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A tejtermelő ágazat jól ismert helyzete miatt mostanában a figye-
lemfelhívó megmozdulások időszakát éljük. Ezek legfőbb célja, 
hogy felhívja a fogyasztók, a kereskedelmi láncok és a hatósá-
gok figyelmét a tejtermelés tarthatatlan helyzetére és a megol-
dási lehetőségekre. A nyomtatott és online médiából mindenki 
naprakészen értesülhetett a történésekről, ezeket most nem rész-
letezzük. A március 28-i két – feldolgozói telephelynél való – 
esemény klasszikus demonstráció volt, míg az április 4-i és 28-i 
történés inkább flashmob jelleget kapott. 
Ez a szervezők részéről jó döntésnek bizonyult, hiszen a cél 
semmiképpen sem a budapesti lakosság és a vásárlók ágazat-
ellenes hangulatra gerjesztése és esetleges ellenszenv felkeltése 
volt, hanem épp ellenkezőleg, az együttérző támogatás elnyeré-
se és olyan, a témára mutató figyelemfelkeltés, amely még nem 
csap át negatív érzelmekbe. Ez mindkét alkalommal tökéletesen 
sikerült, s még egy óriási haszonnal is járt: a média nagyon szé-
les, szinte teljes vertikumának figyelmét ráirányította a tejter-
melők problémáira. Arra még nemigen volt példa, hogy az is-
mert TV-társaságok és hírportálok tudósítói órák és kilométerek 
hosszú során át kövessék az eseményeket, s minderről pozitív 

hangvétellel is tudósítsanak. Az április 4-én Budapesten átsétáló 
öt tehén és pár tucat tenyésztő akkor és ott többet tett és ért, 
mintha ugyanezt a „kellemes sétát” 100-200 tehén és több száz 
tejtermelő vonulta volna végig a több kilométeres dugókban 
ülők haragját kivívva általa…
Az eseménynek talán haszna is volt, hiszen másnap a hatósá-
gok (NÉBIH, NAV) egy tejkommandó létrehozását is bejelen-
tették…
A hónap végi Tesco parkolóbeli megjelenés – ahol egyes keres-
kedelmi láncok sajátos üzletpolitikájára igyekeztek a szervezők 
felhívni a figyelmet – is sikeres volt, ismerve a későbbi ható-
sági és kormányzati bejelentéseket. Itt kötéllel a parkoló és a 
bevásárlóközpont közötti teret rekesztették le hajnalban mintegy 
karámként, melyben holstein és magyartarka ’árva’ borjak közö-
sen hívták fel a figyelmet az ár alatt értékesített importtermékek 
ágazatra kifejtett veszélyeire. A 30-40 növendék mellé a ’töme-
get’ 180-200 tenyésztő biztosította, ők viszont az ország sok-
sok vidékéről érkeztek. Ennek a megmozdulásnak már volt egy 
olyan érzete, mintha az ország tenyésztőit érintené a kérdés. De 
a kérdés azért megmaradt: kevesen is elegen?

Kevesen is elegen(?)

Március 28.
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Április 4., Kereskedelmi Szövetség, NÉBIH, NAV
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Április 28., TESCO-Budaörs
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VELACTIS: AZ ELSŐ ÉS EGYEDÜLÁLLÓ 
SZÁRAZRAÁLLÍTÁST ELŐSEGÍTŐ KÉSZÍTMÉNY

A tejelő tehenek szárazraállítása már az 1950-s évektől bevett tech-
nológiává vált a szarvasmarha farmok életében. Általában 60 nappal 
az ellés előtt az állatokat még utoljára megfejik, és ezzel kezdetét veszi a 
szárazraállítás időszaka. Az utóbbi évtizedekben a korszerű takarmányozás 
és a magas tejhozamú egyedek genetikai szelekciója következtében óriási 
mértékben megemelkedett a Holstein-Fríz tehenek laktációs termelése. 
Nem ritka már az ellés utáni napi 45-50 literes termelés sem, mellyel sok állat 
már a laktációjában eléri a 13-14 ezer literes tejhozamot. Ennek következté-
ben viszont radikálisan megemelkedtek a tőgyegészségügyi problémák. 
Az antibiotikumos tőgyinfúziók használata már napi szintűvé vált a tejelő 
szarvasmarha telepeken, egyre inkább kevesebb, mint több sikerrel. Az 
elmúlt évtizedek sokszor őrült mértékű antibiotikum felhasználása soha 
nem látott rezisztenciát okozott ezen a területen. A telepek manapság 
sokszor szembesülnek azzal a ténnyel, hogy a tőgypatogén kórokozókkal 
szemben már nem találnak megfelelő készítményt. Egyre inkább elvárás 
az is, hogy az állatok magas tejtermelése miatt rövidüljön a szárazraállítási 
időszak, hiszen gazdasági szempontból nem jelentéktelen, hogy egy ma-
gas hozamú állat még plusz 10-20 nappal, akár 100-200 liter extra tejből 
származó extra bevétellel is növelje a telep profitját.

Ennek viszont sajnos ára van. Nemcsak a megnövekedett tőgygyulla-
dások száma, hanem ennek következtében kialakuló olyan tőgynegyedek 
száma, amelyek többé már nem képesek a tejtermelésre (süket), illetve 
végső esetben az állatok selejtezése a tőgyproblémák végett. Mindezek 
együttesen óriási gazdasági károkat okoznak a tejelő szarvasmarha tele-
peken. A tőgygyulladások elleni küzdelemben ezidáig csak a gyógykezelés 
és annak egyre sikertelenebb, kilátástalanabb módjairól beszéltünk, 
viszont a megelőzés háttérben maradt. Látható, hogy lassan a mastitis 
elleni antibiotikumos terápiák köre bezárul, a szárazraállításkor használa-
tos tőgylezárók (ún. teatsealentek) használatának gyors elterjedésével a 
probléma megoldásásának lehetősége lassan átkerül oda, ahol „minden 
elkezdődik”, - a szárazraállítás időszakához. 

A tőgylezárók viszont nem oldják meg az új tőgygyulladások kialakulá-
sának problémáját, a tőgyszövetnek gyors regenerációra van szüksége, a 
tőgymirigyeknek gyors involúcióra, hogy immunállapotuk a legjobb legyen, 
megakadályozva ezzel az új tőgyfertőződések kialakulásának lehetőségét. 
Nagyobb figyelmet kell fordítani a szárazraállításra, ami a telepirányítás 
szempontjából sem mindig egyszerű. Jobban oda kell figyelni az állatokra 
ebben az időszakban, hiszen ha nyugodtabbak, kevésbé feszül a tőgyük 
a felhalmozódott tej miatt, akkor jobb lesz a közérzetük, többet pihennek, 

könnyebben regenerálódik a tőgyszövet, amelyeknek előnyös hatásai 
már a következő laktációban meg fognak mutatkozni.
Tehát a legfontosabb, hogy a szárazraállitást a legtökéletesebben hajtsuk 
végre, ezért használjuk a Velactis®-t az első és egyedülálló szárazraállítást 
elősegítő készítményt!
- A Velactis® (1,12 mg/ml) cabergolint tartalmaz
- adagolás: 5 ml intramuscularisan, az utolsó fejés után
-  csökkenti a tejtermelést és folyamatosan csökkenti a tőgyben keletkező 

nyomást, ezzel elősegítve a hatékonyabb szárazraállítást
-  megkönnyíti a telepirányítást. Javítja a tőgyegészségügyet és az 

állatjólétet a tejelő szarvasmarha telepeken
-  egyszerűsödik a tejelő szarvasmarha telepek szárazraállítási techno-

lógiája a Velactis® használatával
- csökkenti a tejcsepegést
- csökkenti az új tőgyfertőződések kialakulásának lehetőségét  

-  csökkenti az állatok szárazraállítás következtében kialakult rossz 
közérzetét

-  csökken a tőgy fájdalmassága, növekszik a fekvéssel-pihenéssel töltött 
idő (több, mint 2,5 órával)

 - a tőgy sokkal gyorsabban nyeri vissza eredeti alakját  

Velactis 1,12 mg/ml oldatos injekció tejelő szarvasmarhák részére. 

Indikációi: tejelő szarvasmarha-telepek telepirányítási rendszerében használva megkönnyíti a szárazraállítást a tejtermelés, tejcsepegés csökkentése 
által, valamint csökkenti az új tőgyfertőződések kialakulásának kockázatát a szárazraállítás időszaka alatt. Javítja az állatok szárazraállítás következtében 
kialakult rossz közérzetét, diszkomfort érzését. Figyelmeztetés: A Velactis®-t állatorvosi felügyelet alatt a tőgyegészségügyi és a tejminőségügyi program 
részeként célszerű használni. Alkalmazás: 5ml (mely tartalmaz 5.6 mg cabergolint)/állat intramuscularisan a szárazraállítás kezdetekor az utolsó fejést 
követően, maximum 4 órán belül. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: hús 23 nap,tej 0 nap-amennyiben a szárazraállítási időszak tovább tart, mint 
32 nap. Amennyiben kevesebb, mint 32 nap, akkor 4 nap (8 fejés) az ellés után. Felhasználási idő: bontatlanul, a gyártástól számított 3 év. Felbontás után 
28 napig használható fel.    
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Tehát a legfontosabb, hogy a szárazraállitást a legtökéletesebben hajtsuk 
végre, ezért használjuk a Velactis®-t az első és egyedülálló szárazraállítást 
elősegítő készítményt!
- A Velactis® (1,12 mg/ml) cabergolint tartalmaz
- adagolás: 5 ml intramuscularisan, az utolsó fejés után
-  csökkenti a tejtermelést és folyamatosan csökkenti a tőgyben keletkező 

nyomást, ezzel elősegítve a hatékonyabb szárazraállítást
-  megkönnyíti a telepirányítást. Javítja a tőgyegészségügyet és az 

állatjólétet a tejelő szarvasmarha telepeken
-  egyszerűsödik a tejelő szarvasmarha telepek szárazraállítási techno-

lógiája a Velactis® használatával
- csökkenti a tejcsepegést
- csökkenti az új tőgyfertőződések kialakulásának lehetőségét  

-  csökkenti az állatok szárazraállítás következtében kialakult rossz 
közérzetét

-  csökken a tőgy fájdalmassága, növekszik a fekvéssel-pihenéssel töltött 
idő (több, mint 2,5 órával)

 - a tőgy sokkal gyorsabban nyeri vissza eredeti alakját  

Velactis 1,12 mg/ml oldatos injekció tejelő szarvasmarhák részére. 

Indikációi: tejelő szarvasmarha-telepek telepirányítási rendszerében használva megkönnyíti a szárazraállítást a tejtermelés, tejcsepegés csökkentése 
által, valamint csökkenti az új tőgyfertőződések kialakulásának kockázatát a szárazraállítás időszaka alatt. Javítja az állatok szárazraállítás következtében 
kialakult rossz közérzetét, diszkomfort érzését. Figyelmeztetés: A Velactis®-t állatorvosi felügyelet alatt a tőgyegészségügyi és a tejminőségügyi program 
részeként célszerű használni. Alkalmazás: 5ml (mely tartalmaz 5.6 mg cabergolint)/állat intramuscularisan a szárazraállítás kezdetekor az utolsó fejést 
követően, maximum 4 órán belül. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: hús 23 nap,tej 0 nap-amennyiben a szárazraállítási időszak tovább tart, mint 
32 nap. Amennyiben kevesebb, mint 32 nap, akkor 4 nap (8 fejés) az ellés után. Felhasználási idő: bontatlanul, a gyártástól számított 3 év. Felbontás után 
28 napig használható fel.    
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Idén régi-új koncepciót próbáltunk ki, éttermek és szállodák helyett a termelésre és a közösségi létre koncentrálva tenyészetekbe tet-
tük át a helyszíneket. Ez jó megoldásnak is bizonyult, sokan voltak kíváncsiak arra, hogy a mostani szűkös helyzetben ki hogy csinál-
ja, milyen megoldásokat talált. A megbeszéléseket követő telepbejárások sokakat inspiráltak jóízű beszélgetésekre, tapasztalatcserére.
Öt helyszínünk a következő volt:

Március 8.  BOS-FRUCHT Agrárszövetkezet, Kazsok

Március 10.  Nemesszalóki Mg. Zrt.

