékonyság értékelése kiemelten fontos feladat az ilyen típusú 
kiegészítő takarmányok alkalmazása esetében.

2. ábra: A laktáció alatti drencselés eredményessége (a nyíl a drencselés időpontját jelenti)
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Jön a robot… vagy mégsem? Tagadhatatlan, hogy a jövő az au-
tomatizált számítógép által vezérelt gépeké, azaz az ember mun-
káját megkönnyítő, netán kiváltó géprendszereké. Tehát számol-
nunk kell a fejőrobotok terjedésével országunkban is. Tőlünk 
nyugatra nagyon sok robot működik, a legnagyobb robotgyártók 
hihetetlen számú robotot értékesítettek (Lely több mint 30.000, 
a DeLaval 17.000 stb.).
Ez a folyamat csak Nyugat-Európára igaz, Amerikában, Ázsiá-
ban és a Közel-Keleten alig találkozunk robotokkal. Vajon miért 
van ez, miközben ezen régiókban soha nem látott méretekben 
növekszik a tejtermelés a stagnáló Európával szemben? Mielőtt 
erre a kérdésre válaszolunk, vizsgáljuk meg a nyugat-európai 
tejtermelést, a farmstruktúrát. Nyugat-Európában annak ellené-
re, hogy intenzív koncentráció zajlik, azaz a farmok száma csök-
ken és nő az átlaglétszám a telepeken – még mindig a kis családi 
gazdaság 50-100 tehénnel a jellemző. A munkát a család végzi, 
nemcsak a fejést, de a takarmányozástól a trágyaeltávolításig 
mindent. Ilyen helyzetben az a cél, hogy a fejést minél gyorsab-
ban elvégezze a gazdálkodó, kb. 1-1,5 óra reggel és 1-1,5 óra 
délután. Így marad idő a többi feladatra is. Ez azonban azzal jár, 
hogy igen nagy kapacitású fejőberendezést kell vásárolni. 
Példaképpen: ha 100 tehenet fejnek, akkor egy 2×12-es beren-
dezés szükséges. Amennyiben ezt felszereljük a legkorszerűbb 
eszközökkel, tejmérők, levevő automaták stb., akkor mai áron 
számítva kb. 200.000 EUR-ba kerül.
Az ilyen gazdálkodónál komolyan számításba jöhet a robot. Egy 
robot box kb. 50-60 tehén fejését látja el és kb. 140.000 EUR az 
ára. 100 tehénre két robottal számolva 280.000 EUR a bekerü-
lési költség. Tehát nincs számottevő különbség. Egyéb költség-
ben, ami a beruházással kapcsolatos, nincs lényeges differencia 
beleértve az építési és egyéb technológiai költséget, tejhűtés stb., 
azok ugyanazok. Természetes, hogy a gazdálkodó arra törekszik, 
hogy előbb-utóbb robotot vásároljon, mivel nem jelentős a költ-
ségtöbblet. Az üzemeltetés sajnos a robotnál valamelyest drá-
gább.
Mi a helyzet a nagyobb farmoknál? Egy 2×12-es fejőberende-
zéssel 600 tehenet is fejhetünk naponta akár háromszor is. Ha 
egy ilyen telepre robotokat akarunk beszerelni, úgy legalább 10 
robotra van szükségünk, amely kb. 1.400.000 EUR-ba kerül, 
szemben a magas színvonalon automatizált 2×12 fejőberende-
zés 200.000 EUR árával. Itt már nagyon el kell gondolkodni. 
Nem beszélve arról, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy a robot 
állandó felügyeletet igényel, nagyon rizikós magára hagyni, bár-
milyen megbízható is a mai technika. Ez azt jelenti, hogy nem 
számolhatunk munkaerő megtakarítással. Azt is megfigyeltük, 
hogy sok helyen még a fejőberendezést, fejőházat is megtartják 
arra az esetre, ha a robot meghibásodik és nem sikerül nagyon 
gyorsan megjavítani.
Ugyanakkor egy jól működő robot nagyon jó a gazdának, de 
jó a teheneknek is, már azoknak a szabvány teheneknek, ame-
lyek alkalmasak a robotfejésre. Sajnos a robot beépítése esetén 
a tehenek 20-30%-át selejtezni kell, ha a robotban akarjuk fejni. 
A tehenek egy részének nem megfelelő a tőgye, van, amelyik 
nem hajlandó bemenni a boxba. Sajnos az idősebb, fejőházhoz 
szokott teheneket már nem lehet robotfejésre szoktatni. Tehát a 

fejéssel foglalkozó szakemberek általában azt mondják, hogy a 
mai viszonyok között maximum 200 tehenes gazdaságban lehet 
a robotot viszonylag gazdaságosan üzembe helyezni és üzemel-
tetni. Ennél nagyobb telepek esetén lényegesen gazdaságosabb 
ma még a fejőberendezések, fejőházak használata. Ezért nincs 
jelentős számú robot Amerikában és más területeken.
Megdöbbentő, hogy egyre nagyobb telepek épülnek a Közel-
Keleten, 15.000-20.000 férőhelyesek, Amerikában hasonlókép-
pen. Ilyen telepeken a boxos kialakítású robot szóba sem jöhet. 
A fejlesztés olyan irányba folyik, hogy a fejőházakban kehely-
felrakó robotot építsenek be. A levétel megoldott, de a felrakás 
még nem. Már vannak ilyen irányú kísérletek egyes gyártóknál 
a karusszel fejőházakra. Több automata kart építenek be, egyik 
a tőgyelőkészítést, a másik a felrakást, egy harmadik az utófer-
tőtlenítést végzi. Valószínű, hogy ez lesz a jövő az elkövetkező 
10-20 évben.
Végezetül: nagyon sok körülményt kell mérlegelni, de 200 te-
hénnél nagyobb létszám esetén nem célszerű robot boxot beépí-
teni.

Hasonló kérdés: roto, parallel vagy halszálkás fejőberendezés?
Vitathatatlan, hogy ma nagyon divatos a karusszel vagy roto 
fejőberendezés, ezért sokszor megfontolás nélkül amellett 
döntenek az új beruházásoknál. Ezt is célszerű megvizsgálni.  
A közelmúltban Amerikában készült egy átfogó tanulmány ezzel 
kapcsolatban, ezt szeretném összefoglalva ismertetni.
A tanulmány arról szól, hogy mikor érdemes rotary, parallel 
vagy halszálkás berendezést beépíteni. Legnagyobb mértékben 
ez attól függ, hogy mekkora a telep mérete, azaz mennyi állatot 
akarunk fejni. Nagyon sok egyéb tényezőt vizsgál még a tanul-
mány, amelyet nem kívánok részletezni, csak a lényeget kiemel-
ni. Az alábbi táblázat egy összehasonlítás a fejési teljesítmények 
esetében a rotary és parallel fejőberendezéseknél. Optimális 
körülmények között üzemeltetett fejőgépeknél, ahol a tehenek 

Robot vagy fejőház?
Boródi Gábor

ügyvezető igazgató, Agromilk Kft.
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tőgyalakulása is szinte szabványszerű és a fejési idők egyenlők 
(nincs nagyon hosszú fejésidejű tehén), ott a rotary fejőállás tel-
jesítménye magasabb.

Rotary 
állás 
szám

tehén/
óra

min. 
fejőlét-
szám

Parallel 
állás 
szám

tehén/
óra

min. 
fejőlét-
szám

40 240 3 2×20 180-200 2
60 360 4 2×30 270 3
80 500 4 2×40 385 4
100 610 4 2×50 460 5

A táblázatból az is kiderül, hogy míg egy 40-es rotary-nál há-
rom fejő szükséges, addig egy 40 állásos parallelnél csak kettő. 
Egy 60-as rotary-nál 4 fejő szükséges, míg a parallelnél csak 
három. Ettől kezdve kezd kiegyenlítődni és kezd a rotary javára 
billeni a mérleg. Tehát egy 100-as rotary-nál 4 fejő szükséges, 
míg egy 2×50, azaz 100-as parallelnél már öt. A vizsgálat ki-
mutatta, hogy 1000 férőhelyes telep az a határvonal, ami alatt 
gazdaságtalanabb a rotary fejőállás használata a parallel vagy 
halszálkához képest. 1000 férőhely fölött kezd a rotary előnyö-
sebbé válni. Ez azt jelenti, hogy az egy fejőre jutó fejési teljesít-
mény előnyösebb a halszálkás vagy parallel esetében, ha a fejt 
tehénlétszám nem haladja meg a napi 1000-et, azaz 1000-1300 
tehén férőhelyes telepnél még nincs előnye a rotary fejőháznak.  
Ha a beruházási költségeket vizsgáljuk, akkor még drasztikusabb 
a kép, mivel a rotary fejőházak és fejőberendezések kb. 40%-
kal nagyobb beruházási költséget jelentenek ugyanolyan fejési 
teljesítmény esetén. Az üzemeltetési költségben is van némi 
differencia kezdve attól, hogy egy nagyobb fejőháznak a fűtési 
költsége magasabb a nagyobb légtér miatt, a karbantartási- és 
alkatrészigény magasabb és még sorolhatnék számtalan példát. 

Nem beszélve arról, hogy az is kiderült, hogy a forgó berende-
zésekkel dolgozó emberek 4-5 óránál tovább nem dolgozhatnak 
többet, mert szédülés jelei mutatkoznak. Ha ezt a tényt is figye-
lembe vesszük, akkor sajnos nem mutatkozik a fejőkben létszám 
megtakarítás még a 3000-es telepeken sem, mivel gyakrabban 
kell cserélni az embereket. Ennek ellenére hatalmas forgó fe-
jőberendezésekkel találkozunk ma a világban, mint a mellékelt 
fotó is mutatja, 32.000 férőhelyes telepen az USA-ban működik 
néhány 106-os körforgó fejőberendezés.
Azt kell elmondanunk, hogy amíg a tehénlétszám nem több a 
telepen 1200-nál addig gazdaságosabb parallelt vagy halszál-
kást építeni és üzemeltetni. 1500, 2000 férőhelyes vagy annál 

nagyobb telepeken válik előnyössé a rotary parlor, de a beruhá-
zási költsége itt is mintegy 40%-kal magasabb. Viszont a fejési 
teljesítmény kedvezőbb. 
Ma azt tapasztaljuk a világban, hogy hatalmas tehenészeti te-
lepek épülnek a magyar viszonyokhoz képest. Mi itt büszkén 
mondjuk, hogy 2500 férőhelyes telepünk van, és a környéken 
a legnagyobb, addig Ázsiában, a Közel-Keleten és Amerikában 
15.000-20.000 férőhelyes telepek épülnek manapság többnyire 
parallel fejőházakkal. Legnagyobb parallel fejőberendezés, ame-
lyet jó magam is láttam, dupla 80 állásos, azaz 160 fejőállás egy 
fejőaknán, a legnagyobb halszálka pedig dupla 60. Számunkra 
ezek a számok lenyűgözőek, mégis a világ ebbe az irányba ha-
lad. Úgy tűnik, hogy a megafarmok egyre inkább terjednek, mi-
vel azokat lehet gazdaságosabban üzemeltetni. 