Március 17. Hunland Dairy Kft., Felsővány

Regionális megbeszélések 2016 tavaszán

	
	
	
	
	
	 	

CAPELLO																																																								
direkt	vágó	adapter	önjáró	silózókhoz	

General-Agri	Hungary	Kft.	
Email:	info@capello.hu	
Tel.:	+36-30/906-4515	

www.capello.hu	
	
	

…hogy		a	CAPELLO	SPARTAN	
akár	4	méteres	szálastakarmányt	is	képes	betakarítani?	
	

TUDTA	
ÖN…	
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Március 23. Tedej Zrt., Hajdúnánás

Március 24. Kinizsi 2000 Mg. Zrt., Fábiánsebestyén
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General-Agri	Hungary	Kft.	
Email:	info@capello.hu	
Tel.:	+36-30/906-4515	

www.capello.hu	
	
	

…hogy		a	CAPELLO	SPARTAN	
akár	4	méteres	szálastakarmányt	is	képes	betakarítani?	
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A tejtermelés eredményességét meghatározó
tényezők – szubjektív szemmel

Bakos Gábor
ágazati igazgató, Bos-Frucht Agrárszövetkezet

Nehéz tanácsokat adni akkor, amikor nem arról szól a történet, 
hogy mekkora eredménnyel zárjuk a gazdálkodásunkat, hanem 
hogyan tudjuk a veszteségeinket minimalizálni. A jelenlegi tejpi-
aci helyzetben profitról és pozitív eredményről kevesen számol-
hatnak be. Azt gondoltuk 2015-ben, hogy ez az állapot 2016 első 
negyedévében konszolidálódik, de sajnos nem ez történt. Ezért 
nagyon fontos, hogy termelőként mit tudunk kezdeni a kialakult 

helyzettel. Azt ugye nem várja el tőlem senki, hogy „ráolvasás-
sal” vagy egy-két „hangzatos tanáccsal”, pozitív eredménnyel 
lehet zárni a tehenészeti tevékenységet. Nehéz feladat, de úgy 
vélem még mindig van mit javítanunk a „saját házunk” tájékán.
Megpróbálom csokorba szedni azokat a fontos területeket, ame-
lyek alapjaiban határozzák meg a tejtermelés eredményességét, 
és megpróbálom nem csupán szakmai, de pénzügyi alapokon is 
alátámasztani javaslataimat. Feltételezem, ezen a fórumon azt 
már nem kell elmondani, hogy a silótárolókban lévő takarmá-
nyokat fedjük be, mert akik ezt nem tudják, ezeket a sorokat már 
csak „lelkes kívülálló szemlélőként” olvassák. Mit akarok ezzel 
mondani? Természetesen fontosak az alapok, mindennél fonto-
sabbak, de azt ugye már nem kell elmondani, hogy a tehenet 
etessük meg, lehetőleg időben kezeljük, és a tej se rohadjon bele 
a tejtartályba. Fontosnak tartom megjegyezni egy barátom mon-
dását: a költségek kontrollálásának ellenőrzése nem azt jelenti, 
hogy nem költünk pénzt, hanem azt, hogy amit elköltöttünk, az 
milyen mértékben térült meg. 
A viccet és az élcelődést félretéve a továbbiakban a következő 
dolgokat emelném ki, amelyekben tartalék, ezáltal „eredmény-
tartalék” van.

Szaporodásbiológia
Egy tehenészet eredményét, sikerét a jól működő szaporodás-
biológia jellemzi. „Ha van reprodukció, akkor van produk-
ció!” Ezen kijelentés nem csupán a vemhesítés tényét jelenti, 

hanem a mennyiségét és időszerűségét egyaránt. Egyszerűen 
megfogalmazva minél több vemhes tehenet kell „csinálni” a le-
hető legkorábban. Cél a laktáció 120 napjáig vemhesíteni a tehe-
neket. Ahhoz hogy ez a szám megvalósuljon, több dolognak kell 

egy időben megvalósulnia. A legfontosabb: a tehénnek megfe-
lelő egészségi állapotban kell lennie, hiszen csak az egészséges 
tehén vemhesül jól. Fontos hogy ne legyen a tehén gyenge kon-
dícióban. A laktáció első 90 napját döntően a szárazonállás és az 
előkészítés határozza meg. A másik legfontosabb dolog megta-
lálni az ivarzó tehenet! Meglepő, de sajnos ez a legnehezebb egy 
telep életében. Az ivarzó tehenek felderítésére számos módszer 
létezik, megfigyelés, krétázás, lépésszámláló, aktivitásmérő stb. 
Fontos, hogy a jeleket a megfelelő módon értelmezzük.
Amennyiben sikerül 120 napon belül vemhesíteni az állományt, 
úgy elérhetünk egy alacsony (160-180) tejelő nap átlagot (DIM= 
days in milk), ami azért fontos, mert egy alacsonyabb DIM mel-
lett magasabb tejtermelés érhető el. Ezt szemléltetve az alábbi 
grafikonon jól látható az összefüggés. Ezt bárki otthon elvégez-
heti az állományán, ha ismeri a tejtermelését!
kék= laktációs görbe
piros = állomány összetétel (kedvezőtlen)
zöld= állomány összetétel (kedvező)
Nemzetközi tanulmányok alapján elmondható, hogy minden 
egyes üres nap 120 nap felett 1500 Ft (5 USD)/ tehén/ nap 
veszteséget termel. 130 napos nyitott nap (days open) esetében 
egy 500-as tehenészetben ennyit jelent: 10 nap×500×1500 Ft= 
7.500.000 Ft/év. És ezt a pénzt meg lehet spórolni!! Ha egy átla-
gos telepet veszünk figyelembe ez 1,5-1,8 Ft/kg tej.

Állategészségügy
Az állategészségügyi kezelések a gyógyszerköltségek mindig is 
fókuszpontban vannak a költségek elemzésekor. Mindenki cél-
ja a gyógyszerköltségek leszorítása, de ez nem jelenti és nem 
jelentheti azt, hogy a beteg állatot nem kezeljük. Eredményre 
vezetőbb megoldás a betegségek kialakulásának megelőzése, a 

kék= laktációs görbe
piros = állomány összetétel (kedvezőtlen)
zöld= állomány összetétel (kedvező)
Nemzetközi tanulmányok alapján elmondható, hogy minden egyes üres nap 120 nap felett 1500 
Ft (5 USD)/ tehén/ nap veszteséget termel. 130 napos nyitott nap (days open) esetében egy 500-
as tehenészetben ennyit jelent: 10 nap×500×1500 Ft= 7.500.000 Ft/év. És ezt a pénzt meg lehet 
spórolni!! Ha egy átlagos telepet veszünk figyelembe ez 1,5-1,8 Ft/kg tej.

Állategészségügy
Az állategészségügyi kezelések a gyógyszerköltségek mindig is fókuszpontban vannak a 
költségek elemzésekor. Mindenki célja a gyógyszerköltségek leszorítása, de ez nem jelenti és 
nem jelentheti azt, hogy a beteg állatot nem kezeljük. Eredményre vezetőbb megoldás a 
betegségek kialakulásának megelőzése, a prevenció. A beteg állat több okból is veszteséges! A 
beteg állat tejtermelése, produkciója gyengébb, emellett extra ráfordítást igényel a gyógyszerek 
felhasználásában, valamint sok esetben a várt eredmény is elmarad, így jószágunk jobb esetben 
selejtezésre vagy elhullásra ítéltetik. Egy jól működő tenyészetnek, ahol fontos a költségek 
alakulása, mindenképpen lennie kell egy jól kidolgozott állategészségügyi protokollnak, ami 
elsősorban a megelőzést szolgálja. Az időben detektált állategészségügyi problémák kisebb 
veszteséggel járnak, és még a tehenünk is az állományban maradhat. A legfontosabb terület a 
frissen ellett tehenek (fogadó csoport) napi szintű ellenőrzése. Az első néhány hét (3-5) 
alapjaiban határozza meg a tehén laktációjának alakulását, szaporodásbiológiai képességeit. A 
mi telepeinken közel két éve folyik egy nagyon szigorú állategészségügyi protokoll a frissen 
ellett tehenekre fókuszálva. Ennek eredményeképpen a 100 napon belüli kieséseink 23%-ról 
7%-ra csökkentek. A legfontosabb elemei a technológiának:

 étvágy megfigyelése

DIM 170-180 

DIM 200-220 

• szaporodásbiológia
• állategészségügy
• takarmányozás

• növendéknevelés
• tejminőség
• humán-erőforrás menedzsment
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prevenció. A beteg állat több okból is veszteséges! A beteg állat 
tejtermelése, produkciója gyengébb, emellett extra ráfordítást 
igényel a gyógyszerek felhasználásában, valamint sok esetben 
a várt eredmény is elmarad, így jószágunk jobb esetben selej-
tezésre vagy elhullásra ítéltetik. Egy jól működő tenyészetnek, 
ahol fontos a költségek alakulása, mindenképpen lennie kell egy 
jól kidolgozott állategészségügyi protokollnak, ami elsősorban 
a megelőzést szolgálja. Az időben detektált állategészségügyi 
problémák kisebb veszteséggel járnak, és még a tehenünk is az 
állományban maradhat. A legfontosabb terület a frissen ellett te-
henek (fogadó csoport) napi szintű ellenőrzése. Az első néhány 
hét (3-5) alapjaiban határozza meg a tehén laktációjának alaku-
lását, szaporodásbiológiai képességeit. A mi telepeinken közel 
két éve folyik egy nagyon szigorú állategészségügyi protokoll 
a frissen ellett tehenekre fókuszálva. Ennek eredményeképpen a 
100 napon belüli kieséseink 23%-ról 7%-ra csökkentek. A leg-
fontosabb elemei a technológiának:

• étvágy megfigyelése
• kérődzés, emésztés vizsgálata
• tőgy vizsgálata
• láb lábvégek vizsgálata
• anyagforgalmi betegségek tüneteinek szűrése

Nagyon fontos, hogy minden nap, mindig ugyanabban az idő-
pontban (reggeli fejés után) végezzük a vizsgálatot. Minden-
kinek el szoktuk mondani, csak azzal a tehénnel foglalkozunk, 
amelyiknek az étvágya nem megfelelő. Miért mondjuk ezt? A 
legtöbb betegség, elváltozás legelső tünete az étvágy csökke-
nése!! Nem kell megvárni, míg a tehén 150 kg súlyvesztést ér 

el és büszkén állapítjuk meg a ketózis vagy az OHV tényét!! 
Mindenki induljon ki magából! Még nem vagyunk betegek, 
de az étvágyunk nem olyan mint szokott, tudjuk betegek le-
szünk! Ilyen esetben vizsgáljuk meg az állatot és a szükséges 
kezeléseket végezzük el. Ilyenkor az esetek döntő hányadában 
probiotikummal, kalcium adagolással vagy egy egyszerű keze-
léssel helyre lehet hozni a tehenet. Olcsóbb, hatékonyabb!