Mi a különbség a parallel és a halszálkás berendezések kö-
zött?
Mindkettő hasonló funkciót tölt be, fejési teljesítményben nincs 
lényeges különbség. A halszálka hosszabb fejőaknát igényel, 
ezért a fejőknek többet kell sétálni. Előnye viszont, hogy nagyon 
jó rálátás van a tehén tőgyére, könnyebb a kezelése és felsze-
relhető olyan karos automatikával, amely nem engedni, hogy a 
fejőkészülék leessen a trágyás talajra. Elsősorban azoknak ajánl-
juk, akik nagyobb gondot fordítanak a tőgyegészségügyre. 
A parallel előnye, hogy rövidebb, kevesebb utat kell a fejőnek 
megtennie, hátránya viszont a hátulról történő fejésből adódik. 
Csak zsinóros levevőket lehet felszerelni, sokkal inkább szab-
vány teheneknek való, azaz egyforma tőgyalakulású állatokat 
lehet benne fejni, ahol nem szükséges különösebb gondot for-
dítani a tőgyek vizsgálatára. Mint ahogy korábban említettem, a 
fejőakna hossza miatt parallelből még dupla 80-ast is lehet épí-
teni, míg a halszálkásból a dupla 60-as a maximum. A halszálka 
és parallel között beruházási költségben nincs lényeges különb-
ség mivel az egyik szélesebb, a másik hosszabb épületet igényel 
azonos alapterületben. A halszálkás jól automatizált fejőházak-
ban kellemesebb a fejőknek dolgozni, általában jobban szeretik.
Nagyon sok kérdést lehetne még feszegetni mindezekkel kap-
csolatban. Sok minden függ a helyi viszonyoktól a rendelkezés-
re álló munkaerőtől, az állomány összetételétől és nem utolsó 
sorban, ha beruházni akarunk, akkor a rendelkezésünkre álló 
összegtől. 
Összefoglalva:
Robot berendezést 200 férőhelyesig javaslunk ma, 1200 férőhe-
lyig mindenképpen parallel vagy halszálka, 1200 férőhely fölött 
jöhet szóba a rotary. Talán ez a kis összefoglaló nyújt némi tám-
pontot a beruházóknak, mielőtt dönteni kívánnak az új fejőház 
építése előtt.    
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Tisztelt Olvasó! Vetítsünk fel képzeletünkben egy reprodukciós 
szempontból ideális szarvasmarha telepet. Ebben az állomány-
ban 50 napos önkéntes várakozási idő mellett az állatok 35%-a 
átlagosan 60 nappal az ellés után, az első termékenyítésre fo-
gamzik. Nincs szükség semmilyen hormonkezelési módszerre, 
mivel minden állat ciklusba kerül ellés után, és végig abban is 
marad. A tehenek jól látható tünetek mellett üzekednek és azokat 
minden esetben észre is veszik, ki is fogják és termékenyítik is 
azokat. Az elsőre nem fogamzó egyedeket is átlagosan 1,5 cik-
luson belül, azaz körülbelül az ellés utáni 90. napon ismételten 
termékenyítik. Mivel minden üzekedőt észrevesznek és mivel 
gyakorlatilag nem kell számolni vetéléssel, tulajdonképpen 
vemhességvizsgálatra sincsen szükség. Végeredményben kö-
rülbelül egy 2-es termékenyítési index mellett a szervízperiódus 
nagyjából 90 nap. De hogy miért is nem lehetséges ez?
Ennek a rovatnak a hasábjain korábban már jó néhány ténye-
zőről ejtettünk szót. És mivel nincsen ideális tejelő tehenészet, 
úgy az összes szaporodásbiológiai hatással bíró tényező együt-
tes optimális teljesülése is meglehetősen ritka. Nincs – leg-
alábbis hazánkban… – ideális takarmányozási helyzet, mindig 
van méhgyulladásos, acikliás stb. tehén, számolnunk kell az 
ivarzáskeresési-, üzekedési anomáliák jelenlétével, és az első 
ciklusok kialakulásának késlekedésével, hogy csak a cikkeim-
ben eddig megjelent témaköröket említsem. De egyvalamiről 
még nem volt szó és valóban. 
„Igen az is” számít! Ezek pedig a különféle gyulladásos állapo-
tok, amelyek hazai állományainkban is igen gyakran fordulnak 
elő, előbb-utóbb valamennyi egyedet érintenek, s jelentős sze-
reppel bírnak a reprodukcióra. Itt elsősorban a különféle tőgy-
gyulladásokra és lábvég megbetegedésekre gondolok, mint nagy 
gazdasági kárt (is) okozó állománybetegségekre, de természete-
sen a – korábban már külön is említett – méhgyulladásoknak is 
elhanyagolhatatlan szerepük van.
A különféle gyulladásos betegségek reprodukcióra gyakorolt 
hatása nagyjából azonos. Nem szeretnék túlságosan mély tu-
dományos részletekbe merülni, de azt mindenképpen tudnunk 
kell, hogy bármi is váltja ki a gyulladást, arra a szervezet álta-
lában ugyanúgy reagál. Egy szisztémás reakció, egy un. kasz-
kád-mechanizmus indul el, aminek révén különféle biológiailag 
aktív vegyületek, hormonszerű anyagok képződnek, melyek 
közvetve vagy közvetlenül beavatkoznak a szaporodási folya-
matokba. Ilyen például a prosztaglandin F2α, ami természetes 
körülmények között is a tehenek nemi ciklusában termelődik és 
annak szabályozásában játszik szerepet. Továbbá termelődnek 
különféle „lázkeltő” anyagok, az állatnak fájdalmai vannak, és 
étvágya is romlik. Mindezek végeredményben energiahiányhoz 
és egyéb anyagforgalmi zavarokhoz vezetnek, amelyek káros 
reprodukciós hatása közismert, továbbá a lázas állapot esetén a 
magzatkárosodás kockázatával is számolnunk kell.
A kártétel alapvetően az ivarzási tünetek gyengüléséből, illetve 

a fertilitás romlásából fakad. Azt könnyű belátni, hogy egy sán-
ta tehén ivarzási tünetei nem lesznek túl intenzívek, ezért ezt a 
tényezőt inkább a tőgygyulladások oldaláról próbálom demonst-
rálni. A fertilitási problémáknál pedig a laminitist hozom fel pél-
daként, de természetesen ezen károsodások a tőgygyulladások-
nál, és egyéb más folyamatoknál is megfigyelhetőek.

A legalattomosabb kóros állapot a szubklinikai masztitisz, 
amely „csupán” a szomatikus sejtszám (SCC) növekedését 
okozza, míg a tejen, illetve a tőgyön érzékszervi elváltozást nem 
tapasztalunk. A tőgygyulladások döntő többségében (akár 90%-
ában) ilyen formában fordulhatnak elő. A reprodukcióra gyako-
rolt kártételét az 1. táblázat szemlélteti. Ebben a kísérletben a 
szomatikus sejtszám ivarzási tünetekre gyakorolt hatását vizs-
gálták. Amellett, hogy a magas SCC-jű tehenek esetében mind 
az ivarzásig eltelt idő, mind az álló ivarzás kialakulása megnyúlt, 
az ivarzási tünetek intenzitásában még ennél is kifejezettebb el-
térést lehetett kimutatni. Ez utóbbi egyenes következménye le-
het a „már megint kevés az üzekedő” mondat elhangzásának, 
holott azokat egyszerűen csak nem vesszük észre, termékenyí-
tésük elmarad, az idő telik… A legnagyobb baj azonban, hogy 
általában a szubklinikai tőgygyulladás sem kerül felderítésre, 
így kezelése is elmarad. 
Természetesen számos egyéb tanulmány foglalkozik még a 
tőgygyulladások által okozott károkkal, mint a késedelmes nemi 
ciklusba lendülés, gyenge fertilitás, a szervízperiódus meghosz-
szabbodása és akár post partum aciklia. Egy ilyen publikációban 
számolnak be arról is, hogy az sem mindegy, hogy a tőgygyul-
ladás az első termékenyítés előtt, vagy az után következik be. A 
nem tőgygyulladásos, az első termékenyítés előtt, illetve az első 
termékenyítés után klinikai masztitiszessé vált állatok esetében 
úgy az első termékenyítés fertilitásában (29% vs. 22% vs. 10%), 
mint az üres napok számában (140 vs. 165 vs. 189) jelentős el-
térés volt tapasztalható (Santos et al., Anim. Reprod. Sci., 2004).
Ha a fogamzóképesség romlására kívánunk példát látni a gyul-
ladásos betegségek területéről, akkor az 1. diagramon láthatunk 
értékelést a laminitissel összefüggésben. Feltűnő eltérés tapasz-
talható a különféle lábvég megbetegedésekkel terhelt és egész-
séges állatok szaporodási képessége tekintetében. A legnagyobb 

Tőgygyulladás, laminitis? Igen, az is!
Kranjec Ferenc

állatorvos, szaporodásbiológiai szaktanácsadó
ReproVET Szarvasmarha Szaporodásbiológiai Szolgálat
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eltérés az első termékenyítés napjában és az üres napokban ta-
lálható, aminek egyértelműen az állatok ellés utáni késedelmes 
ciklusba lendülése és kóros ciklusok kialakulása áll a hátterében. 
Egy másik vizsgálatban azt is kimutatták, hogy a laktáció első 
30 napjában előforduló lábvég megbetegedések kb. 14%-kal 
(25,0% vs. 11,1%) növelik a petefészekciszták kialakulásának 
esélyét (Melendez et al., 2002). Azaz az állatok termékenyítése 
késik vagy elmarad, és ha mégis megtörténik, az általában igen 
gyenge eredményességgel valósul meg.

Természetesen a probléma megoldását a gyulladásos betegségek 
kiváltó okánál kell keresni és azt kell megszüntetni. Rendszeres 
tőgyegészségügyi és lábvég betegségekre kiterjedő állomány-
vizsgálatokkal, a megfelelő tartástechnológiai, fejéstechnológiai 
menedzsment kialakításával és betartatásával, rendszeres meg-
előző csülökápolással a probléma kézben tartható. Ne feledkez-
zünk meg az egyéb, idült gyulladásos állapotot kiváltó légző- és 
emésztőszervi megbetegedésekről, azok kontrolljáról, megfele-
lő vakcinázási programok kidolgozásáról. Azt is itt meg kell je-
gyeznem, hogy bármilyen heveny, lázas állapottal járó betegség 

potenciális magzatkárosító hatással bír, így 
azok elkerülése, adekvát gyógykezelése a rep-
rodukció szempontjából is elengedhetetlen.
Ezen cikknek nem feladata megoldást adni 
a szóban forgó betegségek megszüntetésére, 
de felhívja a figyelmet arra, hogy a terméke-
nyítési eredmények hátterében nagyon gyak-
ran állhatnak károsító hatásként, gyengítő 
körülményként. Nem beszélve arról, hogy a 
szakma szabályai szerint mesterséges termé-
kenyítés csak egészséges állaton hajtható vég-
re! Természetesen ezen állatok szaporodásbi-
ológiai kontrollját sem szabad elhanyagolni, 
azok nemi ciklusát is mindenképpen célszerű 
célzott módszerekkel indukálni, befolyásolni. 
Továbbra is várom visszajelzéseiket, gondol-
kodjunk együtt!
A szerző elérhetősége: +3630/2357-408, 
www.reprovet.hu
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Szakmai tanulmányút Észak-Németországban 
Takács Tamás 

NOACK

A NOACK Magyarország Kft. 2011-ben kezdett el együtt 
dolgozni a francia Valorex és a német Agrosom céggel egy 
közös cél, a fenntarthatóbb mezőgazdaság érdekében. 2013-
ban az Easylin 100/50-es nevű termékünk kísérleti eredmé-
nyei Dr. Brydl Endre cikkében olvashatók voltak a Holstein 
magazinban. November 28-án a Vitafort Zrt. vezető szarvas-
marha specialistáival szakmai tanulmányút keretében Né-
metországba látogattunk, melynek során az alábbi értékes 
tapasztalatokkal gazdagodtunk. 