Takarmányozás
Fentebb már említettem, hogy ez a cikk nem azoknak szól, akik 
még mindig a silótakaró fólián spórolnak. Ők nézegessék a ké-
peket az új 100.000 literes avatásokról. Azoknak a kollégáknak, 
akik a takarmányozási költségeiken szeretnének megtakarítást 
elérni, felhívnám a figyelmüket, hogy a legnehezebb területen 
kapirgálnak!! „Nincs rossz adag, csak kevés tej” hallottam egy-
szer egy kollégától. Igaza volt! Mindig nézzük meg a „kevés tej” 
okát. Esetek döntő részében szaporodásbiológiai okok állnak a 
háttérben (öreg állomány), állategészségügyi okok, és sajnos ki 
kell mondani, menedzsmenti okok. A takarmányadagok költség-
optimalizálásakor vegyük figyelembe azt, ha valamit kiveszünk, 
mit vesztünk? Ha nem veszítünk semmit, vegyük ki, de 90 Ft-nál 
se rakjuk vissza. A drága „szerek” jelenlétét egy teljes vér-szőr 
vizsgálattal alá tudjuk támasztani. Ha a karotinszint rendben van 
az állományban, akkor ne etessünk karotint. Ha a toxinszintjeink 
az élettani határok alatt vannak, vagy nincsen jelen az adagban, 
ne etessünk toxinkötőt. Menedzsmenti nyugalmunkat (hiányos-
ságainkat) ne pótoljuk felesleges, drága szerekkel. Ott, ahol ta-
karmányos cég váltásával érnek el költségcsökkentést, ott más 
egyéb dolgok vizsgálatát is meg kellene kezdeni…              

Növényspecifikus biológiai megoldások a
tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

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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Tudományosan tervezett alapanyag specifikus starterek:

• Optimális tartósítás, értékesebb 
tömegtakarmány 

• Maximálja a takarmányozási 
értéket 

• A szilázs/szenázs a Lalsillal 
tartósabb, hosszan friss, az 
állatok szívesebben eszik 
(szabadalmi oltalom alatt álló 
Lactobacillus buchneri NCIMB 40788)

Koncentrált, poralakú starterek adagolására alkalmas,
nagyon kis mennyiségű vizet felhasználó (és hagyomá -
nyos) starteradagolókkal is kijuttatható. 
High Concentration = HC

 Low volume applicati
on

High
 Concentration
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Növendéknevelés
Az amerikai azt mondja, a növendéknevelés a legnagyobb költ-
ség a telepen, hiszen csak ráfordítás. Persze tudjuk, az eredményt 
erősen befolyásolja. Ma a hazai első elléskori idő 25-27 hónap 
között szór a telepek átlagában. Ez feltételezi a 16-18 hónapos 
vemhesülési időt és a 14-16 hónapos tenyésztésbe vételi időt. 
Ha számolunk, hamar kiderül egy növendék napi tartási költ-
sége kb. 700 Ft, ez nagyjából az országos átlag. A tenyésztésbe 
vételi idő szakmai kritériumai 370-380 kg testtömeg és 126-127 
cm marmagasság elérése. A legtöbb hazai telep ezt a szakmai 
számot bőven 14 hónap alatt teljesíti. A cégünknél több mint 
két éve a tenyésztésbe vételi időt 12 hónapra vittük le, hiszen 
a növendékeink erre az életkorra a fenti elvárásokat teljesítik. 
Könnyű számolás mindenkinek: 15 hónapról 13 hónapra történő 
csökkentés 60 nap nevelési idő csökkentés, így 42.000 Ft nö-
vendékenként a megtakarítás. A mi esetünkben évi 1500 üszőről 
beszélünk! A számolást és a megtakarítás kiszámítását minden-
kinek meghagyom…

Tejminőség
Költségtakarékos megoldások tárgyalásakor ritkán kerül a képbe 
ez a terület. Azért néhány gondolatot megér. A magas szomati-
kus sejtszám több okból is nagyon fontos kérdés. 200.000 feletti 
szomatikus sejtszám esetén 3%, 400.000 felett 4,3%, 600.000 
felett 7% tejveszteséggel lehet számolni az állományban. Ez 
csupán azért, mert a tőgyek nem funkcionálnak a legjobb hatás-
fokon. Kutatások és gyakorlati tapasztalatok is alátámasztották, 
hogy a magas szomatikus sejtszámmal rendelkező tehenek ter-
mékenyítési indexe magasabb, ennek hatása fentebb olvasható. 
A beteg tőgyeket kezelni kell, ami szintén költséget jelent, ezért 
fontos ezen a területen is a megelőzés, főleg a helyes fejési rutin 
kidolgozása, és a higiénia.

Humán erőforrás menedzsment
Itt nyúlok a darázsfészekbe! Számos előadásomban, cikkemben 
már kiemeltem a menedzsment szerepét, és nem csak a veze-
tők és a dolgozók szerepét, hanem kapcsolatuk fontosságát is. A 
világ legjobb telepén is emberek dolgoznak, – és a legrosszabb 
telepén is. Legtöbbször nem a technikai, vagy a genetikai ké-
pességekben van az eltérés, – erre hazánkban számos nagyon jó 
példa van – hanem a menedzsmentben. Hogyan jön a költségha-
tékonyság és a menedzsment kapcsolata ide? Már a kérdés felve-
ti a szakmai hozzá nem értést! Elnézést kérek, írás közben is el-
ragadtatom magam… Hogyan tudja a menedzsment kontrollálni 
a költségeit, ha nem is ismeri őket? Hogyan tudja kontrollálni, 
ha nincsenek mutatószámai, ami alapján véleményt tud alkotni? 
Hogyan tud dolgozni, ha nincs terve? Ha nincs terve, nincs cél-
ja? Tudom, nyers vagyok, de aki céltalanul dolgozik, az lézeng, 
aki lézeng, nem dolgozik, aki nem dolgozik, veszteséget termel. 
Nagyon fontos, hogy a vezetőnek legyenek elképzelései olyan 
fontos, a tevékenységét jól demonstráló mutatószámok kidolgo-
zására, amelyekből döntéseket tud hozni, így rövidtávon be le-
het avatkozni a technológiába. Fontos, hogy ezen mutatószámok 
alakulását a dolgozók részére is adjuk át, hiszen ők így kapnak 
visszacsatolást munkájukról. Röviden a legfontosabb teendők a 
menedzsment részére:
• éves terv kidolgozása (állományi, pénzügyi)
• terv-tény összehasonlítása heti-havi bontásban (rövid távú 
  változtatások lehetősége)
• könnyen értelmezhető mutatószámok kidolgozása (KPI) 
  legyen nyomon követhető és könnyen hozzáférhető
• dolgozók bevonása a változtatásokba, tájékoztatása 
   az eredményekről
• pozitív visszajelzések a dolgozók részére
• csapatmunka, csapatmunka, csapatmunka, csapatmunka     
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kelésre került. Mosásra, gyakorlásra bármikor volt lehetőség, de 
a csarnokból kívülre senki nem vihette az állatokat, nehogy kint 
valaki a színfalak mögött „besegítsen”. Nyírásra kétszer négy 
óra állt rendelkezésre. Csütörtök délután és a pénteki bemutató 
reggelén volt erre alkalom, de a kijelölt nyíróhelyekért igyekezni 
kellett, mert egyszerre nem fért oda mindenki, a megszabott idő-
keret leteltével pedig egyszerűen lekapcsolták az áramot. 
A felkészülés szépen haladt, a két üsző a lányok kezei alatt ro-
hamtempóban szépült és okosodott. A pénteki hátvonal készítés 
végére elégedetten láttuk, hogy Márta az állata legszembetűnőbb 
hibáját, a mar mögötti süppedést pro  módon korrigálta. Az 
érintett területen a hátszőrzet alapos fölfésülésével, hosszabbra 
hagyásával és egyenesbe nyírásával sikerült a feladatot látvá-
nyosan és nagyon szépen megoldania. Kitti pedig az üszője há-
tán szinte nem is létező szőrből alkotott kitűnő hátvonalat. Már 
csak egy feladat volt hátra, az állat minél tökéletesebb bemuta-

tása a káprázatos arénában. Elsőként Mártira várt a feladat, aki 
végül egy olasz  út megelőzve a 14, összesítésben a 15. helyen 
végzett. A szeniorok között induló Kitti összesítésben az előkelő 
7. helyen zárta a versenyt a 15 indulóból. A  atalabb korosztály-
ban a győzelmet a belga Antoine Godfriaux, az idősebbeknél az 
olasz Davide Corsini szerezte meg. Összességében elmondható, 
hogy lányaink remekül helytálltak, a hetedik hely megszerzése 
pedig egyenesen kimagasló teljesítmény egy olyan mezőnyben, 
ahol az indulók nagy része pro  felkészítő csapatok mellett dol-
gozik hazájában. Gondolok itt főleg a spanyol, olasz, francia, 
holland, német felkészítőkre és sok esetben saját farmjukon akár 
nap, mint nap gyakorolhatják a felvezetés és nyírás fortélyait. 
Nagyon büszkék vagyunk Madar Mártára és Mészáros Kittire és 
reméljük, hogy legközelebb is legalább ilyen sikeres szereplés-
nek örvendhetünk!

Egyesületi élet
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Vidékfejlesztési Program aktualitásai 
a tejtermelők számára

A tejtermelő gazdaságok számára két fontos, gazdálkodásukat közvetlenül érintő pályázati jogcím esetében is ezekben a hetekben kell 
benyújtani a támogatási kérelmeket. 
A „tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás”, az ágazatban csak tej állatjóléti támogatás néven futó program eseté-
ben a korábban megjelentekhez képest a legfontosabb újdonság, hogy a támogatási kérelmek benyújtására elektronikus úton az MVH 
honlapján, ügyfélkapun keresztül 2016. június 2-ig van lehetőség. 2017-ben a 2016-ban támogatási kérelmet nem benyújtók számára 
2017. május 2. és 2017. június 2. között van lehetőség támogatási kérelmeiket benyújtani.
A támogatás célja megegyezik a tejtermelők számára már ismertté vált előző 5 éves ciklusban bevezetett támogatással. A rendelke-
zésre álló forrás 5 évre 36,5 milliárd Ft. A támogatási összegek a következő táblázat szerint alakulnak: 
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Kötelezettségvállalás euró/ÁE/év
Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség

- Tehenek esetében

- Borjak, üszők esetében

79

25
Gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség 5
Fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség 4
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Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség 12
Takarmányozásra vonatkozó kötelezettség 20

A tranzakciós költségek megtérítésének mértéke 3 euró/ÁE/év.
A támogatás továbbra is alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll. A kiegészítő támogatás igénylése nem kötelező, de 
amennyiben igényli valaki, azt kizárólag az alaptámogatással együtt teheti meg. A minimálisan támogatható állatlétszám 2 állategy-
ségnek megfelelő támogatható állategyed. 
A támogatást igénylő vállalását a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható nőivarú tejtermelő szarvas-
marha állatlétszám alapján teszi meg.
Az Alaptámogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
a) Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség: a tartási helyen négyzetméterenként átlagosan legfeljebb 0,24 ÁE tartható. 
b) Gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség: a tejtermelő szarvasmarhák naponta legalább két alkalommal történő ellenőrzése. 
c) Fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség: csülökápolás biztosítása. 
Kiegészítő támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
a) Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség: legeltetés biztosítása
b) Takarmányozásra vonatkozó kötelezettség: folyamatos ivóvíz hozzáférés, valamint többletszéna etetése. Amennyiben valaki részt 
vett az előző időszak „tejállatjóléti” támogatásában is, akkor a 2010. évi mennyiséghez képest kell a +1 kg szénát biztosítani. 
A kifizetési kérelmek benyújtására 2017-ben az Egységes Kérelem benyújtásának időszakában, annak részeként lehet benyújtani. A 
kifizetési kérelemben a támogatással érintett egyedek azonosítóit meg kell adni. 

Változások a „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” felhívásokban.
A tejtermelő gazdaságok szempontjából is jelentős módosításokat tartalmazó új felhívások alapján május 17-től adhatóak be támo-
gatási kérelmek benyújtására elektronikus úton az MVH honlapján, ügyfélkapun keresztül. További újdonság a felhívásban, hogy 
önállóan nem támogatható tevékenységként nettó 50 millió Ft támogatási összegig megjelent az önjáró silózó és önjáró kaszáló 
támogathatósága. 

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a cikk annak megírásakor hatályban lévő pályázati felhívások alapján készült. A támo-
gatási kérelem benyújtása előtt mindenképpen tájékozódjanak a www.palyazat.gov.hu honlapon!

Takács Attila
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A kétévente megrendezésre kerülő rendezvényre a holstein-
fríz fajta küllemi bírálói mindig nagy érdeklődéssel és várako-
zással készülnek. A föld majdnem minden szegletéből érkező, 
de ugyanazon célért, ugyanazon szabályokat követve dolgozó 
szakemberek „hada”, akik azért utaznak kétévente keresztül a 
világon, hogy a világfajtaként emlegetett holstein-frízt ugyan-
azon a szemüvegen keresztül vizsgálják, függetlenül az adott 
egyed születési helyétől. A program részeként nagy hangsúlyt 
kapó gyakorlati munka mellett tulajdonképpen ezeket a rendez-
vényeket felfoghatjuk egy hosszú, két éves tanév „bizonyítvány-
osztásának” is, hiszen az Interbullon keresztül minden ország 
bírálói csapatának munkája kiértékelésre kerül, jelezve ezzel a 
vezető bírálóknak a következő két év esetlegesen javításra szo-
ruló pontjait. Ezeken felül a résztvevők minden olyan kérdést is 
megvitatnak, melyek közvetlenül vagy közvetetten részét képe-
zik a mindennapok bírálói munkáinak, legyen az új tulajdonság 
bevezetése, régi megszüntetése, kutatási tulajdonságok értékelé-
se, esetlegesen régi tulajdonságok új alapra helyezése a tulajdon-
ságok hivatalos definícióján keresztül.
A program idén is a „bizonyítványosztással” kezdődött. Min-
denekelőtt a világ átlagpontjainak korrelációi kerültek ismerte-
tésre, amelyet végigböngészve egyértelműen kiderül, hogy az 
ilyen és ehhez hasonló rendezvényeknek van létjogosultsága és 
bizony sok-sok munka vár még ránk, hogy a világ valóban egy 
szemmel nézze a fajta egyedeit. 

 
25 ország bírálói egy teremben

A WHFF által szervezett harminc éve folyó harmonizációt 1999-
ben értékelték ki először a jelenlegihez hasonló módon. 23 or-
szág 18 bírált, lineáris tulajdonságának eredményei kerültek 
górcső alá.
Tavaly a rendezvényen résztvevő 25 ország összesen 2.159.462 
egyedet bírált le, amelyből megközelítőleg 1.388.000 volt első-
borjas tehén. Az eredményekért mindössze 410 bíráló felelős (ez 
átlag 5145 egyed bírálatát jelenti évente/bíráló). Ennek a nagy 
„világválogatottnak” a harmonizálása nem könnyű feladat, te-
kintettel a rendkívül különböző tartási körülményekből kialakult 

– és természetesen folyamatosan változó – tenyészcélokra.
Az alábbi adatok a 18 tulajdonságra vonatkozó eredményeket 
mutatják:

average correlation
trait                                  <0.80 0.80=<  <=0.90        >= 0.90

stature                 0.90
chest width             0.76
body depth              0.80
angularity              0.72
rump angle              0.93
rump width              0.86
rear leg set            0.82
rear leg rear view      0.72
foot angle              0.73
fore udder              0.78
rear udder height       0.80
udder support           0.75 dder depth             
udder depth 0.93
teat placement          0.91
teat length             0.94
rear teat placement 0.92
locomotion 0.65
body condition 0.85
overall conformation 0.70
overall udder          0.77
overall feet & legs     0.67

A zölddel jelzett tulajdonságok – farmagasság, farlejtés, tőgy-
mélység, elülső bimbó helyeződés, bimbóhossz, hátulsó bimbó 
helyeződés – azok a lináris tulajdonságok, amelyek kiválóan 
„működnek”, a világ bírálói ezen tulajdonságoknál magasabb 
korrelációt tudnak produkálni, mint például a termelésellenőr 
kollégák műszerekkel mért, tejzsír és tejfehérje tekintetében. A 
feketével jelölt – törzsmélység, farszélesség, hátulsó láb oldal-
nézet, hátulsó tőgyfél magasság és kondíció – tulajdonságok kis 
„csiszolásra” várnak még, de nincs ok panaszra, a 0,80 és efölöt-
ti értékek jónak mondhatóak. Azonban a pirossal jelölt számok – 
az összes maradék tulajdonsággal a 18-ból – komoly munkát és 
kihívást állítanak a WHFF küllemi bírálói munkacsoportja elé, 
hiszen az ott látható számok javítása elengedhetetlen az Interbull 
számára történő megbízhatóbb adatszolgáltatás miatt.
A fő bírálati tulajdonságok tekintetében „elnézőbbek” vagyunk, 
hiszen annak kialakítása nem része a WHFF programnak, annak 
megalkotása, kalkulációja adott nemzet tenyészcéljaihoz igazo-
dik. A lináris tulajdonságok tekintetében viszont a fennmaradt 
tulajdonságok fókuszba helyezése, harmonizálása volt a fő téma 
mind elméleti, mind gyakorlati síkon.
A kulcs a tulajdonságok definícójában rejlik. Azok az országok, 
amelyek bármilyen kis mértékben is, de eltérnek a WHFF aján-
lástól, kérlelhetetlenül lecsúsznak a korrelációs listán.
Magyarország bírálói csapatáról – az eredmények tükrében – az 
elmúlt években sikerült kedvező képet festenünk a világ előtt. A 
legjobban értékelt tulajdonságunk – épp a piros régióban mozgó 
– függesztés volt, ahol a svájciak után a második helyen állunk, 
a 0,80-as korrelációnkkal.

Küllemi bírálati 
világharmonizáció 2016.

Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE

Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE
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NZL sends a combination/index of central ligament en udder depth

Average dropped 0.05 
compared with 2007
-> new countries

A legjobb eredményünk mellett, illik megemlíteni azt a tulajdon-
ságot is, amelyiken viszont a jövőben javítanunk kell majd: az 
pedig az élesség.

 0,80-nal listavezető Kanada és köztünk ugyan csak 0,07 szá-
zad van és bár a vonal felett vagyunk a tulajdonság megítélé-
sénél, változtatásokat kell majd eszközölnünk az eredményeink 
javítása céljából (a többi tulajdonságnál Magyarország a felső 
40%-hoz tartozott). Ha már az élességnél tartunk: ez a tulajdon-
ság a mostani harmonizáció egyik „vesszőparipájává” nőtte ki 
magát. A „küllemi bírálat hajnalán” – 15-20 éve – az élesség-
ben rendkívül sok minden szerepelt, a tehén fejétől a farkáig. 
Komoly erőfeszítések után, próbálva az élességet egyre jobban 
„lineárosítani” – vagyis beszorítani egy könnyen beazonosítható 
lineáris skálába –, a tulajdonság megítélése leszűkült a bordákra, 
azok szögére és nyílására. Ettől a lépéstől a vezetőség komoly 
javulásokat várt, viszont – jelenleg legalábbis úgy áll a dolog – 
hogy a tulajdonság megítélésében gyengült a „világ szeme”. A 
tulajdonság világviszonylatban történő megítélése az elmúlt 14 
évben átlag 0,76-os korrelációról 0,72-re csökkent. Ami azon-
ban tovább rontja a képet, az az országok közötti magas szórás. 
Jó példája a megváltoztatott defínició által eredményezet szélső-
ségnek Németország és Hollandia példája. A németek a nyak fi-
nomságára alapozzák a tulajdonságot, így a többi tulajdonsággal 
számolt korreláció a negatív tartományba csúszott és azon belül 
is igen eltérő eredményeket produkált.

 Correlations: DEU  NLD
 What to expect?
 DEU (sharpness neck): higher neg. correlation 
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Penotypic DEU NLD

BCS -0.51 0.01

Stature 0.21

Chest Width -0.25 0.22

Body depth 0.02 0.48

Rump Width 0.00 0.13

genetic DEU NLD

BCS -0.91 -0.05

Stature 0.47 0.51

Chest Width -0.59 0.71

Body depth 0.12 0.79

Rump Width 0.09 0.30

Ezen szituációkat elkerülvén a WHFF küllemi bírálati munka-
csoportja felhívta a figyelmét minden, a szervezetben dolgozó 
nemzeti vezető bírálónak a definíciók által leírtak pontos köve-
tésére, azoknak a nemzeti bírálati csapaton belüli betartatására, 
megteremtve ezzel az egységes bírálat rendszerét és a korreláci-
ók javítását.

A fajta fejlődése megköveteli a bírálat állandó fejlődését is. Ter-
mészetesen vannak azonban „zsákutcában” végződő kutatások 
is. Több ország bírált hosszabb-rövidebb ideig ún. kutatási tulaj-
donságokat. Pl. Anglia két évig bírálta a forgóhelyeződést („ke-
let-nyugat irányban”), Amerika egy évig ugyanezen tulajdonság 
„észak-dél” verzióján kísérletezett. Mindkét esetben a kis terüle-
ten lévő, viszonylag nagy területű forgó miatt nehéz volt a skála 
pontos használata, illetve az adatok alapján számolt eredmények 
nem támasztották alá bírálatának fontosságát, ezért a tulajdon-
ság bírálatát nem javasolta egyik ország sem. Hasonlóan járt a 
németek és szintén amerikaiak által kipróbált hátulsó bimbó-
hossz is. A tulajdonság kiugróan magas korrelációja az elülső 
bimbóhosszal nem indokolta a tulajdonság felvételét a listára.
Svédországban az egyre jobban terjedő robotokra próbálnak 
bírálói feladatokat bízni bizonyos tőgytulajdonságok tekin-
tetében, – pl. bimbóhelyeződések, hossz stb. –, jelenleg még 
kísérleti stádiumban. Spanyolországban és Amerikában a 
lábvégmegbetegedések bizonyos jeleit próbálják beilleszteni 
a bírálati rendszerbe. Sok-sok újdonsággal találkozhattunk, de 
végül a 18 lineáris tulajdonsághoz ezen a harmonizáción sem 
érkezett új tulajdonság.                 

A „bemelegítés”. A gyakorlati szekció első lépéseként egy tehé-
nen csiszolódott a világ.



A húsmarha ágazat egy költségérzékeny ágazat. 
Egyetlen produktum a választott borjú, melyből 
nyereséget tudnak termelni a gazdák. Ennek, illetve a 
támogatásoknak kell eltartani az ágazatot. Ebből 
kifolyólag, az a tehén értékes, amely minden évben 
megellik. Tehát, ha sok az üresen álló tehén, a 
tulajdonosnak két lehetősége van: vagy a produktív 
tehenek számlájára tartják az üresen álló teheneket, 
ami plusz költséget jelent, vagy ki kell selejtezni az 
állatokat. Így viszont az értékes genetika elvész. A nem 
vemhesülés nem feltétlenül az állat hibája. Okozhatja 
helytelen vagy adott esetben gyengébb minőségű 
takarmány, hőstressz, üzemszervezési hiányosságok 
vagy egyéb problémák.
 
Magyarországon az országos vemhesülési átlag, 
fajtától függetlenül 80% alatt van. Ezen az értéken a 
termelés érdekében javítani kell, viszont a hátráltató 
tényezőket nehéz, esetenként költséges megtalálni. 
Egy lehetőség van, mindig valami újat kipróbálni, ami 
természetesen többletköltséget jelent, és benne van a 
rizikó, hogy nem válik be. Ami általában biztos javulást 
eredményez az az energiapótlás. Az állatnak a 
kiegyensúlyozott termeléshez  mindig szüksége van 
plusz energiára, mely a tejtermeléshez, 
vemhesüléshez, tömeggyarapodáshoz szükséges. Az 
eredményes vemhesülés kulcsa többek között a 
takarmány, valamint a makro-mikroelem-ellátás.

A tartástechnológia négy 
időszakra osztható. Az elsőben 
intenzív a legelő, amikor jó 
esetben megfelelő a fű minősége. 
Ebben a fűben viszont kevés az 
energia. Inkább fehérjét és vizet 
tartalmaz. A 
fehérjehasznosuláshoz viszont 
elengedhetetlen a gyorsan 
lebomló szénhidrát, melyet a 
legelőn célzott takarmányozással 
nehéz pótolni. Ráadásul ebben az 
időszakban az anyatehén 
tejtermelése fokozatosan nő és 
ekkor szeretnénk vemhesíteni is a 
teheneket. Ha nincs 
makro-mikroelem pótlás, 
kevesebb az esély a sikeres 
termékenyítésre is. 

Kiegyensúlyozott energiaellátás, javuló kondíció, javuló borjúszaporulat.
Gondolatok az eredményes húsmarhatartáshoz

MAGAS ENERGIATARTALMÚ
VITAMIN ÉS ÁSVÁNYI ANYAG NYALÓTÖMBÖK

“HOZZA KI BELŐLÜK A MAXXIMUMOT!”

www.animaxx-premium.com
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Itt szeretném bemutatni a magas energia-, ásványi anyag- és vitamintartalmú Maxx nyaló-tömbjeinket. 
Ahhoz, hogy viszonylag gazdaságos energia, makro-mikroelem utánpótlást tudjunk biztosítani az 
állatoknak, meg kell találni a módját a praktikus, után követhető, leggyorsabb megoldásnak. Az 
egészséges bendőműködéshez gyorsan lebomló szénhidrátra van szükség. A szukróz alappal mi ezt 
biztosítani tudjuk. A megfelelő állatlétszámnak kihelyezett nyalótömbökhöz a tehén könnyen és 
szabadon hozzáfér, azonban a rendkívül kemény termék felület miatt, egyszerre csak kis mennyiséget 
tud magához venni. A számára szükséges mennyiséget így napi többször, egyenletesen veszi magához.