 A Valorex
 „A takarmányiparnak változnia kell! Szembesülni kell a kör-
nyezeti kihívásokkal!”, mondta Pierre Weill, a francia alapítású 
Valorex társaság vezérigazgatója. „Az állattenyésztési ágazat je-
lenleg válaszút előtt áll: amennyiben a tenyésztés továbbra is 
ellenzi a változást, akkor elidegeníti a vevőket és szenvedni fog 
ennek következményeitől, viszont ha szakít a múlttal, akkor bol-
dogulni fog”.
A francia székhelyű extrudált, alternatív takarmány-összetevő-
ket forgalmazó vállalat úttörő ezen a szakterületen. Azt állítja, 
hogy segít az iparág megtisztításában. Ez azáltal nyújt védel-
met a termékeknek, amelyek előnyösek nem csak a környezet 
és a biodiverzitás támogatásával, hanem a termelőknek is az-
által, hogy növeli az állatok immunstátuszát, egészségét és ter-
melékenységét. Tavaly júliusban különböző uniós takarmányos 
szervek sürgették az Európai Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az 
engedélyezési folyamatát 8 GMO-os terméknek, melyek import 
élelmiszerek és takarmányok feldolgozásához használatosak.
Pierre Weill úgy látja, hogy az EU függ a szójabab behozatal-
tól, és annak szükségességét hangsúlyozza, hogy forduljunk más 
növények, mint a lenmag vagy csillagfürt termesztése felé. „Le-
hetetlen beszélni a fehérje függetlenségről anélkül, hogy a helyi 
fehérje magokat ne vennénk figyelembe – mondta –, de ez csak 
egy része a globális megoldásnak, aminek figyelembe kell vennie 
a kapcsolatot a Föld, a rajta élő állatok és az emberi egészség 
között.” Ez nagyon erős, ugyanakkor rendkívül törékeny kap-
csolat.
A vezérigazgató megerősítette, hogy ez a kapcsolat volt a 
Valorex fő szempontja a vállalat létrejötte óta, amely több mint 
20 évvel ezelőtt alakult. Köszönhetően azoknak a technológiai 
módszereknek, mint az extrudálás, a helyi magvak: a lenmag, a 
csillagfürt, a repce, a borsó, a kendermag, és a mezei bab – ezek 
történelmileg játszottak fontos szerepet a takarmányozásban az 
európai kontinensen – a Valorex tette lehetővé azt, hogy ezek 
hatékony alternatívái legyenek az állattenyésztőknek a kukorica 
és szója alapú takarmányozással szemben.
A Valorex az alábbi országokban van jelen és jelenleg is építke-
zik: Svájc, Anglia, Németország, Magyarország, Japán, Izrael, 
Kanada és Korea. Egy közös célért dolgoznak: a helyi mezőgaz-
daság fejlesztése és támogatása. Bármilyen legyen is a régió, a 
vállalat annak a lehetőségét kínálja, hogy egy termékeny, mind-
azonáltal táplálkozási és környezeti szempontból jobb mezőgaz-
daság valósulhasson meg.  
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A jövőt illetően a tejkvóta 2015-ös kivezetése, a termelői tejárak 
előre vetített csökkenése még nagyobb aktualitást ad az alterna-
tív európai, hazai környezetben megtermelhető fehérjenövények 
számára. 
A Valorex–Agrosom-Noack Magyarország cég lenmagalapú fe-
hérjekoncentrátumait 2011-től közel 10 hazai farmon használjuk 
eredményesen a Vitafort Zrt. szakembereinek közreműködésével.
A termék használatához technikai, szakmai segítség társul: az 
IT3 érték meghatározása a totál TMR-re és ettől az évtől kísérleti 
jelleggel a tejprofil /VISIOLAC/vizsgálat, amiből következtet-
ni tudunk a takarmányozás pontosságára, minőségére, acidózis, 
karbamidérték, metán kibocsátás, telepi zöldlábnyom nagyságára. 
Mit is jelent az it3 érték:
 Az Easylin egy melegen extrudált, lenmag alapú termék, magas 
omega-3 zsírsav-tartalommal, míg az it3 mutató azt a mechaniz-
must jelöli, amellyel a tehenek legfontosabb igényei ellenőrzöt-
ten és célzottan kielégíthetők. Az it3-érték a takarmány zsírtar-
talmát jelzi. Ennek során figyelembe vesszük a zsírsavak, főleg 
az omega-3 zsírsav tartalmat, valamint az omega-6/omega-3 
zsírsavak kapcsolatát. Ez azt jelenti, hogy minél magasabb a ta-
karmány omega-3 tartalma, annál magasabb az it3-érték. Minél 
több omega-6-zsírsav van a takarmányban, annál inkább csök-
kenni fog ez az érték, különösen fiziológiai túlkínálat (túl bő 
készlet) esetén. 

 A termékenységet elősegítő takarmányozás
Kiváló tejhozam, jó egészség és hosszú élet, jó termékenység – a 
sikeres tejtermelő céljai. Ezek megvalósításához természetesen 
kulcsfontosságú a jó, kiegyensúlyozott ta-
karmányozás a tehéntartás menedzselésének 
minden szakaszában.
A jó minőségű fű sok hasznos tápanyag-ösz-
szetevőt tartalmaz, amelyek javítják a hoza-
mot, az egészséget és a termékenységet. Ezek 
az összetevők legtöbbször magas fehérje-, vi-
tamin-, emészthető rost- és olajtartalmúak és 
különösen gazdagok a többszörösen telítetlen 
zsírsavakban, mint például az omega-3.
A tejelő tehenek korszerű takarmányozá-
sa vegyes összetevőkből áll, mint például 
kukoricaszilázs és teljes értékű gabona, ami 
azt jelenti, hogy a tehenek kevesebb jótékony hatású omega-3 
zsírsavhoz jutnak, mint régen, és ez negatívan befolyásolja az 
olyan tényezőket, mint a tejhozam és a termékenység. E zsírsa-
vak pótlásának módja a múltban kedvezőtlen hatású volt a tej 
hozamára és a minőségre.
A Valorex cég széleskörű kutatásainak eredményeként azon-
ban létezik egy egyedülálló megoldás az Easylin – egy melegen 
extrudált lenmag alapú termék.
Az omega-3 zsírsav leggyakoribb példája az α-linolénsav 
(C18:3), ami a zöldtakarmányban és a lenmag-olajban található. 
Az omega-6 zsírsav leggyakoribb példája a linolénsav (C18:2), 
ez a szójababban és a napraforgó-olajban található. A tejelő te-
henek egyik zsírsavat sem tudják szintetizálni, ezért azokat az 
étrenddel kell megkapniuk.
Az omega-3 zsírsavaknak jól dokumentált jótékony hatása van 
a tejelő tehenek termékenységére az ivarzásban és a vemhes-
ségben a legfontosabb szerepet játszó hormonok termelésének 
növelésével. Ennek eredménye az intenzívebb üzekedésben, a 
vemhesség határozottabb felismerésében és a jobb fogamzási 
arányban nyilvánul meg.

Az omega-3 zsírsavak egyaránt csökkentik a metán termelését a 
bendőben és a telített zsírsavakét a tőgyben. Ez segíti a tehenet 
abban, hogy    megossza az energiát a fokozott tejtermelés és a 
jobb termékenység között.
Az omega-3 alul-kínálata és az omega-6 túletetése a tejtermelés 
és a termékenység csökkenéséhez vezethet. Az omega-3 zsír-
savval való kiegyensúlyozott ellátás nagy kihívást jelent, mivel 
a legeltetett fű és a fűszilázs minősége mind a szezontól, mind 
az érettségtől függően változik. A tejelő tehenek étrendjében te-
hát az Easylin a leghatékonyabb módja a magas omega-3 szint 
biztosításának, hogy a tehenek a legfontosabb időkben – a sza-
porodási időszakban és a laktáció kezdetén – megkapják, amire 
szükségük van.
Az Easylin a gazdálkodó számára a fejadagok olyan beállítását 
is lehetővé teszi, hogy az kompenzálja a többi takarmány eset-
leges alacsony omega-3 tartalmát, vagy a tehenek laktációs idő-
szakának közepén és végén teljes rugalmasságot biztosítson.

 it3 (omega-3 technikai index) formájában:
fű 8 - 12
Fűszilázs 3 - 5
széna 2 - 5
kukorica-szilázs -0,9
kukoricaszem, búza -0,9 - -0,1

       
Mi is a Visiolac tejtükör?
F2M – takarmány a tejhez viszonyítva

 Az F2M táblázatnak köszönhetően meg tudjuk határozni az 
etetés gyenge pontját és fókuszálhatunk is rá, azáltal, hogy 
értelmezzük a mutatókat. A diagram egy nevető smájlit áb-
rázol, ha boldog a tehén, a farmer és a receptúrázó szakem-
ber. 30 másodperc alatt minden meg van beszélve. 
Ha minden eredmény legalább a kék sávba esik, akkor a Visiolac-
teszt eredménye jó. Ne célozzuk meg a zöld sávot, az esetek 
többségében a gazdasági és technikai optimum a kék zóna.
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Anta®Ferm MT80 – Biztos védelem! 
Támogató védelem a nem kívánt hatásokkal szemben 
> Multifunkciós toxinkötő
> Rendkívül hatékony kombinációja a szinergista komponenseknek 
> Optimális és tartós adszorpciós hatás különböző mikotoxinokkal szemben

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

Anta®Ox E – A mi skót ajánlatunk!
Erőteljes fl avonoidok a gyulladásokkal szemben
> Bizonyítottan gyulladásgátló tulajdonságú
> Javítja az állatok teljesítményét és egészségét
> Védelem a szabadgyökök és az oxidatív stresszel szemben
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Az Agrosom
Az idei kitartó küzdelmes munka jutalmaként mentünk el kol-
légáimmal és a Vitafort Zrt. vezető szarvasmarha specialistáival 
Észak-Németországba, Möllnbe, Hamburgba és Brémába.
A hamburgi reptérről utunk Möllnbe, a bohócok városába ve-
zetett. 
 Az Agrosom cég irodájában szakmai áttekintést kaptunk Kon-
rad Lichtintől, hogyan működik már 1000 farmon a VISIOLAC 
tejprofil vizsgálat (F2M feed to milk – takarmány a tejhez vi-
szonyítva).
A farmerek és a tejüzemek pozitívan fogadták az új vizsgálati 
rendszert. Havi szinten egyszer vesznek tankmintát és egy speci-
ális NIR készülékkel megvizsgálják, amelyet egy, a Valorex cég 
által szabadalmaztatott szoftverrel kielemeznek.

A szofter által létrehozott diagramokkal és vizsgálati eredmé-
nyekkel a felkészült takarmányozási tanácsadó felkeresi a far-
mert. A diagramból következtetni lehet az állomány egészségi 
állapotára, a takarmányhasznosulásra (fehérje, rost), omega-3 
zsírsav és karbamid szintekre illetve a metánkibocsátásra.
A következő két nap 4 farmot látogattunk meg és részt vettünk 
a Brémai Sörfesztiválon. A farmokon és a fesztiválon is jó volt 
látni, hogyan tudnak fiatalok és idősek együtt dolgozni és örül-
ni. Látogatásunk célja volt, hogy a hazaihoz hasonló nagyságú 
telepeknél áttekintsük, hogyan működik a tejprofil vizsgálat a 
gyakorlatban.
 A farmok a 2013/14-es gazdasági évben 38,8 cent/kg átlag tej-
árat értek el 34 cent költség mellett. Az idei évben nagy meny-

nyiségű tömegtakarmányt tudtak jó minőségben betakarítani 
(hatszor kaszálták a füvet).
Csapatunkra a legjobb benyomást a Hof Stürtz Farm tette: a 
farmer 240 hektáron gazdálkodik, az állomány 292 tehén plusz 
szaporulat, 10.046 kg a laktációs termelés 3,9% zsírral és 3,35% 
fehérjével.
Thomas Stürtz a farm mellett a legnagyobb német tejüzem, a 
DMK Deutsches Milchkantor GmbH felügyelő bizottsági tagja. 
A farmot nagyon jól üzemelteti a tulajdonos családja. Több lá-
bon állnak: tejtermelés, napenergia-hasznosítás áramnak (terve-
zés alatt van egy szélerőmű). Felmerül a kérdés: a magyar far-
mok is óriási felüleletekkel rendelkeznek és a napos órák száma 
is több – miért nem használjuk ki?! 