Második szakasz a július-augusztusi időszak. Mivel az utóbbi 
évek tapasztalata azt mutatja, hogy egyre szárazabbak a 
nyarak, így a legelők minősége is romlik. Vagy kiég a legelő, 
vagy a fű minősége nem megfelelő, és ebben az időszakban 
számolni kell a komolyabb hőstresszel is. Nincs lehetőség 
arra, hogy az állatokat egy hűvösebb istállóba tereljük, így 
kellemesebb hőmérsékletet biztosítva számukra. Ez az 
időszak rossz hatással van az étvágyukra, kondíciójukra. A 
harmadik szakasz a szeptembertől terjedő intervallum. Az 
őszi fű a tavaszihoz hasonlóan szintén kevés energiát 
szolgáltat, szükséges az utánpótlás. A negyedik szakasz a téli 
időszak. Itt igaz, hogy az állatok be vannak hajtva az istállóba, 
és lehetőség van a kiegyenlített takarmányozásra, viszont 
zömében a nyári időszakban betakarított széna adja az 
alapokat.  

Célszerű 15 maximum 20 állatonként lerakni egy tömböt, így kiküszöbölhető az, hogy az erősebb 
egyedek megelőzve a gyengébbeket háttérbe szorítsák őket a felhasználásból. Ez azért is fontos, mert 
amikor az állat érzi, hogy valami hiányzik a szervezetéből, akkor a tömb segítségével ösztönösen pótolja 
az energiát, ásványi elemeket. A fogyás a fent említett kemény felszínnel (víz taralom 2%) jól 
kontrolálható, napi maximum 250-300 grammot vesz fel egy egyed. A fent leírtak alapján célszerű 
nemcsak a téli tartásban alkalmazni, hanem az év többi szakaszában is. Ezzel segítve az állatok 
szükségleteinek kiegyenlített pótlását.

Mivel a húsmarha ágazatban szezonális szaporításról beszélünk, ehhez kapcsolódóan szezonális az ellés 
is. Az állomány 70-80%-nak le kell ellenie tél végén, tavasz elején. Ennek célja, hogy a tavaszi legelőn a 
megfelelő tápanyag biztosításával a borjú törésmentes fejlődéséhez szükséges mennyiségű és 
beltartalmú tejet elő tudja állítani a tehén. Plusz energiával kell őket támogatnunk a laktációs 
időszakban is.

Major Károly, a Derecske Petőfi Mg. Kft. szarvasmarha ágazatvezetője örömmel tapasztalta, hogy 
termékünk több jótékony hatása mellett, többlettej termelését is eredményezi. Így gyorsabb 
növekedésre, jobb termelési mutatókra számít a segítségünkkel. A következő beszélgetésünkben 
szeretné megosztani gondolatait, tapasztalatait a kollégákkal. Hite, bizalma Cégünk iránt töretlen. Ezt 
természetesen kiváló minőségű termék forgalmazása nélkül nem tudtuk volna elérni. 



Tejhasznú szarvasmarha telepek felügyeleti rendszerei

Fejőházi kontroll
Elletőistállók megfigyelése
Takarmánykonyha és  
etetőutak ellenőrzése
Silódepók ellenőrzése
Trágyaszeparátorok és egyéb  
gépészetek felügyelete
Általános vagyonvédelem és belső  
folyamatellenőrzési rendszerek

Ellető
Cikksorozatunkban megmutatjuk, a mai technika milyen haté-
kony belső ellenőrzési feladatokat képes ellátni tejhasznú szar-
vasmarha telepek esetében. Ezek a megoldások a mindennapi 
munkavégzést is segítik, ezáltal növelik a hatékonyságot és meg-
védik vállalkozásunkat az elkerülhető veszteségektől, melyek 
gondatlanságból, technológia be nem tartásából vagy egyéb 
ártó szándékból fakadnak. Az első részben az elletési folyamatok 
ellenőrzésére irányuló megoldásokat mutatjuk be.

Miért fontos?
Az anyaállat vemhességének legkritikusabb szakaszában 
tartózkodik az elletőben, valamint maga az ellés folyamata és a 
borjú első órái is olyan kockázatokat rejtenek, melyek kiemelt 
odafigyelést igényelnek. A kontrolt ilyenkor az állat viselkedé-
sére és az ellést vezető dolgozók szakszerűségének ellenőrzésére 
is ki kell terjeszteni.

Mindent a szemnek!
Szakavatott szem egyből 
észreveszi azokat a moz-
gás és viselkedésbeli elté-
réseket, melyek azonnali 
beavatkozást igényelnek, 
illetve azt is látja, hogy a 
jelenlévő állatgondozók, 

állatorvosok mindent a tőlük elvárható gondossággal végez-
tek-e. Az elletők ellenőrzésére jó lehetőség a ma már Full-HD 
minőségű képeket biztosító IP kamerák telepítése. Ezek a képek 
olyan részletgazdag felbontásúak, hogy akár sokszoros nagyítás 
is végezhető rajtuk kiváló minőségben, így a legkisebb részletet 
is nyomon követhetjük. Nem mindegy azonban a kamerák és a 
kapcsolódó eszközök típusa és kivitelezése. Az ellető nyújtotta 
környezetben az ammónia jelenlét, a takarítási folyamatok és 
az egyéb külső hatások mindenképp megfelelő, ipari kivitelű 
eszközöket kívánnak, amelyek sok évig megbízhatóan üzemel-
ni fognak ilyen szélsőséges körülmények között is. Az internet 
világában a megfigyelést akár a teleptől távol, okostelefonunkról 
vagy számítógépünkön keresztül is végezhetjük.

Kinek hasznos?
A cégvezető és a telepvezető folyamatos ellenőrzést végezhet 
egy ilyen rendszer segítségével, és minden eseményt dokumen-
tálhatnak, majd később visszakereshetnek. Ez a belső vitás kér-
dések bizonyításán felül a minőségbiztosítást is új szintre emeli, 
valamint az állatok megfigyelésével a mindennapi munkavég-
zést is megkönnyíti. 
Sok telephely esetében éjszaka csak egy személy felügyeli az 
állatokat, aki, ha hozzáférést kap a rendszerhez, egyéb feladatai 
ellátása mellett jóval hatékonyabban tudja az elletőben zajló fo-
lyamatokat ellenőrizni.

Állattartó telepek kontrol megoldásai

1095 Budapest Soroksári út 48.
Tel: +36 1 238 0719
Fax: +36 1 238 0720

Ügyelet: +36 70 340 7158
Email: info@senit.hu
www.senit.hu



Tejhasznú szarvasmarha telepek felügyeleti rendszerei

 *Dr. Csáki Tamással egyeztetett protokol alapján
Pre-Synch/Ov-Synch/Re-Synch*

P r e - S y n c h / O v - S y n c h / R e - S y n c h

1. INVOLÚCIÓS SZAKASZ:  ellés után a méh mielőbbi összehúzása, tisztulása, 
 a fertőzések elkerülése és a gyors újravemhesülés érdekében. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6-24h 5 nap

Hypophysin LA 70®
nyújtott hatású
oxytocin 

PGF® Veyx forte
(kloprosztenol) 

PGF® Veyx forte
(kloprosztenol) 

2. PRE-SYNCH:  Dupla PGF-es  kezelés 14 napos időközzel
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14 nap

7 nap 2 nap 23 nap24h

12 nap

PGF® Veyx forte
(kloprosztenol) 

PGF® Veyx forte
(kloprosztenol) 

PGF® Veyx forte
(kloprosztenol) 

PGF® Veyx forte
(kloprosztenol) 

PGF® Veyx forte
(kloprosztenol) 

A legújabb kutatások kimutatták, hogy az Ov-Synch kezelés  a ciklus 
5.-12. napja közötti kezdéssel (1. GnRH beadása) a legsikeresebb, 
ezért az állat ciklusának pontos elő-beállítása egy „pre- szinkro-
nizálás” a sárgatest ciklus dupla PGF-es  szinkronizálásával 
szükséges. 

A második PGF beadása után a láthatóan ivarzó egyedek 
termékenyítése már esetleg lehetséges, de csak az 
anyagforgalmi zavaroktól (NEB) mentes állományokban.
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3. OV-SYNCH:   Ovuláció szinkronizálás és termékenyítés 

Gonavet® (GnRH) Gonavet® (GnRH)

Gonavet® (GnRH)
Gonavet® (GnRH)

iMT

iMT

Gonavet®

0. nap: időzített termékenyítés (iMT)

4. RE-SYNCH:   a nem vemhesült egyedek agresszív, gyors újratermékenyítése “no time to loose”! 
-ha nem vemhes, innentől re-szinkronizálunk- ha  vemhes, gratulálunk!

Vemhességi vizsgálat (ultrahangos/kézi)

A termékenyítés utáni 30. napon történő ultrahangos (kézi) vemhességvizs-
gálat előtt egy héttel minden tehénnek adunk 2 ml Gonavetet.  A vemhes 
tehenekkel ez csak jót tett: a Gonavet, mint GnRH  az LH szérumszintjének emelé-

sével egyrészt fokozza a vemhességi sárgatest progeszteron termelését, másrészt az embrióelhalás mértékét is csökkenti az organogenezis szakaszában. 
Amennyiben a 30. napon igazolódna, hogy az állat nem vemhes, akkor azonnal 2 ml PGF Veyx forte-vel kezelünk, mert az üresen maradt tehenek a 
7 nappal korábbi Gonavet kezelés miatt sárgatest fázisban lesznek. Most gyakorlatilag egy Ov-Synch 7. napjánál járunk;  2 nap múlva Gonavet, majd 
24 órán belül termékenyítés. PAUL M. FRICKE, UNIVERSITY OF WISCOSIN-MADISON

Első ivarzás (�rst Breeding) spontán Első 5 ivarzás (�rst 5 Breeding) spontán Első 5 ivarzás Pre-Synch/Ov-Synch/Re-Synch
1.Ivarzás
2.Ivarzás
3.Ivarzás
4.Ivarzás
5.Ivarzás

Területi 
képviselőink:

Dél-Magyarország:
Pintér Zsolt: +36-70-459-9904
pinter.veyx@gmail.com

Nyugat-Magyarország:
Vagyon Attila: +36-70-376-7661
vagyon.veyx@gmail.com

Nyugat-Magyarország:
Vass Róbert: +36-70-488-9865
vassr.veyx@gmail.com

Kelet-Magyarország:
Nagy László: +36-70-380-4810
nagy.veyx@gmail.com

1225 Budapest, Nagytétényi út 222. www.veyx.huTel.: 06 1/207-6008 Fax: 1/207-6034 info@veyx.hu



A Holm & Laue legújabb fejlesztése a 
HygieneStation borjú itató állás

  A prémium minőséget képviselő német Holm&Laue 
márkanév jól ismert a hazai szarvasmarha telepek 
körében. Fő profiljuk a borjúneveléshez kapcsolódó 
technológiai eszközök, mint a tejtaxi, borjú itató automata 
(HL100), illetve borjúházak, karámok, iglu rendszerek. A 
Holm&Laue legújabb fejlesztése a HL100 borjú itató 
automata kiegészítője, a HygieneStation higiénikus borjú 
itató állás. A fejlesztés során a Holm&Laue a legkorszerűbb 
műszaki megoldásokat ötvözte a borjúnevelés higiéniai és 
takarmányozási követelményeivel.

A tejtömlők és a cumi megfelelő tisztítása
  A borjú itató automaták tömlőrendszerében általában 
tejmaradványok és szennyeződések rakódnak le, mert a 
tisztítás nem elég gyakori vagy nem elég alapos. Az új 
HygieneStation itató állás az első olyan rendszer, amely 
minden egyes itatás után automatikusan átöblíti és 
megtisztítja az összes vezetéket és a cumit. A művelet 
csökkenti a borjak baktériumokkal szembeni kitettségét, 
javítja a borjak egészségi állapotát és kézi munkaerőt 
takarít meg.
  Az itató állásban lévő cumi mindig potenciális 
veszélyforrást jelent a baktériumok terjesztésében. Az új 
HygieneStation esetében a cumi minden itatás után 
kívülről is lemosásra kerül, ezáltal a cumi felületén lévő 
csíraszám átlagosan 80%-al csökken!
  A tisztítási hőmérséklet kulcsfontosságú tényező. A 
keverőtartály, az összes tömlő és a cumi is 65 °C 
hőmérsékleten kerül tisztításra.
  Szopás közben minden borjú erősen nyáladzik. Az új itató 
állásban a cumi külső lemosása során a nyál a felfogó 
edénybe gyűlik, majd onnét lemossa a rendszer, minden 
egyes itatás után. Az itató állás padozata így tiszta és 
száraz marad. 
  A gyors-kioldónak köszönhetően a cumi gyorsan és 
egyszerűen cserélhető.

Természetes szopási testhelyzet
  Az itató állásban a cumi olyan magasságban és szögben 
van elhelyezve, hogy a borjú szopáskor természetes 
testtartást vegyen fel. A nyak megfelelő helyzete beindítja a 
nyelőcsővályú záródásának természetes reflexét, így 
csökkentve a tej bendőbe jutásának kockázatát. 
  Ha a borjú megemeli a cumit, akkor kis mennyiségű tej 
kerül a szájába, ami stimulálja a borjú kezdeti szopási 
reflexét, így kézi tanításra csak kivételes esetekben lehet 
szükség.
Cumi LED-es megvilágítása
  Gyakorlati tapasztalat, hogy a megvilágított cumit a borjak 
könnyebben megtalálják. Ezzel nő az éjszaka felvett tej 
mennyisége, nyugodtabbak a nappalok és a tej fogyasztása 
jobban eloszlik a 24 óra alatt. 
Kényelmes kitrágyázás
  A HygieneStation 90° -ban 
átfordítható, így a karám 
területe könnyedén 
kitrágyázható traktor 
segítségével. 

NEW
!

Forgalmazza:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: 06-1-402-1010, e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu
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, MaxX Dry cow?
Mire nylljt megoldast a

� Bendo pH kiegyenlftesevel acid6zis 
elkerulese 

� Felkeszftes az ellesre, az elles utani 
gyors regeneraci6ra 

� Vitalis borju szaporulat biztosftasa 

� Gyors fertilitas, rovidebb termelesi 
ciklus, gazdasagosabb termeles 

� Szetcsuszas es santasag megelozese 

� Klinikai- es szubklinikai masztftisz 
elkerulese 

� Kiindulasi tejtermeles szintjenek 
emelese 

� A tehenek immunrendszerenek 
es egeszsegenek javftasa 

� Kivagasok csokkentese es hasznos 
elettartam novelese 
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Aranytörzskönyvesek
Sebők Tamás

Mocsai Búzakalász Szövetkezet, Mocsa
Meggi 32312 2139 0
15611 Paradise-R Sailor 95-ET×16422 Alzi Juror Ford

A Mocsai Búzakalász Szövetkezetet ismerhetjük az országos 
tejtermelési rangsor élbolyából (2015-ben a 9. helyen áll), álla-
taival találkozhattunk a Nemzeti Show díjazottjai között és nem 
utolsó sorban a Mocsai Búzakalász Cuba Vitus tenyészbika volt 
az,  aki  bevéste  Mocsa nevét a köztudatba. Az eredmények tük-
rében mondhatjuk azt is, hogy mostanra alaposan kikövezték az 
utat az első Aranytörzskönyves tehén számára.
Meggi pedigréje és kiváló külleme biztos alapokra helyezte 
a sikeres jövőt. Apja, Sailor neve már számtalan esetben tűnt 
fel a 100.000-es tehenek mögött, amely egy Ford nagyapával 
megalapozva kitűnő választásnak bizonyult. Nem is volt gond 
soha, elsős, 10.060 kg-os standard laktációját negyedikes ko-
rára 16.883 kg-ra „pumpálta fel”, és azóta is 14.000 kg körüli 
termeléssel, probléma és megerőltetés nélkül, hatodikos korára 
az Aranytörzskönyvben „találta magát”. Meggi elég erőteljesen 
fókuszált a termelésre, kicsit talán háttérbe szorítva ezzel az el-
várásoknak megfelelő szaporodásbiológiai mutatókat, mert az 
5,5-ös átlag spermaindexe mellett „előre köszöntek” egymásnak 
inszeminátorával. A kiváló tejtermelést igen, a hosszú élettar-
tamot kevésbé sikerült örökítenie, hiszen két termelésbe kerülő 
lánya csak egy-egy laktációt tudott teljesíteni a telepen – viszont 
azt igen magas színvonalon! Hornet apaságú lánya, 17.166 kg-
mal, Pictor apaságú lánya 18.999 kg-mal egy-egy borjúval a há-
tuk mögött távoztak a telepről. Meggi jelenleg futó laktációjában 
sem hazudtolta meg magát, kivárta ötödik rakását… Ha hű lesz 
önmagához, akkor most van itt az ideje, hogy unokái, dédunokái 
mellé hamarosan egy „új Meggi” érkezzen a tenyészetbe.

Dr. Vágó Éva állatorvos az oklevéllel, mögötte Váli Péter ter-
melési igazgató,  Meggivel Láncz Miklós telepvezető, Babernits 
Krisztián műszakvezető és az összetartó telepi kollektíva.

 
Kiváló tejelő erő, feszes hát, jó lábak, nagyszerűen fejhető 
tőgy… mi kellhet még egy 10 éves tehén sikeréhez?

Állért Kft., Ete
Méri 31894 1626 2
16615 Pagen-Ernwood Dane-ET × 14069 Dieter-ET

Az Állért Kft. Komárom megye egyik csendesen meghúzódó te-
nyészete. A termelési színvonalának, állatai küllemének, a telepi 
rekonstrukcióknak köszönhetően biztos jövő előtt álló tenyészet 
– már ha ma, ez így egyáltalán kimondható – első Aranytörzs-
könyves tehenét avattuk márciusban.
Méri személyében egy ízig-vérig holstein tehenet ismerhettem 
meg, a kiváló tejelő jelleg minden egyes részletét magán viselő 
állat a kilencedik laktációjában került a „csúcsra”. Viszonylag 
„lassan” kezdett, elsősként „csupán” 8323 kg, másodikosként 
9140 kg jellemezte termelését. Negyedikes korában egy nehéz 
ikerellést követően megbicsaklott a karrierje, de kijött a gödör-
ből és ötödikesként már 15.550 kg-mal zárta standard laktáci-
óját, napi 61,5 kg-os termeléssel. Élete legnagyobb befejését 
14.682 kg-mal zárt hatodik laktációjában, ez 63,1 kg volt.

A rendkívül nemes fej, hosszú, lapos finom nyak…
”tejtermelésre születve”.                



- aktiválja a tőgy immunrendszerét
- lebontja a gyulladásos termékeket (genny, fibrin) és a beteg, elhalt szöveteket
- gátolja a kórokozók szaporodását
- csökkenti a kórokozók virulenciáját
- gyorsítja az antibiotikum szétoszlását a tőgyszövetben, ezzel lerövidíti a kezelést

Hatóanyagok: Tripszin:  8,0 mg, Kimotripszin:  8,0 mg, 
Papain: 4,0 mg,  A-vitamin: 100.000 NE,  E-vitamin 120,0 mg

antibiotikum mentes tőgyinjektor 
proteolitikus enzimekkel

Masti Veyxym®

Bakteriális eredetű tőgygyulladás esetén a megfelelő hatékonyságú antibiotikummal való együttes alkalmazása elősegíti az antibioti-
kum jobb szétoszlását a gyulladásos tőgyszövetben, ami növeli a terápiás hatékonyságot. A tőgy nem bakteriális eredetű mechanikus 
irritáció okozta gyulladásos bántalmainak kezelésére. 
A gyulladásos folyamatok során a vér alakos elemei (pl. �brin), 
sérült szövetek, exudatum és genny képződnek a tőgyben. Ezek 
elárasztják a környező szöveteket és fájdalmas duzzanatot 
okoznak. A proteolitikus enzimek szétoszlatják a gyulladásos 
elemeket, amelynek következtében enyhül a fájdalom és csökken 
a duzzanat. A kiterjedt hegszövet-képződés így elkerülhető. A 
tőgy nem bakteriális eredetű irritációi és enyhe gyulladásos esete-
iben (az első pelyhes kicsapódások a tejben) a Masti Veyxym-mel 
történő kezelés gyakran önmagában gyógyulást eredményez, így 

*=némelyik antibiotikus tőgyinjektornál a kezelés intervalluma 12 óra is lehet

1. Szubklinikai és krónikus tőgygyulladások esetén 
javasolt  enzimes és antibiotikus kombinált kezelési séma

2. Akut tőgygyulladások esetén javasolt  
enzimes és antibiotikus kombinált kezelési séma

A kezelő állatorvos egyedi döntése alapján  a tőgy lokális kezelése mellett általános parenterális antibiotikus kezelés esetleg 
gyulladáscsökkentővel szükséges lehet.

csökken a szomatikus sejtszám. A bakteriális eredetű tőgygyulla-
dások esetén az eddigieken felül célzott antibiotikum kezelés 
indokolt.  A káros gyulladásos termékek lebontásával a készít-
mény egyben elősegíti az antibiotikum jobb eloszlását, amely 
összességében növeli a kezelés hatékonyságát így felgyorsítja a 
gyógyulást. Az A-vitaminnak (retinol palmitát) és E-vitamin 
acetátnak (α-tokoferol acetát) védő hatása van a  nyálkahártyák 
hámszövetére és a kötőszövetre és fokozzák ezen szövetek 
regenerálódását. Az állat a termelésbe  hamarabb visszaállítható.

1.Enzimkezelés 2.Enzimkezelés 3.Enzimkezelés

12 ÓRA

36 ÓRA

60 ÓRA

12 órával később 
Masti Veyxym® 

 plusz
 antibiotikum*

24 órával 
később 

antibiotikum*

24 órával később 
Masti Veyxym® 

plusz
 antibiotikum*

1.Enzimkezelés 2.Enzimkezelés 3.Enzimkezelés

12 ÓRA

24 ÓRA

48 ÓRA

12 órával később 
Masti Veyxym® 

Masti Veyxym® 
 plusz

 antibiotikum*

24 órával 
később 

antibiotikum*

24 órával később 
Masti Veyxym® 

plusz
 antibiotikum*

C. abicans
C. pseudotropicalis
C. tropicalis
C. krusei
Protothecazop�l

Candida tőrzsek

enzimkoncentráció 

Sc. uberis, R-st
Sc. dysgalactiae, R-st
Sc. agalactiae, X-Protein
Sc. agalactiae, III
E. coli, J53
E. coli, RN40

Streptococcusok 

enzimkoncentráció 

S. aureus, Cowan I
S. aureus 7F
S. intermedius
S. epidermidis
S. saprophyticus

Staphylococcusok

enzimkoncentráció 

Patogén kórókozók túlélési rátája két órás enzimkezelés után (papain, tripszin, kimotripsin)
Lipcsei Egyetem, Állatorvost. Tanszék, Bakteriologiai és Mycologiai Intézet, (Krüger et al., 1999 és Krüger et al 2002.)
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A gyulladásos termékek (genny, �brin) 
fájdalmas duzzanatot okoznak 
és elzárják az antibiotikumok 

szétoszlásának útját.
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1. 2. 3. 4.

A protolitikus enzimek elbontják a gyulladásos szöveteket, 
feloldják a genny, �brin lerakódásokat. 

Ezzel szabaddá teszik az antibiotikumok útját.

Területi 
képviselőink:

Dél-Magyarország:
Pintér Zsolt: +36-70-459-9904
pinter.veyx@gmail.com

Nyugat-Magyarország:
Vagyon Attila: +36-70-376-7661
vagyon.veyx@gmail.com

Nyugat-Magyarország:
Vass Róbert: +36-70-488-9865
vassr.veyx@gmail.com

Kelet-Magyarország:
Nagy László: +36-70-380-4810
nagy.veyx@gmail.com

1225 Budapest, 
Nagytétényi út 222.

www.veyx.hu

Tel.: 06 1/207-6008
Fax: 1/207-6034

info@veyx.hu
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Tejtermelése mellett a magas, 7143 kg-os zsír+fehérje kg is em-
lítésre méltó. 8 borjából mindössze kettő üsző született. A Mar-
shall Harry és Hornet apaságú két üszője összesen hét laktáci-
ójukkal, 73.299 kg tejtermeléssel a hátuk mögött búcsúztak a 
teleptől. 
Sajnos Méri egészségi állapota kilencedik laktációja közepén 
hirtelen romlani kezdett, a család további gyarapítására már nem 
lesz lehetősége, így a szűkre fogyatkozott család sorsa egy déd 
és két ükunoka kezébe került.

Gyurák József műszakvezetőnek és Simon Ferencné borjúne-
velősnek köszönhetően Méri nyugodtan, érdeklődve követte az 
eseményeket. 

Aranytörzskönyvi avatás

Szabics István

2016. január 26-án a Kunszigeti Zöld Mező Mg. Tsz-ben 31318 
1852 8 Imolát ünnepelhettük. Az Enyingi Afgán Decision apa-
ságú tehénnek 9 ellésre volt szüksége aranytörzskönyvbe kerü-
lésre.