Ezen a farmon teszteli a DMK GmbH tejüzem, hogy a 
VISIOLAC program segítségével hogyan lehet elérni kevesebb 
metánkibocsátást és a tejüzem zöldlábnyomának csökkentését.
A farm 2 éve használja a Valorex cég lenmagalapú termékét, ta-
pasztalata az alábbi:

- 50%-kal kevesebb állatorvosi költség
- jobb laktációs görbe
- kevesebb metán-kibocsátás 
- jobb szaporodásbiológiai mutatók 
A 2015-ös év nagy feladata számunkra a hazai piacon is meg-
ismertetni és bevezetni ezt az új módszert!
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Növény- és 

Ál lattáplálás
FELSŐFOKON

Kérje termékajánlatunkat!
Kürthy-Molnár Zoltán 
Kereskedelmi és Marketing Menedzser- Állattenyésztési Divízió
Tel.: +36 20/459-2846 •E-mail: zkurthy@hu.timacagro.com
www.timacagro.hu

ÁllattáplálásTömegtakarmány
tartósítás Bendőaktivátorok

Ásványi anyag-
kiegészítők

Granulált
 takarmány-
kiegészítők

Májvédő 
készítmények

AlomfertőtlenítésAktív hígtrágya 
kezelés

AMAFERM tartalma segíti a bendőben élő 
baktériumok elszaporodását, ezáltal növeli
a takarmányok emészthetőségét. Ennek követ-
keztében növekszik a tejtermelés, és maga-
sabb lesz a tej zsírtartalma.  

BENDŐ KOMPLEX révén a foszfor, kén és kobalt
tartalma szintén részt vesz a bakteriális amino-
sav képzésben. 

A termékben lévő Calseagrit segíti az opti-
mális pH érték beállítását, ezáltal csökken az 
acidózis kialakulásának kockázata. 
 
A magas mikroelem tartalom segíti az ellés 
utáni involúciót és a termékenyülést.

Nagy tejtermelésű tehenek 
emésztésének segítése:
 •  Növeli a takarmányok emészthetőségét.
 •  Javítja az állatok takarmányértékesítő 
  képességét.
 •  Növeli a tejtermelést.
 •  Táplálja a bendőben élő baktériumokat.
 •  Segít a bendő pH beállításában.
 •  Csökkenti az acidózis kialakulásának 
  kockázatát.
 •  A laktáció 60-120 napjára ajánlva.

ÚJ 
TERMÉK

AMAFERM Bendő 
komplex

Fix’N 
komplex

Vitamin E 
Szelén

Antioxidáns 
komplexAMAFERM Bendő 

komplex
Fix’N 

komplex
Vitamin E 

Szelén
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komplex

“Ha a tehenedre nézel gondolj arra, hogy 
nemcsak egy ‚tejgyár′, hanem a 
bendőjében élő baktériumok és 
gombák menedzsere is!” 

A laktáció beindulásával a hirtelen és folyama-
tosan növekvő tejtermelést a takarmányfelvétel 
növekedése nem követi. A tenyésztők célja és 
feladata, hogy a tehenek a felvett takarmányt 
minél nagyobb hatásfokkal tudják emészteni. 
Növelni kell a bendőmikrobák energiaellátását, 
a mikrobiális fehérjeszintézist,  aminek egyenes 
következménye a tejtermelés növekedése.

Ehhez ajánljuk Önnek a Nutrirumen 
terméket!
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A mai tejelő teheneknek több, sokrétűbb környezeti kihívásokkal 
kell szembesülniük, mint korábban élt fajtársaiknak. A takarmá-
nyok magas energiatartalma, a betonfelületek, a csülköket gyen-
gítő környezet és talán a megnövekedett testtömeg is okozója a 
lábvég-problémák magas arányú előfordulásának. A sántaság azon 
túl, hogy állatjólléti kérdéseket is felvet – hiszen az állat fájdalmat 
érez – a tejtermelésre is negatív hatással van.
Svéd és dán adatok szerint az elhullások egyik legjelentősebb oka 
a sántaság, illetve a különböző lábvégbetegségek (Thomsen et al., 
2007; Christer Bergsten, 2011). A legkritikusabb az ellési időszak. 
Az a tehén, amelyik ebben az időszakban lesz beteg, nagy eséllyel 
selejteződik ki, hiszen betegsége az egész laktációs termelésre és 
újravemhesülésre is rányomja bélyegét.
Egyes vizsgálatok bizonyították, hogy a sántaság a korai laktáció-
ban (a laktáció első harminc napjában) a reprodukciós mutatókat 
nagymértékben rontja. Tehát a sántaság megelőzésének a szaporo-
dásbiológiai mutatókra gyakorolt hatása óriási.
A sántaság okai sokrétűek lehetnek, de két nagy csoportba lehet 
őket sorolni: az egyik csoportot a környezeti tényezők alkotják (ta-
karmányozás, tehénkomfort, fertőző szervezetek, menedzsment), 
a másikba pedig a genetikai tényezők (testfelépítés) tartoznak.  
A sántaság 90%-ban csülök- és lábvég-problémákkal van kapcso-
latban, a maradék 10% pedig a felső lábrészek egyéb problémái-
val. A sánta tehenek 80%-a hátsó lábára sánta. Ez azért érdekes, 
mert a tehén testsúlyának 60%-át a mellső lábak hordozzák, tehát 
itt várnánk a nagyobb arányú problémát. Azonban a hátsó lábak 
„hajtják” jobban a tehenet a haladásban, mozgásban, ami sokkal 
nagyobb stresszt és súrlódást jelent, mint az egyszerűbb súlyhor-
dás. A hátsó lábak kisebb felületen érintkeznek a padozattal, mint a 
mellsők, ez további stresszt okoz. A hátsó lábakon regisztrált csü-
lökelváltozások 75%-a a külső csülköt érintette. Ennek oka, hogy 
kemény padozatokon (beton) a hátsó-külső csülök a súly nagyobb 
részét viseli, mint a belső csülök, és a tehén haladás közben próbál 
a tőgyére is „figyelni”, minél jobban „kikerülni” azt.
2012-ben a Svéd Agrártudományi Egyetem munkatársa, Pernilla 
Norberg végzett összehasonlító elemzést arra vonatkozóan, hogy 
milyen hatással van a gumipadozat a tehenek mozgására, lábvég 
egészségére, tisztaságára, szociális interakcióira.
A tanulmány színhelye egy új építésű istálló volt, a fejés egy 
DeLaval körforgós berendezésen történt. A gumipadozattal szem-
ben állt a betonfelületen tartott tehenek csoportja. A 4 hónapos 
kísérlet előtt és után az összes csülköt körmözték és értékelték. 
A mozgás, csülök- és lábvégegészség és -tisztaság a tanulmány 
során rendszeresen pontozásra került. Az eredmények azt mutat-
ták, hogy gumipadozaton szignifikánsan kevesebb a sánta tehén, 
mint betonfelületen. A tanulmány végén a betonon tartott tehenek-
nél több mint háromszoros mértékben fordultak elő valamilyen 
mozgási (lábvég) problémák. Ötből két tehénnek javult az állapo-
ta, miután sántaság miatt átkerültek a gumipadozatos csoportba. 
A betonon tartott tehenek leggyakoribb problémája a talpfekély. 
A szociális interakciók jelentősen gyakoribbak voltak a gumipa-
dozaton, mint a betonon. A betonon tartott tehenek közül többet is 
ki kellett venni, leginkább a csülöktok szaruállományának elvéko-
nyodása miatt.
A DeLaval R18P gumiburkolat folytonos, rugalmas, tartós járó-
felületet nyújt. A tehén hasonlóan érzi magát rajta, mintha csak a 
legelőn járna. A gumibevonat telepíthető felvezető utakon, trágya-
utakon (trágyalehúzóval együtt használható), egyéb járófelülete-
ken, elővárakozókban, fejőházakban (körforgós fejőházak is). Az 
R18P segítségével gyorsan megszüntethető a kemény és csúszós 

felület, melyektől a tehenek rettegnek. A csúszásmentes, rugalmas 
felületbe belesüpped a köröm, ezzel kiemelkedő komfortot bizto-
sít a tehénnek. A gumiburkolat felülete csúszásmentes, könnyen 
tisztítható. Alsó, betonnal érintkező felülete bordázott. A bordák 
közötti távolság biztosítja, hogy a tehén nem süllyeszti be a mat-
racot a betonig. Az R18P gumiburkolatot többek között a német 
DLG intézet is bevizsgálta, ami egy elismert minőségi védjegyet 
jelent. Magyarországon sok ezer négyzetméter DeLaval gumibur-
kolat okoz örömöt a teheneknek, több mint 30 tejtermelő telepen.
A fertőző lábvég-problémákat, mint pl. a Dermatitis digitalis-t 
(DD) és az ujjak közötti bőrgyulladást (IDD) mikroorganizmusok 
okozzák. A fertőző lábvég-betegségek leggyakoribb megelőző in-
tézkedése a csülökfürösztők alkalmazása. 
Mint minden területen, itt is sokkal kifizetődőbb a megelőzés, mint 
a kezelés. A telepek napi vagy heti rutinjában a tiszta környezet 
mellett fontos szerepet kell, hogy kapjon a rendszeres csülökápo-
lás és fürösztés. A DeLaval 4Hooves egy új technológián alapuló 
csülökfertőtlenítő, mely nem tartalmaz a környezetre káros össze-
tevőket (mint pl. nehézfémek, réz-szulfát, formaldehid).
A DeLaval 4Hooves egy koncentrált csülökfürösztő, melyet 
a DeLaval a dermatitis digitalis megelőzésére fejlesztett ki.  
A 4Hooves aktív összetevői 5. generációs kvaterner ammónium-
vegyületek. A kvaterner ammóniumvegyületek membránaktív 
szerekként ismertek. A szer megtámadja a baktérium sejtfalat, 
megbontva annak szerkezeti egységét. A szerkezeti egység meg-
bontása vezet a sejt megrepesztéséhez, majd pusztulásához.
A DeLaval MIC/MBC (minimális gátló koncentráció / minimá-
lis baktericid koncentráció) in-vitro teszteket végez az aktív ösz-
szetevők Treponema spp. elleni hatékonyságának ellenőrzésére.  
A teszteket az egyesült államokbeli DeLaval kutatás és fejlesztési 
központban, Kansas City-ben végzik. A MIC vizsgálat azt a ható-
anyag koncentrációt adja meg, mely megállítja a sejtek szaporodá-
sát ideális növekedési környezetben. Az eredmények azt mutatják, 
hogy a 4Hooves hatékonysági mutatói jobbak a réz-szulfátos és a 
formalinos oldaténál is. A MIC/MBC formalin esetében 148-szor, 
réz-szulfát esetében 15-ször magasabb, mint a 4Hooves eseté-
ben. Ez azt jelenti, hogy mind formalinból, mind réz-szulfátból 
magasabb koncentráció szükséges a Treponema spp. növekedés 
meggátlásához.
A kvaterner-ammónium hatékonyságának növelése érdekében 
a 4Hooves oldat sósavat tartalmaz. A telepeken használt 
fürösztőszerek aktív összetevőinek a legnagyobb kihívást a 
fürösztőoldatba ürítés során bepottyanó vagy a lábakkal behor-
dott trágya okozza. A trágya takarmányeredetű cellulózban gazdag 
anyag, mely sok negatív töltésű részecskét tartalmaz. Ezekhez a 
részecskékhez tudnak kapcsolódni az olyan pozitív töltések, mint 
amilyenek például kvaterner-ammónium hatóanyagban találhatók. 
Amint a trágya megköti a hatóanyag részecskéit, azok a továb-
biakban már nem képesek mikrobiális tevékenységre, így hatást 
kifejteni sem tudnak. A sósav hozzáadása révén bekerülő nagy 
mennyiségű pozitív proton versenyre kel a kvaterner-ammónium 
részecskékkel a negatív töltésekért. Ha a trágya negatív töltésű ré-
szecskéit megkötik a sav pozitív protonjai, a kvaterner-ammónium 
részecskék már nem tudnak hozzájuk kapcsolódni, így az oldatban 
maradnak és elvégzik a nekik szánt feladatot. A 4Hooves nagyon 
koncentrált csülökfürösztő, a címkén és a biztonsági adatlapon ta-
lálható adagolási és kezelési útmutatót mindig be kell tartani. 
A DeLaval 4Hooves Magyarországon törzskönyvezett csülökfer-
tőtlenítő.

Kiss Endre (DeLaval Kt.)

 A lábvég-problémák és hatásuk a tejtermelésre 



DeLaval R18P gumiburkolat
Egy darab legelő
a fejőházban, istállóban

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

Fenntarthatóvá tesszük az élelmiszertermelést.