Az oklevelet, Szalay Győző elnök, Jász Endre főállattenyésztő, 
Sörös István ágazatvezető, Brencsics László elletős vehette át.





30 Holstein Magazin
2016/2

Hazai szerzőink

A sántaság állomány-egészségügyi összefüggései 
tejtermelő tehenészetekben

Jurkovich Viktor, Brydl Endre, Kovács Péter, Könyves László
Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar; 

Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék

2015 szeptemberében a Magyar Buiatrikusok Társasága ne-
gyedszázados jubileumi nemzetközi konferenciáját rendezte meg 
ezúttal Budapesten. A háromnapos rendezvényen közel 60 elő-
adás hangzott el a kérődzők problémáinak állategészségügyi és 
takarmányozási és technológiai megoldásairól. Az alábbi kuta-
tás eredményei is elhangzottak az ülésen, s szerzői valamennyien 
szívükön viselik a hazai szarvasmarha állományok egészségügyi 
helyzetét. (szerk.)

A sántaság az egyik legfontosabb 
állatok jóllétét rontó tényező a tej-
termelő tehenészetekben. A hazai 
nagyüzemi szarvasmarha-állo-
mányokban a lábvégbetegségek 
előfordulási gyakorisága a tehe-
nek között 27-35%, de elérheti 
akár a 60-70%-ot is, ami komoly 
gazdasági veszteséget okoz. Sok 
esetben többféle betegség együttesen fordul elő. A tejelő tehe-
nek lábvégbetegségei összetett oktanú, hajlamosító tényezőkre 
visszavezethető kórformák. A megbetegedés a kórokozók, va-
lamint a külső és belső hajlamosító tényezők együttes hatásából 
alakul ki. A tartás, takarmányozás, a higiéniai viszonyok jelentős 
szerepet játszanak a lábvégbetegségek kialakulásában. 

Anyag és módszer
Lábvég-egészségügyi felmérő vizsgálatokat végeztünk 8 hazai 
tejtermelő tehenészetben. A vizsgálat során mozgáskép- és kon-
díció pontozást végeztünk a fejés után, amikor a tehenek a fejő-
házból az istállóba visszatértek. Felmértük a telepeken a lábvégek 
állapotát veszélyeztető tényezőket, illetve a lábvégbetegségek 
kialakulását elősegítő hajlamosító tényezőket. Adatokat gyűj-
töttünk a csülökápolási munkára, a beteg lábvégek kezelésére, 
illetve a megelőző célú állományszintű lábvégfürdetésre vonat-
kozóan. Felmértük az állatok és az istállók higiéniai állapotát, a 
felhajtó és egyéb közlekedő utak, valamint a pihenőterületek pa-
dozatának és almozásának minőségét, és az állatok viselkedését. 

Eredmények és megvitatás
A sántaság előfordulása, gyakorisága
A felmérések során a 8 tehenészetben összesen 2663 állatot 
vizsgáltunk meg. A vizsgált állatok közül 29,7% kapott egyes 
mozgáskép pontot, vagyis ennyi nem volt sánta. A többi állat 
(70,2%) valamilyen szinten sántított. Nagy (41,2%) volt a szak-
irodalomban klinikai sántaságnak nevezett, 3-5 pontot kapott 
állatok előfordulásának aránya, ezen belül sok (16,2%) volt a 
súlyosan sánta (mozgáskép pont= 4 és 5) állat. Nemzetközi ösz-
szehasonlításban is vannak hasonló adatok, egy újabb vizsgá-
latban a klinikai sántaság aránya átlagosan 30% (5-80% között) 
volt az USA-ban és Kanadában, amiből átlagosan 4% a súlyosan 
sánta állatok aránya a kanadai, és 8% az USA-beli telepeken, de 

egyes farmokon az előfordulási arány elérheti akár a 20%-ot is.
A vizsgált telepek lábvégápolási adatainak elemzésekor úgy ta-
láltuk, hogy a legnagyobb problémát a dermatitis digitalis (DD) 
okozza. Kisebb arányban előfordul még a talpfekély, a laminitis 
jellemző tünetei is. Ezek az adatok megegyeznek a korábbi ha-
sonló vizsgálatunkban tapasztalt értékekkel.  

1. táblázat: Az egyes sántaság pontszámok és kondíció pont-
számok átlagos értéke telepenként

a,b,c: A különböző jelölések szignifikáns különbséget jeleznek az adott soron be-
lül (p < 0,05)

2. táblázat: A kondíciópontszámok átlagos értéke a sántaság 
függvényében

Mozgáskép pont 1 2 3 4 5
Kondíció átlag 3,0a 2,9b 2,5c 2,4d 2,3d

szórás 1,1 1,2 1,2 1,0 1,2
a,b,c,d: A különböző jelölések szignifikáns különbséget jeleznek (p < 0,05)

A mozgáskép pont és a kondíció kapcsolata
Az elfogadható, ún. tenyészkondíció (kondíciópont=3-3,5) elő-
fordulási aránya 42,1% volt. Nagy számban fordultak elő so-
vány (52,5%; kondíció pontszám <3), és elhízott (5,4%; kondí-
ciópontszám >3,5) állatok is. Ezek az arányok hasonlóak a saját, 
más telepeken végzett anyagforgalmi-takarmányozási vizsgála-
taink eredményéhez. A kondíciópontszám szignifikánsan csök-
kent a sántaság fokának növekedésével (2. táblázat). A sánta 
egyedek között sokkal nagyobb arányban voltak sovány állatok. 
A kondícióváltozás oka és következménye is lehet a sántaság-
nak. A sánta tehenek kevesebb időt töltenek takarmányfelvétel-
lel, mint nem sánta társaik, különösen a laktáció korai szakaszá-
ban, így a negatív energiamérleg időszaka tovább tart. A sánta 
állatok ellen a jászolnál nagyobb mértékben fordul elő agresszió, 
vagyis az egészségesek elüldözik a sántákat a takarmánytól. 
A kondíciópontszám csökkenése, a testtartalékok elvesztése sán-
taságot okozhat. Randall és mtsai vizsgálata szerint, ha a tehenek 
kondíciója csökkent a laktáció első 4 hetében, akkor a sántaság 
kialakulásának esélye szignifikánsan nagyobb volt ahhoz képest, 
mintha a kondíció nem csökkent volna. Akkor a legkisebb az esé-
lye a sántaság kialakulásának, ha a kondíciópontszám a laktáció 
elején nem csökken 2,75 alá. Bicalho és mtsai a sarokvánkosban 

Telep 1 Telep 2 Telep 3 Telep 4 Telep 5 Telep 6 Telep 7 Telep 8
Sántaság átlag 2,6a 2,2b 2,4a 2,2b 2,4a 3,0c 2,4a 2,0b

szórás / SD 1,1 1,2 1,2 1,0 1,2 1,1 1,2 1,1

Kondíciópont 
átlag 

2,6a 2,7a,b 2,8b 2,9b 2,8b 2,3c 2,6a 2,7a,b

szórás / SD 0,4 0,4 0,6 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5
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található zsírszövet mennyiségének csökkenésével magyarázza 
a negatív energiamérleg szerepét a sántaság kialakulásában. 

Egyéb, telepi tényezők hatása a sántaságra
Közlekedő utak és pihenőtér minősége, zsúfoltság
A vizsgált telepek közül kettőn volt pihenőboxos istálló, a többin 
mélyalmos (2 telep) vagy növekvő almos (4 telep) istállók vol-
tak. A mélyalmos és a növekvő almos istállókban az almozás 
általában szennyezett volt, legrosszabb volt a helyzet a 1. a 3., a 
6. telepeken. A pihenőboxos istállókban (2. és 8. telep) szignifi-
kánsan kisebb volt a sántaság foka, mint a mély- vagy növekvő 
almos istállókban, ami a pihenőtér könnyebb tisztíthatóságának 
is lehet következménye. Az is igaz, hogy ezen a két telepen 
rendszeres volt a saját dolgozók által végzett lábvégápolás. A 
két mélyalmos rendszerű telepen (5. és 7.) az állatok sántábbak 
voltak a pihenőboxos telepekhez képest. Az 5. telepen az éven-
te kétszeri csülökápolások között egyszer-egyszer volt kezelés, 
míg a 7. telepen saját dolgozók rendszeresen kezelték az álla-
tokat. Ezen a két telepen nem volt különbség a sántaság foká-
ban. A növekvő almos istállók a sántaság súlyosságát tekintve 
boxos és a mélyalmos rendszer között foglalnak helyet. Ezen 
telepek közötti különbségeket a csülökápolás rendszerében, az 
alom higiéniában és a lábvégfürdetésben meglevő különbségek 
okozhatják. 
A közlekedő utak minősége változó volt a telepeken. Az 1-4 tele-
peken kifejezetten rossz minőségű, szennyezett közlekedő utak 
voltak. A 6. telepen a közlekedő utak tisztasága elfogadható volt, 
de a telep méretei miatt az állatoknak nagy távolságot kellett 
megtenniük az istállótól a fejőházig. A szakirodalom szerint a 
telepen belüli túl nagy távolságok lábvég megbetegedésekre haj-

lamosítanak. A lábvégbetegségek előfordulási gyakorisága pozi-
tív korrelációban áll a környezeti higiéniával is. A folyamatosan 
szennyezett környezetben (trágyában, vizeletben) állás és járás a 
csülökszaru ellenállóképességét rontja, így a lábvégbetegségek 
gyakoribbá válnak.

A lábvégápolás és kezelés gyakorlata
A telepek közül 4 esetében évente kétszeri állományszintű 
lábvégápolás történik megbízott külső vállalkozók által (1, 3, 5 
és 6. telep). Három telep esetében (2., 7. és 8. telep) saját csü-
lökápoló szakemberek dolgoznak folyamatosan a telepen, egy 
esetben (4. telep) a vállalkozók által végzett évente kétszeri 
lábvégápolást esetenkénti saját dolgozó által végzett kezelés 
egészíti ki. Azokon a telepeken, ahol saját dolgozók végezték fo-
lyamatosan a csülökápolást, vagy az évente kétszeri csülökápo-
lás között saját dolgozók kezelték az állatokat, a sántaság pont-
számok szignifikánsan alacsonyabbak voltak azokhoz képest, 
ahol csak évente kétszeri lábvégápolás történt. Annak ellenére 
így volt, hogy például a 8. telepen a csülökápolás módszere nem 
volt megfelelő, a dolgozók nem az 5 pontos holland rendszerű 
tehermentesítő csülökápolást végezték, és a sarokvánkosi szarut 
túlzottan lefaragták, hibás lábvég-állást (és talpfekély veszélyét) 
okozva. Azon a telepen, ahol az évente kétszeri lábvégápolást 
a külső vállalkozók által végzett esetenkénti sántaság kezelés 
is kiegészítette (5. telep), az előzőekhez hasonló átlagos sánta-
ság pontszám volt megfigyelhető (2. táblázat). Gudaj és mtsai 
azokon a telepeken figyeltek meg javuló lábvég-egészségügyi 
állapotot (kevesebb sánta állatot), ahol professzionális, külső 
megbízott vállalkozók végezték a lábvégek ápolását.              
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Egyik telepen sem végeztek rendszeres, az egész állományra 
kiterjedő sántaság diagnosztikát, így a kezelések vagy automa-
tikusan történtek (állományszinten évente kétszer, vagy kis cso-
portonként előre tervezetten folyamatosan), vagy a súlyosan, jól 
láthatóan sánta állatokat válogatták ki kezelésre. A szakirodalom 
alapján a farmerek általában a tehenek sántaságát csak mintegy 
25-40%-ban ismerik fel. Nagyon fontos a sántaság korai felis-
merése, hiszen a korábbi kezelés hatására az állatok hamarabb 
gyógyulnak és kevésbé esnek vissza, de ennek érdekében a moz-
gáskép pontozási módszereket alkalmazni kell, és időben fel kell 
ismerni a sánta állatokat.
Jelen vizsgálat eredményei nem jelentik azt, hogy a telepen al-
kalmazott lábvégápoló szakemberek jobban végzik a munkáju-
kat, mint a professzionális csülökápoló brigádok (lásd a 8. telep 
esetét), ilyen összehasonlítás nem volt célja a vizsgálatnak, ha-
nem arra világítanak rá, hogy a lábvégek rendszeresen és időben 
végzett kezelése hatékony a sántaság elleni küzdelemben. 