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



Hazai szerzőink
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Az élet kezdete meghatározza a teljesítményt
A kutatások egybehangzóan igazolják a szoros összefüggést az első 
kilencheti súlygyarapodás, a tőgy tejtermelő sejtjeinek száma, illet-
ve a tehenek élettartama és tejtermelése között. Az ebben az idő-
szakban bekövetkező defektusok csökkentik a borjak növekedését, 
fejlődését, ami korlátozza genetikai termelőképességük elérését.
A kutatásból az tűnik ki, hogy a táplálóanyag-ellátottság a 
tejpótlóitatás időszakában, valamint a választási időszakban nagy-
mértékben befolyásolja a fenotípusos tejtermelést. Soberon és 
munkatársai 2011-ben vizsgálták a borjak növekedése és későbbi 
tejtermelése közötti összefüggést a tejitatás időszakában, illetve a 
választás előtti és utáni időszakban 1244 Cornell University tehené-
szetben lévő üsző és 624 kommersz tehenészetben elhelyezett üsző 
esetében.
A Cornell telepeken az átlagos súlygyarapodás 820g/nap/borjú, 
ugyanez a kommersz telepeken 620g/nap/borjú volt. A két telepen a 
súlygyarapodási különbség a tejtermelésben 22% eltérést mutatott, 
ami szignifikáns különbséget jelentett az első laktációs termelésben.  
Egy gramm extra választás előtti súlygyarapodás egy liter plusz te-
jet jelentett az első laktációban.

Az intenzív felnevelés hatása a tejtermelésre
Számtalan vizsgálat foglalkozott ezzel a témával, vagyis a borjak 
intenzív vagy extenzív nevelésével az első nyolc hét során, illet-
ve ennek hatásával az első laktációs tejtermelésre. Kivétel nélkül 
minden tanulmány úgy találta, hogy az első nyolcheti intenzív ta-
karmányozás 450 és 1400 kg közötti extra tejet eredményezett a 
visszafogott takarmányozással szemben. Átlagosan 771 kg tejnö-
vekedést tapasztaltak intenzív felnevelés esetében. A tejtermelési 
többlet bizonyára a nagyobb tőgyparenchima tömegnek tudható be. 
A parenchima DNS mennyisége mutatja a kifejlődött sejtek számát, 
míg az RNS a sejtek aktivitását.

Vizsgálat Tejtermelés növekedés (kg)
Foldagger és Krohn 1994 1403
Bar-Peled és mtsai. 1998 453
Foldagger és mtsai. 1997 518
Ballard és mtsai. 2005 700 (200 napos lakt.)
Rincker és mtsai. 2006 499
Moallen és mtsai. 2006 1134
Drackley és mtsai. 835

A borjak különleges élőlények abból a szempontból, hogy életük 
során egy „együregű gyomrú állatból többüregű gyomrú kérődzővé 
válnak”. Születéskor a bendő nagyon kicsi, valamivel nagyobb csak, 
mint egy pingpong labda. Emésztési funkciója ebben az időszakban 
nincs. Amennyiben megfelelő mennyiségű keményítőt etetünk a 
borjúval, úgy hathetes korára a bendő mérete eléri egy kosárlabdáét. 
Tizenkéthetes korára ez a méret tovább nő. A takarmány összetéte-
lének jelentős a hatása. Amennyiben a keményítőtartalom alacsony, 
úgy a bendő fejlődése lelassul.
Az 1950-es évektől számtalan vizsgálat bizonyította, valamint az 
1970-es években (Virginia Tech 1970) kimutatták a különböző ta-
karmányok hatását a súlygyarapodásra. A magasabb rosttartalom 
negatívan befolyásolta a súlygyarapodást.
Az ADF (savdetergens rost) növekedésével csökkent a súlygyara-
podás. A borjú nem rendelkezik rostemésztő enzimekkel, ráadásul 
a bendő térfogata is kicsi. Terimés, nagy rosttartalmú takarmányok 

(széna, szalma, szilázs, szenázs) elveszik a magas fehérje- és ke-
ményítőtartalmú takarmányok elől a helyet. Egy három hónapos 
borjúnak a bendőkapacitása egyszerűen nem elegendő, illetve a 
bendőmikrobák mennyisége sem elegendő az intenzív rostemész-
téshez. Ez nagyon szembetűnő, amikor választás után 3-4 héttel a 
választáskor sima, fényes szőrű egyedek borzassá, „szalmahasúvá” 
válnak. Borjúnevelésnél csak a magas abraktartalmú, korlátozott és 
kiváló minőségű tömegtakarmány szolgálja a töretlen fejődést, súly-
gyarapodást. Csak jól emészthető, kiváló minőségű szálas, illetve 
tömegtakarmányokat etessünk, legfeljebb a szárazanyag 10%-ában. 
Ez 15-25 dkg szénát tehet ki naponta.
A borjúnevelés során nagyon sok metódus figyelhető meg. A lényeg, 
hogy amit csinálunk, azt maximális igényességgel tegyük. Elenged-
hetetlen a kolosztrumitatási higiénia, tejpótló minőségi követelmé-
nyek, tejitatási technológia betartása és a szakszerű, preventív állat-
egészségügyi protokoll. Bár jelenleg sokan a lehető legintenzívebb 
borjúnevelést helyezik előtérbe, azért vannak, akik gazdasági meg-
fontolásból, tradícióból a régi módszereket alkalmazzák, mint a kor-
látozott etetés, korai vagy késői választás stb. Természetesen ebben a 
kérdésben is nagyon sok tényező befolyásolja a sikert vagy a kudar-
cot. A mostanában megjelenő kutatások sokféle eredménye alapján 
minden módszer lehet sikeres vagy sikertelen. Amit feltétlenül szem 
előtt kell tartanunk, hogy egy speciális biológiájú élőlényt kell takar-
mányoznunk, el kell vonatkoztatni attól, hogy ő egy kérődző lesz. 
A 24 hónapos első ellési kort általában elfogadhatónak tartjuk, de 
vannak, akik lemennének akár 20-22 hónapos korra is. A valóság az, 
hogy az előrelépés nem túl gyors, ez maximum három hetet jelentett 
az utóbbi 16 évben (USDA felmérése szerint Hoard’s Dairyman cik-
ke alapján). A tejitatás alatti borjúkiesés is stagnál 1991-hez képest. 
A holtellések 2007-ben 6,5%-ot tettek ki. Ez összesen 14% kiesés, a 
kívánatos az lenne, ha ezt a felére lehetne csökkenteni. A hasmenés 
továbbra is a legnagyobb vámszedő 57%-kal, a légzőszervi megbe-
tegedések az elhullások 23%-áért felelősek.
Választás után a kiesésekben a légzőszervi megbetegedések játsszák 
a főszerepet. A hasmenés 13%-ot tesz ki a kiesésekből. A telepek 
negyede nem különíti el a borjakat születésük után azonnal. Ugyan-
csak ¼-ük 12 órán át az anyja alatt hagyja a borjakat. A borjak 45%-a 
maga szopja ki az első kolosztrumot. Így sem a mennyiséget, sem a 
kolosztrum minőségét nem ismerjük. Az ilyen módon tartott borjak 
40-50%-a nem jut elégséges immunglobulinhoz. Egy Minnesotában 
végzett vizsgálat szerint 20%-kal magasabb volt az elhullás azon 
borjak között, amelyek 25-48 órát töltöttek az anyjuk mellett, azok-
hoz képest, amelyek csak 2-6 órát voltak együtt anyjukkal. A meg-
felelő kolosztrumitatási program mellett az ellenanyagszint mérése 
is elengedhetetlen. A 100 tehénnél kisebb gazdaságok 7,7%-ában, 
a 100-499 tehenesek 19,8%-ában, míg az 500 felettiek 45,2%-ában 
mérik a kolosztrum minőségét.
Az első etetésnek a születés után 1-4 órán belül meg kell történnie. 
Két-három liter jó minőségű kolosztrum biztosítja a szükséges ellen-
anyag-mennyiséget. (100gIgG/liter). A kolosztrum, melynek oltóba 
jutását a kolosztrumszonda használatával segíthetjük, nem tartal-
mazhat több mint 100.000 telepalkotó baktériumot milliliterenként. 
Az etetett kolosztrum 36-82%-a nem megfelelő minőségű (ezek 
amerikai adatok). Akkor tesszük ki fertőzésnek az újszülött borjat, 
amikor az a leginkább fogékony még, s ez meghatározza a borjú 
jövőjét. Az élet első két hete döntő a borjú szempontjából. Ebben az 
időszakban hullik el a legtöbb állat, leginkább hasmenés miatt. Ez 
nem csak az elhelyezéssel, környezettel hozható kapcsolatba, hanem 
a kolosztrum, illetve a fejőgép vagy az itatóedény fertőzöttségével is 
szoros az összefüggés. Ezen kívül a bevett napi kétszeri itatás sem 

AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT

A  kutatások  egybehangzóan  igazolják  a  szoros  összefüggést  az  első 
kilenc  heti súlygyarapodás,  a  tőgy  tejtermelő  sejtjeinek  száma,  illetve 
a  tehenek  élettartama  és tejtermelése  között.  Az  ebben  az 
időszakban  bekövetkező  defektusok  csökkentik  a borjak  növekedését, 
fejlődését, ami korlátozza genetikai termelőképességük elérését. 
A kutatásból az tűnik ki, hogy a táplálóanyag ellátottság a tejpótló 
itatás időszakában, valamint a választási  időszakban 
nagymértékben befolyásolja  a  fenotípusos  tejtermelést. Soberon és 
munkatársai 2011-ben vizsgálták a borjak növekedése és későbbi 
tejtermelése közötti összefüggést a tejitatás időszakában,  illetve a 
választás  előtti  és  utáni  időszakban 1244 Cornell University 
tehenészetben lévő üsző és 624 kommersz tehenészetben 
elhelyezett üsző esetében. 

A Cornell telepeken az átlagos súlygyarapodás 820 g/ nap/ borjú, 
ugyanez a kommersz telepeken 620 g/ nap/ borjú volt. A két telepen 
a súlygyarapodási  különbség  a tejtermelésben  22%  eltérést 
mutatott,  ami  szignifikáns  különbséget  jelentett  az első  laktációs 
termelésben.  Egy  gramm  extra  választás  előtti súlygyarapodás 
egy liter plusz tejet jelentett az első laktációban.

Az intenzív felnevelés hatása a tejtermelésre

Számtalan vizsgálat foglalkozott ezzel a témával, vagyis a borjak 
intenzív vagy extenzív nevelésével az első nyolc hét során, illetve 
ennek hatásával az első laktációs tejtermelésre. Kivétel nélkül minden 
tanulmány úgy találta, hogy az első nyolc heti intenzív takarmányozás 
450 és1400 kg közötti extra tejet eredményezett a visszafogott ta- 
karmányozással szemben. Átlagosan 771 kg tejnövekedést 
tapasztaltak intenzív felnevelés esetében. A tejtermelési többlet 
bizonyára a nagyobb tőgyparenchima tömegnek tudható be. A 
parenchima DNS mennyisége mutatja a kifejlődött sejtek számát, míg 
az RNS a sejtek  aktivitását.  

A borjak különleges élőlények abból a szempontból, hogy életük 
során egy „együregű gyomrú állatból többüregű gyomrú kérődzővé 
válnak”. Születéskor a  bendő nagyon kicsi, valamivel nagyobb csak 
mint egy pingpong labda. Emésztési funkciója ebben az   időszakban 
nincs. Amennyiben  megfelelő mennyiségű keményítőt etetünk a 
borjúval, úgy hathetes korára a bendő mérete eléri egy kosárlabdáét. 
Tizenkéthetes korára ez a méret tovább nő. A takarmány 
összetételének jelentős a hatása. Amennyiben a keményítő tartalom 
alacsony, úgy a bendő fejlődése lelassul.
Az 1950-es évektől számtalan  vizsgálat  bizonyította, valamint az  
1970-es években (Virginia Tech 1970) kimutatták a különböző 
takarmányok  hatását a súlygyarapodásra. A magasabb rosttartalom 
negatívan befolyásolta a súlygyarapodást.  

Vizsgálat Tejtermelés növekedés ( Kg )

Foldagger és Krohn 1994 1403

Bar-Peled és mtsai. 1998 453

Foldagger és mtsai. 1997 518

Ballard és mtsai. 2005 700  ( 200 napos lakt.)

Rincker és mtsai. 2006 499

Moallen és mtsai. 2006 1134

Drackley és mtsai.  835

A borjúnevelés során nagyon sok metódus figyelhető meg. A lényeg, hogy amit 
csinálunk, azt maximális igényességgel tegyük. Elengedhetetlen a kolosztrum itatási 
higiénia, az itatott tejpótló minősége, tejitatási technológia betartása és a szakszerű, 
preventív állategészségügyi protokoll. Bár jelenleg sokan a lehető legintenzívebb 
borjúnevelést helyezik előtérbe, azért vannak, akik gazdasági megfontolásból, 
tradícióból a régi módszereket alkalmazzák, mint a korlátozott etetés, korai vagy 
késői választás stb. Természetesen ebben a kérdésben is nagyon sok tényező 
befolyásolja a sikert, vagy a kudarcot. A mostanában megjelenő kutatások sokféle 
eredménye alapján, minden módszer lehet sikeres, vagy sikertelen. Amit feltétlenül 
szem előtt kell tartanunk, hogy egy speciális biológiájú élőlényt kell 
takarmányoznunk, el kell vonatkoztatni attól, hogy ő egy kérődző lesz. A 24 
hónapos első ellési kort általában elfogadhatónak tartjuk, de vannak akik 
lemennének akár 20-22 hónapos korra is. A valóság az, hogy az előrelépés nem túl 
gyors, ez maximum három hetet jelentett az utóbbi 16 évben (USDA felmérése 
szerint Hoard’s Dairyman cikke alapján). A tejitatás alatti borjú kiesés is stagnál 
1991-hez képest. A holtellések 2007-ben 6,5%-ot tettek ki. Ez összesen 14% 
kiesés, a kívánatos az lenne, ha ezt a felére lehetne csökkenteni. A hasmenés 
továbbra is a legnagyobb vámszedő 57%-kal, a légzőszervi megbetegedések az 
elhullások 23%-ért felelősek.

Választás után a kiesésekben a légzőszervi megbetegedések játsszák a 
főszerepet. A hasmenés 13%-ot tesz ki a kiesésekből. A telepek negyede nem 
különíti el a borjakat születésük után azonnal. Ugyancsak ¼-ük 12 órán át az 
anyja alatt hagyja a borjakat. A borjak 45%-a maga szopja ki az első kolosztrumot. 
Így sem a mennyiséget, sem a kolosztrum minőségét nem ismerjük. Az ilyen 
módon tartott borjak 40-50%-a nem jut elégséges immunglobulinhoz. Egy 
Minnesotában végzett vizsgálat szerint 20%-kal magasabb volt az elhullás azon 
borjak között, amelyek 25-48 órát töltöttek az anyjuk mellett, azokhoz képest, 
amelyek csak 2-6 órát voltak együtt anyjukkal. A megfelelő kolosztrum itatási 
program mellett az ellenanyag szint mérése is elengedhetetlen.
A 100 tehénnél kisebb gazdaságok 7,7%-ában, a 100-499 tehenesek 19,8%-ában, 
míg az 500 felettiek 45,2%-ában mérik a kolosztrum minőségét.

Life Start Modul Life Start 
Basis Life Start Plus Life Start Profi

Üzemi célkitűzés jó borjak jobb borjak legjobb borjak

Javasolt termékek Sprayfo Blue
Sprayfo Violet

Sprayfo Yellow 
(10% soványtejpor)

Sprayfo Royal 
(45% soványtejpor)
Sprayfo Excellent 

(30% soványtejpor)

Itatási protokoll

Napi etetés 1. és 2.hét 2 2 3
Koncentráció 1-5. hét 1 + 7 1 + 6 1 + 5
Koncentráció 6-9. hét 1 + 7 1 + 7 1 + 7
kg tejpótló tápszer összesen 40 44 49

7,5 9 11kg tejpótló tápszer 4-14. nap 

Elvárt eredmény

Átl. napi súlygyarapodás növelése + 100g/nap + 200g/nap + 300g/nap
Átl. napi súlygyarapodás első 
3 hónap (g/nap) > 650 > 750 > 900

 > 100 > 110 > 120

Az    ADF (savdetergens rost) növekedésével csökkent a súlygyarapodás. A borjú 
nem rendelkezik rostemésztő enzimekkel, ráadásul a bendő térfogata is kicsi. 
Terimés, nagy rosttartalmú takarmányok (széna, szalma, szilázs, szenázs) elveszik a 
magas fehérje és keményítő tartalmú takarmányok elől a helyet. Egy három hónapos 
borjúnak a bendő kapacitása egyszerűen nem elegendő, illetve a bendő mikrobák 
mennyisége sem elegendő az intenzív rostemésztéshez. Ez nagyon szembetűnő, 
amikor választás után 3-4 héttel a választáskor sima, fényes szőrű egyedek 
borzassá, „szalmahasúvá” válnak. Borjúnevelésnél csak a magas abraktartalmú, 
korlátozott és kiváló minőségű tömegtakarmány szolgálja a töretlen fejődést, 
súlygyarapodást. Csak jól emészthető, kiváló minőségű szálas, illetve 
tömegtakarmányokat etessünk, legfeljebb a szárazanyag 10 %-ában. Ez 15-25 dkg 
szénát tehet ki naponta. 

Elérendő testtömeg (3 hónap)
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AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT

A  kutatások  egybehangzóan  igazolják  a  szoros  összefüggést  az  első 
kilenc  heti súlygyarapodás,  a  tőgy  tejtermelő  sejtjeinek  száma,  illetve 
a  tehenek  élettartama  és tejtermelése  között.  Az  ebben  az 
időszakban  bekövetkező  defektusok  csökkentik  a borjak  növekedését, 
fejlődését, ami korlátozza genetikai termelőképességük elérését. 
A kutatásból az tűnik ki, hogy a táplálóanyag ellátottság a tejpótló 
itatás időszakában, valamint a választási  időszakban 
nagymértékben befolyásolja  a  fenotípusos  tejtermelést. Soberon és 
munkatársai 2011-ben vizsgálták a borjak növekedése és későbbi 
tejtermelése közötti összefüggést a tejitatás időszakában,  illetve a 
választás  előtti  és  utáni  időszakban 1244 Cornell University 
tehenészetben lévő üsző és 624 kommersz tehenészetben 
elhelyezett üsző esetében. 

A Cornell telepeken az átlagos súlygyarapodás 820 g/ nap/ borjú, 
ugyanez a kommersz telepeken 620 g/ nap/ borjú volt. A két telepen 
a súlygyarapodási  különbség  a tejtermelésben  22%  eltérést 
mutatott,  ami  szignifikáns  különbséget  jelentett  az első  laktációs 
termelésben.  Egy  gramm  extra  választás  előtti súlygyarapodás 
egy liter plusz tejet jelentett az első laktációban.

Az intenzív felnevelés hatása a tejtermelésre

Számtalan vizsgálat foglalkozott ezzel a témával, vagyis a borjak 
intenzív vagy extenzív nevelésével az első nyolc hét során, illetve 
ennek hatásával az első laktációs tejtermelésre. Kivétel nélkül minden 
tanulmány úgy találta, hogy az első nyolc heti intenzív takarmányozás 
450 és1400 kg közötti extra tejet eredményezett a visszafogott ta- 
karmányozással szemben. Átlagosan 771 kg tejnövekedést 
tapasztaltak intenzív felnevelés esetében. A tejtermelési többlet 
bizonyára a nagyobb tőgyparenchima tömegnek tudható be. A 
parenchima DNS mennyisége mutatja a kifejlődött sejtek számát, míg 
az RNS a sejtek  aktivitását.  

A borjak különleges élőlények abból a szempontból, hogy életük 
során egy „együregű gyomrú állatból többüregű gyomrú kérődzővé 
válnak”. Születéskor a  bendő nagyon kicsi, valamivel nagyobb csak 
mint egy pingpong labda. Emésztési funkciója ebben az   időszakban 
nincs. Amennyiben  megfelelő mennyiségű keményítőt etetünk a 
borjúval, úgy hathetes korára a bendő mérete eléri egy kosárlabdáét. 
Tizenkéthetes korára ez a méret tovább nő. A takarmány 
összetételének jelentős a hatása. Amennyiben a keményítő tartalom 
alacsony, úgy a bendő fejlődése lelassul.
Az 1950-es évektől számtalan  vizsgálat  bizonyította, valamint az  
1970-es években (Virginia Tech 1970) kimutatták a különböző 
takarmányok  hatását a súlygyarapodásra. A magasabb rosttartalom 
negatívan befolyásolta a súlygyarapodást.  

Vizsgálat Tejtermelés növekedés ( Kg )

Foldagger és Krohn 1994 1403

Bar-Peled és mtsai. 1998 453

Foldagger és mtsai. 1997 518

Ballard és mtsai. 2005 700  ( 200 napos lakt.)

Rincker és mtsai. 2006 499

Moallen és mtsai. 2006 1134

Drackley és mtsai.  835

A borjúnevelés során nagyon sok metódus figyelhető meg. A lényeg, hogy amit 
csinálunk, azt maximális igényességgel tegyük. Elengedhetetlen a kolosztrum itatási 
higiénia, az itatott tejpótló minősége, tejitatási technológia betartása és a szakszerű, 
preventív állategészségügyi protokoll. Bár jelenleg sokan a lehető legintenzívebb 
borjúnevelést helyezik előtérbe, azért vannak, akik gazdasági megfontolásból, 
tradícióból a régi módszereket alkalmazzák, mint a korlátozott etetés, korai vagy 
késői választás stb. Természetesen ebben a kérdésben is nagyon sok tényező 
befolyásolja a sikert, vagy a kudarcot. A mostanában megjelenő kutatások sokféle 
eredménye alapján, minden módszer lehet sikeres, vagy sikertelen. Amit feltétlenül 
szem előtt kell tartanunk, hogy egy speciális biológiájú élőlényt kell 
takarmányoznunk, el kell vonatkoztatni attól, hogy ő egy kérődző lesz. A 24 
hónapos első ellési kort általában elfogadhatónak tartjuk, de vannak akik 
lemennének akár 20-22 hónapos korra is. A valóság az, hogy az előrelépés nem túl 
gyors, ez maximum három hetet jelentett az utóbbi 16 évben (USDA felmérése 
szerint Hoard’s Dairyman cikke alapján). A tejitatás alatti borjú kiesés is stagnál 
1991-hez képest. A holtellések 2007-ben 6,5%-ot tettek ki. Ez összesen 14% 
kiesés, a kívánatos az lenne, ha ezt a felére lehetne csökkenteni. A hasmenés 
továbbra is a legnagyobb vámszedő 57%-kal, a légzőszervi megbetegedések az 
elhullások 23%-ért felelősek.

Választás után a kiesésekben a légzőszervi megbetegedések játsszák a 
főszerepet. A hasmenés 13%-ot tesz ki a kiesésekből. A telepek negyede nem 
különíti el a borjakat születésük után azonnal. Ugyancsak ¼-ük 12 órán át az 
anyja alatt hagyja a borjakat. A borjak 45%-a maga szopja ki az első kolosztrumot. 
Így sem a mennyiséget, sem a kolosztrum minőségét nem ismerjük. Az ilyen 
módon tartott borjak 40-50%-a nem jut elégséges immunglobulinhoz. Egy 
Minnesotában végzett vizsgálat szerint 20%-kal magasabb volt az elhullás azon 
borjak között, amelyek 25-48 órát töltöttek az anyjuk mellett, azokhoz képest, 
amelyek csak 2-6 órát voltak együtt anyjukkal. A megfelelő kolosztrum itatási 
program mellett az ellenanyag szint mérése is elengedhetetlen.
A 100 tehénnél kisebb gazdaságok 7,7%-ában, a 100-499 tehenesek 19,8%-ában, 
míg az 500 felettiek 45,2%-ában mérik a kolosztrum minőségét.

Life Start Modul Life Start 
Basis Life Start Plus Life Start Profi

Üzemi célkitűzés jó borjak jobb borjak legjobb borjak

Javasolt termékek Sprayfo Blue
Sprayfo Violet

Sprayfo Yellow 
(10% soványtejpor)

Sprayfo Royal 
(45% soványtejpor)
Sprayfo Excellent 

(30% soványtejpor)

Itatási protokoll

Napi etetés 1. és 2.hét 2 2 3
Koncentráció 1-5. hét 1 + 7 1 + 6 1 + 5
Koncentráció 6-9. hét 1 + 7 1 + 7 1 + 7
kg tejpótló tápszer összesen 40 44 49

7,5 9 11kg tejpótló tápszer 4-14. nap 

Elvárt eredmény

Átl. napi súlygyarapodás növelése + 100g/nap + 200g/nap + 300g/nap
Átl. napi súlygyarapodás első 
3 hónap (g/nap) > 650 > 750 > 900

 > 100 > 110 > 120

Az    ADF (savdetergens rost) növekedésével csökkent a súlygyarapodás. A borjú 
nem rendelkezik rostemésztő enzimekkel, ráadásul a bendő térfogata is kicsi. 
Terimés, nagy rosttartalmú takarmányok (széna, szalma, szilázs, szenázs) elveszik a 
magas fehérje és keményítő tartalmú takarmányok elől a helyet. Egy három hónapos 
borjúnak a bendő kapacitása egyszerűen nem elegendő, illetve a bendő mikrobák 
mennyisége sem elegendő az intenzív rostemésztéshez. Ez nagyon szembetűnő, 
amikor választás után 3-4 héttel a választáskor sima, fényes szőrű egyedek 
borzassá, „szalmahasúvá” válnak. Borjúnevelésnél csak a magas abraktartalmú, 
korlátozott és kiváló minőségű tömegtakarmány szolgálja a töretlen fejődést, 
súlygyarapodást. Csak jól emészthető, kiváló minőségű szálas, illetve 
tömegtakarmányokat etessünk, legfeljebb a szárazanyag 10 %-ában. Ez 15-25 dkg 
szénát tehet ki naponta. 

Elérendő testtömeg (3 hónap)

elegendő sok esetben a maximális növekedési erély kihasználásá-
hoz. Azok a borjak, amelyek nem duplázzák meg testsúlyukat két 
hónapos korukra, kevésbé állnak ellen a betegségeknek, illetve a 
környezet kihívásainak. A légzőszervi betegségen átesett borjak akár 
6 hónappal később ellhetnek egészséges társaikhoz képest. (Hoard’s 
Dairyman A. K. Kertz) Az idő múlásával a borjak emésztőrendszere 
hatalmas változáson megy át. Kezdetben a fő táplálékforrás a tejpót-
ló tápszer, vagy a tej. A növekedéssel az étvágy is fokozódik. A jó 
struktúrájú, minőségi borjútáp létfontosságú ebben az időszakban. 
A víz minősége sem mindig megfelelő! Sajnos a borjak jelentős há-
nyada nem kap vizet 2-3 hetes koráig. Ez korlátozza a starter táp 
felvételének mennyiségét. Ideális lenne a 4:1 víz/szárazanyag arány.
A víznek mindig ott kellene lenni, de a szennyezett víz az egyik leg-
nagyobb veszélyforrás. Néha túl közel van a víz a tápos edényhez. 
Ez csökkenti mindkettő fogyasztását, aminek alacsonyabb súlygya-
rapodás a következménye. A következő rizikós időszak két héttel vá-
lasztás előtt, illetve utána következik. Nevezhetjük „választási átme-
neti időszaknak” is. Ez a tehenek ellés utáni átmeneti periódusához 
hasonlóan kritikus a borjú életében. A tejpótló nem minden esetben 
biztosít elegendő fehérjét, illetve a fehérje-energia arány sem meg-
felelő az elegendő fehérje deponáláshoz. A tápfelvétel lassan növek-
szik. Sokan úgy gondolják, hogy a kezdeti időszakban a tápfelvétel 
olyan alacsony, hogy nem is érdemes etetni. De ha valaki késlekedik 
a táp etetésével, akkor a tápfogyasztás biztosan nem éri el a 6 hetes 
választáshoz szükséges mennyiséget. Gyakorlati tapasztalat, hogy a 
választási folyamat megkezdése előtt a borjú legalább 450 g tápot 
egyen naponta. Két héttel választás előtt felezzük meg a tejpótlót, 
esetleg egy itatást hagyjunk ki. A tápfogyasztásnak ezen a héten meg 
kell duplázódnia! A következő héten hagyjuk abba a tejitatást, és 
figyeljünk, hogy a tápfogyasztás duplázódjon, érje el az 1,8-2kg-ot. 

A kívánatos súlygyarapodás az első ellésig 800-900g/nap.
A kolosztrummérő mindennapi eszközzé kell váljon a gyakorlatban. 
A sűrűséget méri. A kifejés után 10-20 percet kell várni a méréssel, 
hogy a légbuborékok eltávozzanak a föcstejből.

Pontos és kíméletes kolosztrum pasztőrözés Coloquick-kel 
(60°C - 60 percig)

A gyakorlati megfigyelések szerint a pasztőrözött kolosztrumból 
több immunglobulin szívódik fel, mint a kezeletlenből. A pasz-
tőrözés számos baktériumfaj ellen hatékony (Salmonella, E. 
coli, Mycobacterium avium, Mycobacterium californicum, 
Mycobacterium bovis és Listeria monocytogenes). A pasztőrözés 
megakadályozza a borjak fertőződését a legérzékenyebb időszakban 
és javíthatja az immunglobulinok felszívódását. A kolosztrum fertő-
ződésének oka lehet a szennyezett tőgy vagy fejőberendezés, illetve 
tárolóedény. A kolosztrum pasztőrözése némileg eltér a nyerstejnél 
alkalmazott eljárástól. Az eltérő sűrűség, fehérje-, illetve zsírtarta-
lom óvatosabb pasztőrözést igényel. Az immunglobulin tartalom kí-
mélésére is figyelemmel kell lenni. Ráadásul a kolosztrum minősége 
tehenenként jelentősen eltérhet. Pen State (Journal of Dairy Science 
publikáció) vizsgálatok szerint a kolosztrum pasztőrözése 60°C-on 
30 percig melegítve a legoptimálisabb. Jelentősen csökken a baktéri-
umszám, úgy hogy közben a kolosztrum IgG tartalma és viszkozitá-
sa nem változik. A Minnesota Egyetemen folytatott kísérletek szerint 
az erősen szennyezett kolosztrum 60 percen át 60°C-on történő ke-
zelése megbízhatóan csökkenti a baktériumszámot. Az IgG veszte-
ség valamivel nagyobb lesz. A tanulmányok nem várt eredménye az, 
hogy a pasztőrözött kolosztrum jobban felszívódott, mint a kezelet-
len. A Minnesotai vizsgálatok szerint a pasztőrözött kolosztrumot 
evő borjak 24 órás IgG szintje 22,6mg/ml, szemben a kezeletlen 
kolosztrumot fogyasztók 19,6mg/ml-es szintjével. A magasabb 24 
órás IgG szint nagyon fontos a borjak további élete során. A jobb 
felszívódás oka jelenleg nem ismert, de az biztos, hogy a pasztő-
rözés hatékony módja a magasabb IgG szint elérésének (Hoard’s 
Dairyman Calf & Heifer E- Sources).           (Bobok Endre)

AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT
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tehenészetben lévő üsző és 624 kommersz tehenészetben 
elhelyezett üsző esetében. 
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mutatott,  ami  szignifikáns  különbséget  jelentett  az első  laktációs 
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parenchima DNS mennyisége mutatja a kifejlődött sejtek számát, míg 
az RNS a sejtek  aktivitását.  

A borjak különleges élőlények abból a szempontból, hogy életük 
során egy „együregű gyomrú állatból többüregű gyomrú kérődzővé 
válnak”. Születéskor a  bendő nagyon kicsi, valamivel nagyobb csak 
mint egy pingpong labda. Emésztési funkciója ebben az   időszakban 
nincs. Amennyiben  megfelelő mennyiségű keményítőt etetünk a 
borjúval, úgy hathetes korára a bendő mérete eléri egy kosárlabdáét. 
Tizenkéthetes korára ez a méret tovább nő. A takarmány 
összetételének jelentős a hatása. Amennyiben a keményítő tartalom 
alacsony, úgy a bendő fejlődése lelassul.
Az 1950-es évektől számtalan  vizsgálat  bizonyította, valamint az  
1970-es években (Virginia Tech 1970) kimutatták a különböző 
takarmányok  hatását a súlygyarapodásra. A magasabb rosttartalom 
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magas fehérje és keményítő tartalmú takarmányok elől a helyet. Egy három hónapos 
borjúnak a bendő kapacitása egyszerűen nem elegendő, illetve a bendő mikrobák 
mennyisége sem elegendő az intenzív rostemésztéshez. Ez nagyon szembetűnő, 
amikor választás után 3-4 héttel a választáskor sima, fényes szőrű egyedek 
borzassá, „szalmahasúvá” válnak. Borjúnevelésnél csak a magas abraktartalmú, 
korlátozott és kiváló minőségű tömegtakarmány szolgálja a töretlen fejődést, 
súlygyarapodást. Csak jól emészthető, kiváló minőségű szálas, illetve 
tömegtakarmányokat etessünk, legfeljebb a szárazanyag 10 %-ában. Ez 15-25 dkg 
szénát tehet ki naponta. 

Elérendő testtömeg (3 hónap)

A kolosztrumtartó kivétele a fagyasztóból.

 Kolosztrumtartó behelyezése a forgató vízfürdőbe és gyors, 
         kíméletes felmelegítése (20 perc).

Borjú itatása kolosztrummal, közvetlenül a tasakból.

Munkarendnek megfelelő fejés végrehajtása.

A lefejt tej ellenanyagtartalmának ellenőrzése refraktométerrel.

 Jó minőségű kolosztrum betöltése egy új tasakba a töltőállvány segítségével.

 A lefejt kolosztrum pasztörizálása és fagyasztóba helyezése 
          közvetlenül a refraktométeres ellenőrzés után.
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Miért kell a tejelő tehenekkel foglalkozó szakértőknek 
a lehető legtöbbet foglalkozni a bendő megfelelő 

működésével?
A “Lallemand Rumen Efficiency Audit Program” bemutatása

2014. október 20-21. Bugyi-Juhászföld, Magyar-
ország - A Lallemand Animal Nutrition örömmel 
mutatta be az elméleti- és gyakorlati programpon-
tokra alapozott, ún. „Rumen Efficiency Audit Prog-
ram”-ját a közel 50 hazai és nemzetközi résztvevő-
nek. A rendezvény elméleti részének a Szent István 
Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Nagyállat-
gyógyászati Tanszéke és Klinikája, míg a gyakorlati 
részének a Cosinus Gamma Kft. biztosított helyszínt. 
A továbbképzés fő célja az volt, hogy a résztvevő, 
gyakorló takarmányozási szakemberek saját tapasz-
talatokat szerezhessenek mind a legmagasabb szintű 
elméleti ismeretekről, mind ezeknek a gyakorlatban 
történő alkalmazásáról.  
Az elméleti ismereteket az Állatorvos-tudományi 
Kar előadóitól hallgathatták a résztvevők. A kérődző 
állatok emésztőkészülékének anatómiai és élettani 
alapjairól Dr. Szalay Ferenc tartott egy rendkívül 
érdekes előadást, míg a kórélettani vonatkozásokat 
Dr. Biksi Imre egyetemi docens tárta a hallgatóság elé. A tejelő 
teheneket érintő egyik leggyakoribb problémáról, a bendő-aci-
dózisról Dr. Szelényi Zoltán szólt a szakemberekhez. Az elmé-
letben elmondottakat még szemléletesebbé tette néhány bendő- 
és más belső szervek szemléltető boncolása.
Az elméleti szekció Piron Aurelien előadásával folytatódott, 
aki a bendő-acidózis megelőzésének lehetőségeiről beszélt. 
A szakmai továbbképzés második napján a Cosinus Gamma 
Kft. szarvasmarha telepén gyakorolhatták a résztvevők az el-
méleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását. A gyakor-
lati képzés során minden résztvevő el-
végezhette a rendelkezésre bocsátott 
audit adatlap kitöltését a saját maga 
által tapasztaltak alapján. Az audit la-
pon jellemezni kellett többek között 
a kérődzési aktivitást és intenzitást, a 
bendő telítettséget, a kondícióponto-
zást, a tehenek tisztaságát és mozgás-
képét (locomotion), majd trágya kon-
zisztencia minősítés és trágyamosás 
következett, amelynek adatait szintén 
rögzíthették az adatlapon. A gyakor-
lati program végén Piron Aurelien ve-
zetésével az egyénileg gyűjtött adatok 
közös kiértékelése történt meg.
Legvégül a tapasztalatokat a 
Lallemand szakmai csapat megosz-
totta és megvitatta Dr. Fekete József 
úrral, a Cosinus Gamma Kft. veze-
tőjével. A fent ismertetett módon 
szerzett tapasztalatok alapján is csak 
gratulálni tudunk a Cosinus Gamma 
Kft.-nél folyó munkához!

Az alábbiakban néhány fontos elemet ragadunk ki az elmon-
dottakból és ismertetünk Önökkel.

Miért kísérjük figyelemmel a bendőhatékonyságot?
Bár köztudottan a takarmányértékesülés az egyik legfontosabb 
gazdasági tényező a tejtermelés gazdaságosságának jellemzé-
sére, sajnos tény, hogy ez gyakorlati körülmények között nem, 
vagy csak korlátozottan mérhető. Ebből következik, hogy a 
gazdálkodók nagy részének nem is áll rendelkezésére ez az 
adat.

A kutatások egyértelműen igazolták, 
hogy a takarmányértékesítés kérő-
dzők esetében közvetlenül összefügg 
a bendőhatékonysággal. Ennek meg-
értéséhez hasonlítsuk össze a tejelő 
tehenet egy autóval: a takarmány az 
üzemanyaghoz hasonlóan az egyik 
legnagyobb költségtényező. A bendő 
finomhangolása az autó motorjának 
tunningolásához hasonlóan javíthat 
az üzemanyag-, a takarmány haszno-
sulásán, azaz a hatékonyságon.
Azonban sajnos a bendő hatékony-
ság egyik kulcsfontosságú eleme, a 
bendőfolyadék pH-ja és a takarmány 
emészthetősége nem-, vagy csak ne-
hezen mérhető üzemi körülmények 
között. 
Ennek tudatában a Lallemand Animal 
Nutrition vállalat, mint a bendőmű-
ködés és bendő-mikrobiológia egyik 
vezető szakértője kidolgozott egy 
egyedülálló audit programot, amely 

 1 ábra: a bendő-hatékonyság felmérésekor figyelembe vett számos tényező
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segít felmérni, tudományos alapon megbecsülni a bendőbeli fo-
lyamatok hatékonyságát. Ez a módszer több, jól megfigyelhető 
és rögzíthető, számszerűen kifejezhető paraméter egyidejű megál-
lapításán alapul. A módszer tudományos igényességgel, szakiro-
dalmi adatok, valamint gyakorlati megfigyelések felhasználásával 
készült. A megfigyelt paraméterek, mint a kérődzés (aktivitás és 
intenzitás), a bendő telítettségi pontszám, a kondíció pontszám, 
a tisztasági pontszám, a mozgáskép pontszám (locomotion), va-
lamint a trágya konzisztencia és rosttartalom mind bizonyítottan 
összefüggésben állnak a bendő egészségi állapotával.
A tapasztalt értékek értelmezése komplex módon történik, azaz 
mindig figyelembe kell venni a különböző környezeti viszonyo-

kat (hőmérséklet-páratartalom index, takarmányváltás, laktációs 
stádium, termelési színvonal, általános egészségi állapot, stb.).
A felmérés végeztével, annak eredménye tiszta képet ad a szakér-
tő számára az állomány teljesítményéről és azokról a technológi-
ai, környezeti elemekről, amelyeket célszerű volna javítani.

A termelési célok eléréséhez vezető út
A „Lallemand Rumen Efficiency Audit Program” alapvető célja 
a takarmányozási szakemberek és állattenyésztők, állatorvosok 
segítése az állományok teljesítményének maximalizálásában.
Bizonyított tény sajnos, hogy a nem megfelelő bendő-menedzs-
ment következtében fellépő kóros állapotok kezelése, az általuk 

Bendőakadémia
Nagyon izgalmasnak ígérkező, már első olvasatra is megdöbbentő, s az 
általam eddig tapasztalt megközelítéstől és szemlélettől merőben eltérő stí-
lusú, s így izgalommal várt továbbképzésre kaptam meghívót október kö-
zepére a Vet-Produkt Kft-től. A bendő hatékony és optimális működésének 
felismerését célzó, határozottan gyakorlatias kétnapos rendezvényen a kö-
zép-kelet-európai régió Lallemand Animal Nutrition-nel kapcsolatban álló 
takarmányos szakemberei – közel 40 fő – vettek részt. Őszintén megvallva, 
néha volt olyan érzésem, hogy az információ-dömping túl is csordult a pil-
lanatnyi befogadó-készség határán. 
Az első nap meghatározó élménye a cikkben említett Dóra majori előadá-
sok sora és a bendő-kórbonctan volt, melynek mélyen a tudatba ágyazódó 
részleteit szerintem a résztvevők közül senki sem fogja elfelejteni egy-
könnyen. Szalay doktor a bendő anatómiáját olyan könnyedséggel, lazán, 
már-már szeretettel tárta a – nem feltétlenül ezen a témán nevelkedett, de a szervvel az input oldalon igen gyakran találkozó 

– hallgatóság elé, hogy azt semmiképpen nem lehetett máshogyan, csakis teljes odaadással 
figyelni. Most sikerült összerakni részben az anno gazdász-anatómiaórákon és „taktanon” ta-
nult elméleti részleteket és információkat, hogyan is néz ez ki az állatban valójában. Melyik 
előgyomorból merre halad tovább a takarmány, hol milyen problémát okoz annak „nem meg-
felelősége”, stb. 
A program kiemelten a bendő-acidózist vette górcső alá, Szelényi doktor ezért annak kiváltó 
okairól, a savtúltermelés káros következményeiről adott átfogó képet. 
A szervező képviseletében Piron Aurelien értelemszerűen a betegség megelőzését, kezelésé-
nek megoldásait helyezte előtérbe.
A nap fő attrakcióját mindezek után mégis mindenképpen a boncterem nyújtotta, hiszen Pest 
megye aznapi ’bendő-termése’ várt ránk. Itt ugyanis a Nagyállat-klinikára diagnózis-felállítás 
céljából aznap beküldött marhahullák emésztőtraktusát félretették nekünk, s módunkban állt, 
mi több, feladatunk volt azokat feltárni, az esetleges takarmányozási hibákra visszavezethető 
elváltozásokat felismerni. Valljuk be, ilyen alkalom nem sok adódik egy takarmányos szak-
ember életében. Sem. A valódi, kézzel fogható bendők feltárása, – olykor csak nyiszatolása 
(sic!) – közben mindinkább belénk vésődött a bendő működése, a rögzítő szalagok helyzete, a 
gyomrok valós elhelyezkedése, benne a takarmány útja. Tényleg örökké emlékezetes élmény 

volt, a látottak után biztos vagyok benne, hogy a jelenlévők mindegyike más szemlélettel közelít egy-egy problémához.
A másnapi programot viszont már az echte telepi gyakorlat köré építették a szervezők. A helyszínt a Cosinus Gamma Kft. bő 
féléve átadott kitűnő egy légteres istállója biztosította, ahol az előző nap tanultakat is rögzíteni tudtuk. A kanadai cég egy jól 

áttekinthető, lényegre törő és gyorsan kivitelezhető ellenőrző listát dolgozott 
ki, mely néhány, a gyakorlatban is jól elemezhető kérdésen át vezetve úgy tű-
nik, megbízható képet ad állományunk bendőstátuszáról, így a takarmányozás 
színvonaláról, közvetve az állomány általános állapotáról. Ennek éppúgy része 
a pihenő és kérődző állatok áttekintése (kérődzés intenzitás), mint a kondíció-
pont vagy a horpasztájék vizsgálata (bendő-telítettségi pontszám), vagy éppen a 
mozgáskép (locomotion) és bélsár-állag és az abban visszamaradó emésztetlen 
részek mennyiségének megfigyelése. 
Mindent összevetve nagyon hasznos és a gyakorlatban kifejezetten jól hasz-
nálható praktikákat volt alkalmunk megtanulni, melyek segítségével tárgyila-
gosabban, kicsit a telepi vakság nélkül kaphatunk információt állományunkról.

        Sztakó István
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előidézett termeléskiesés, a nem megfele-
lően hasznosuló takarmányok vesztesége 
együttesen mintegy 30.000 € összegű kárt 
okozhatnak éves szinten egy 100 tehenes ál-
lományban. 
A különböző környezeti stressz faktorok, 
mint például a nyári hőstressz tovább nö-
velhetik a veszteségeket. A „Lallemand 
Rumen Efficiency Audit Program” egyrészt 
segít pontos képet alkotni az állományok 
aktuális állapotáról, teljesítőképességéről, 
másrészt segít ráirányítani a figyelmet a ja-
vításra váró technológiai elemekre. A prog-
ram rendszeres elvégzése hozzájárul reális, 
elérhető termelési célok megfogalmazásá-
hoz és segít azok megvalósításában is. 
Végül, de nem utolsó sorban kijelenthetjük, 
hogy a program a bendőemésztés optimalizálásán és a takar-
mány-értékesülés javításán keresztül segít az egyik legjelentő-
sebb költség, a takarmányozás jövedelmezővé tételében.  
A „Lallemand Rumen Efficiency Audit Program”-mal kapcso-
latos bővebb információért kérjük látogasson el honlapunkra 
www.vetprodukt.hu, illetve www.lallemand.com  és keresse 
munkatársainkat! 

A Lallemand vállalatról:
Lallemand, Inc. Egy magántulajdonban lévő, kanadai vállalat, 
amely különböző hasznosítási célra gyárt élesztő-termékeket, 
élesztő származékokat, baktérium készítményeket. A cég termé-
keit használják többek között állati takarmányozásra, a sütőipar-

ban, a borgyártásban és a gyógyszeriparban is. A Lallemand, 
mint a fenti termékek elsődleges előállítója, a piac egyik legmeg-
határozóbb szereplője.
Lallemand Animal Nutrition, mint a Lallemand Inc. egyik di-
víziója elkötelezett a legmagasabb igényeket is kielégítő, termé-
szetes állati takarmányozást hatékonyabbá tévő probiotikumok, 
takarmány-erjedés javító adalékok fejlesztésében, gyártásában 
és ezek piacra jutását segítő hatékony marketingtevékenység 
folytatásában.  
A Lallemand meghatározó gyártója a különböző baktérium- és 
élesztő alapú probiotikumoknak, szilázs adalékoknak. Tevékeny-
ségét világszerte, több országban végzi. További információkat 
a www.lallemandanimalnutrition.com honlapon találhat.

Sébastien Dabert
Francia tejtermelő gazda
(65 holstein, 8000 literes tejtermelés): 

“Amióta elkezdtem használni a Lallemand
“Rumen Efficiency Audit” programot, az-
óta teljesen másként tekintek az állomány-
ra. Például a kérődzés-megfigyelés az egyik 
legfontosabb eleme lett a munkámnak. A 
programnak köszönhetően elvégeztünk 
némi változtatást az alkalmazott technoló-
giában, amelynek eredményeként több és 
magasabb beltartalmú tejet termelünk.

 Napi 1,3 kg tejjel többet termelünk tehe-
nenként...”





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

A tőgygyulladás láthatóan gyógyul

A Mastiplan LC láthatóan 
dolgozik

A hirdetés és a termékleírások nem teljes körűek. Alkalmazásuk előtt kérjük, olvassa el a termékekhez
 mellékelt használati utasítást! Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! 

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

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

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

     Tudomány az állatok egészségéért!

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