A preventív módszerek (lábvégfürösztés) alkalmazása
Jelen vizsgálatnak nem volt célja a különböző lábvégfürdetésre 
alkalmas készítmények és lábvégfürdetési protokollok összeha-
sonlítása vagy értékelése.
A vizsgált telepek közül háromnál (1., 3. és 6. telep) nem volt 
lábfürösztés, sőt a lehetősége sem volt meg. Ezek közül az 1. és 
a 6. telepen szignifikánsan sántábbak voltak az állatok a többi 
telephez képest. A többi telepen viszonylag rendszeresen volt 
lábfürösztés a fejés után. A telepek közül egy habos fürösztést 
alkalmazott (4-es telep), három esetben beépített beton lábfür-
dető volt (2., 7. és 8. telep), ezekben felváltva vagy valamilyen 
gyári készítményt alkalmaztak, vagy fertőtlenítő oldatokat (réz-
szulfát, formalin vagy mészhidrát). Egy telep (5. telep) esetében 
mobil műanyag lábfürdető kád állt rendelkezésre, réz-szulfát és 
mészhidrát kombinációjával. A lábfürösztő előtti vizes lemosó 
medence alkalmazásáról megoszlanak a vélemények. Hartshorn 
és mtsai eredményei alapján a szennyezett lábvégek esetében a 
vizes lemosás mindenképpen indokolt, mert a réz-gálic in vitro 
kísérletekben kevésbé volt hatékony a DD kórokozói ellen, ha a 
fertőtlenítő oldatot trágya szennyezte. A hatóanyagot tartalma-
zó oldat mennyisége nagyon fontos. Gyakorlatiasan egy tehénre 
egy liter oldat használandó, így, ha a lábfürösztő oldat cseréjére 
nincs lehetőség, akkor a tehenek számának megfelelő méretű 
medencét kell beállítani. A vizsgált telepek közül a 2. és a 7. 

telepen megfelelő méretű volt a fürösztő medence, az 5. és a 8. 
telepen kicsi (ez utóbbin nagyon kicsi, az állatok egyötödének 
kezelésére elegendő oldat fért bele). Az oldat mélysége legalább 
8 cm legyen, ez minden, lábfürösztővel rendelkező telepen meg-
felelő volt. A lábfürösztő hossza legyen legalább 2,5-3 m, hogy 
a tehenek néhány lépést meg tudjanak tenni benne. Ez csak a 8. 
telepen nem volt megfelelő.
A lábfürösztés gyakorisága állategészségügyi és gazdasági 
szempontból is kiemelt jelentőségű kérdés. A lábfürösztést he-
tente legalább kétszer-háromszor kell alkalmazni, ha az állo-
mányban a DD fertőzöttség eléri a 10%-ot. A vizsgált telepek 
közül a DD előfordulási aránya mindenhol magasabb volt ennél, 
a lábfürösztés gyakorisága mégsem érte el egyik telepen sem az 
ajánlottat. Speijers és mtsai vizsgálata szerint a gyakoribb lábfü-
rösztés hatékonyabban csökkenti a beteg lábvégek számát és a 
DD kiújulását. 
Az állományszintű lábfürösztés inkább a prevenció, mint a ke-
zelés eszköze. A DD gyógyulása szempontjából a legfontosabb 
tényezők: a lábvégek tisztasága (ami a megfelelő istállóhigiéniát 
jelenti), a DD-s sebek minél kisebb mérete (ami a hatékony fel-
ismerés és rendszeres kezelés hatása), illetve a fertőzött állatok 
egyedi antibiotikumos kezelése (ismét csak a hatékony felisme-
rést és a rendszerességet hangsúlyozza).

Következtetések
A sántaság pontozásos bírálata lehetővé teszi, hogy segítségé-
vel akár az egész állományra nézve következtessünk a lábvé-
gek állapotára. A telepi hajlamosító tényezők vizsgálatával a 
lábvégbetegségek kezelésére és megelőzésére telepre szabott 
megoldást találhatunk. A folyamatos megelőző munka (lábvé-
gek állapotának megfigyelése, rendszeres állományszintű csü-
lökápolás, lábvégfürösztés, megfelelő környezeti higiénia kiala-
kítása, takarmányozás) jelentősége igen nagy.

Köszönetnyilvánítás
A kutatást az Emberi Erőforrások Minisztérium 17586-3/2013/
TUDPOL és 9877-3/2015/FEKUT sz. támogatási szerződésének 
segítségével valósult meg.

A szakirodalom a szerzőknél és a szerkesztőségben is rendelke-
zésre áll.                   

CSÜLÖKÁPOLÓ ÉS KÖRMÖZŐ TANFOLYAM
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Helyszín: FarmSolution Kft. Oktatási Központja
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Kérésre szállást és étkezést biztosítunk.

Tel: 06-70-1985-050

www.farmsolution.hu
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Utóbbi lapszámunkban Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető számolt be 
6 küllemi bírálónk 2015- ben végzett hazai eredményeiről, benne 
természetesen az állomány küllemi értékeiről is. A 34.808 küllemi 
bírálat 31.869 fiatal, első laktációs tehén és 2939 második- és 
többlaktációs holstein-fríz tehén küllemi értékeiről ad áttekintést. 
Ebből a – mi esetünkben különösen fontos – funkcionális tulajdonság 
csoportból a láb-, lábvégpontok értékeit emelném ki, mint jól 
hasznosítható, időszerű tenyésztési eredményt. Ezek az átlagos 
értékek az első laktációs csoportban 78,66, míg a többlaktációsoknál 
75,99 voltak, jelezve az idősebb tehenek végtagjainak, különösen 
lábvégeinek nagyobb elhasználódását is. Ezek a küllemi értékek 
már alapvetően örökletes tulajdonságokat, tehát a genetikai munka 
előrehaladását mutatják, de jelzik ugyanakkor azt is, hogy e 
tulajdonságcsoportra különösen erős környezeti nyomás, terhelés is 
jut. A szakszerű csülökápolással ennek a technológiai terhelésnek az 
elhárításában vagyunk érdekeltek. 
Annak kivédésében segíthetünk hatékonyan, hogy az egyébként 
erősödő életkori hatásokat a jól ismert technológiai környezet hatásai 
ne terheljék túl. Hiszen ez az életkori hatás valójában jóval kisebb 
a hazai holstein-fríz állományunkban, mint a technológiai tényezők 
befolyása (padozatok, kifutók, felhajtó utak, vagy pl. pihenőterek), 
ezért a kímélő környezet fenntartásával, benne a rendszeresen és 
szakszerűen elvégzett csülökápolással hatékonyan segíthetjük az 
elért küllemi tenyésztési eredmények megvalósulását, magasabb 
színvonalú érvényesülését is. Jól mutatja ezt az említett beszámolóban 
a „Top küllem 2015. első- és többlaktációs tehenek” értékelési 
eredménye is. Nevezetesen azokban a tehenészeteinkben, ahol az 
országosan legjobb küllemű tehenek termelnek, azok 2015. éves 
lábpont átlagait tekintve még nem is volt érdemleges különbség az 
egy-, és többlaktációs csoport átlagai között sem, átlaguk egyaránt 86 
volt. Ezekben az állományokban ugyanakkor színvonalas, szakszerű 
és rendszeres csülökápolást is végeznek. Többéves tapasztalataim 
szerint a több laktációt eredményesen zárt, idősnek számító tehenek 
végtagjain már észlelhetők ugyan az életkorral járó elváltozások, 
de a különböző lábvégbetegségekkel szemben állományátlagukat 
meghaladó mértékben ellenállóbbak. A jó technológiai környezet 
és a szakszerűen végzett rendszeres csülökápolás tehát egyrészt 
közvetlenül javíthatja a tehénállomány termelését, másrészt közvetve 
– a tenyésztési előrehaladás hatékonyságán keresztül – is hatással 
van rá. A hazai teljes állomány láb-, lábvég küllemi pontértékei az 
elmúlt 15 évben fejlődtek a 74-75 pontról 78-79 közötti értékekre. 
Ez a fejlődés ugyan stagnáló éveket is mutatott, de 2014-től 
hatékonyabb javulást is tapasztalhattunk. Az említett legjobb küllemű 
tehéncsoportok lábpont értékei ugyanakkor mutatják a tenyésztési 
munka további fejlesztésének lehetőségeit és irányát is. 
Teheneink végtagjainak elhasználódása jelentősen csökkenthető a 
megfelelő csülökápolással, ami megelőzheti az egyes lábvégbetegségek 
és azok szövődményeinek kialakulását, és hatékony lehet a tehenek 
mozgásképességének fenntartásában is. Ezt a programot szolgálják 
csülökápoló tanfolyamaink, melyek a témakörben esetenként 
alapvető ismereteket, más esetekben továbbképzési ismereteket 

nyújtanak érdeklődő szakembereinknek, de ennél bővebb szakmai 
tapasztalatcserére is módot adnak a rendszeres megbeszélések, 
gazdasági gyakorlatok során, jóval túl a szokásos időkereteken is. Az 
alcsiszigeti Gazdaképző Kft. és Egyesületünk által szervezett tavaszi 
csülökápoló tanfolyam részletes és alapos koordinálását dr. Füleki 
Miklós állatorvos végezte, a kapcsolódó gyakorlati munkáknak 
pedig Petrik Ferenc újszászi gazdasága adott megfelelő otthont. 
Mindkettőjük segítségét ezúton is köszönjük. Hagyományaink szerint 
már nemcsak az ország különböző gazdaságaiból, hanem határainkon 
kívülről, Kárpátaljáról és Bácskából, Szabadka vidékéről is érkeztek 
érdeklődők. Eredeti végzettségüket tekintve a résztvevők harmada 
felsőfokú végzettségű (agrármérnök, állattenyésztő, állatorvos), 
harmadrésze középvégzettségű (műszakvezető, vállalkozó), további 
harmadrésze pedig munkahelyén állatgondozó, állategészségügyi 
kezeléseket végez fő-, vagy részmunkaidőben. A tanfolyam résztvevői 
voltak: 

Dömse Jenő  Sásdi Agro Zrt., Sásd
Fischer Gábor  Hild Tej Kft., Érsekhalma
Habermayer Zoltán őstermelő/Hild Tej Kft.,Érsekhalma
Haris Péter  vállalkozó, Harka
Icha Gábor  Sásdi Agro Zrt., Sásd
Kádas László  Kenézlő-Dózsa Mg. Zrt., Kenézlő
Kendi János  Kenézlő-Dózsa Mg. Zrt., Kenézlő
Molnár Géza  Nyugati Kapu TKSZSZ, 
   Meixner Farm, Levél
Pop Ferenc  Agrifutura Real Kft., Tárnok
Puha Péter  Kenézlő-Dózsa Mg. Zrt.,Kenézlő
Szabó Gyula  Nyugati Kapu TKSZSZ, 
   Meixner Farm, Levél
Szálas Andor  vállalkozó, Csantavér 
Szpisják Péter  Hidasháti Mg. Zrt, Hidashát
Váczi Richárd  Árpád-Agrár Zrt., Szentes
Veres Zoltán  Kenézlő-Dózsa Mg. Zrt., Kenézlő

Tanfolyamunkon 2 fő kárpátaljai, 1 fő pedig bácskai területről 
érkezett, akik részben tanulnak, részben pedig dolgoznak is nálunk. 
Mindhárman motiváltak voltak és meglehetősen jó háttérismeretekkel 
is bírtak. A résztvevők kevesebb, mint harmada nem végzett 
csülökápolást korábban, azonban részt vett hasonló munkákban 
segítségként. Többségük viszont végzett ilyen munkát, de mint utóbb 
kiderült talán kevesebb szakértelemmel. Olyanok is voltak, akik az 
otthoni állományban segédkeztek a külső, alkalmi szakembereknek, 
és jól meg is figyelték munkájukat. Ezek a tanulók rendszeresen 
összehasonlításokat is tettek korábbi és mostani ismereteikben és a 
gyakori egyezéseket rendre meg is jegyezték. A munkáról szerzett 
korábbi tapasztalatok, vagy éppen az ismerethiány, valamint a 
motiváció minden résztvevő tanfolyamkezdését – vagy ahogy mondani 
szokták – hozzáállását a feladatokhoz, természetesen alapvetően 
megszabta. Ez megérkezésüket követően nagyon hamar, az első 
órában tisztázódott, sőt meg is oldódott olyannyira, hogy a későbbi 

Csülökápoló tanfolyam holland módszerrel
Szolnok-Alcsisziget, Gazdaképző Kft., 2016. március 21-25.

Györkös István 
egyetemi magántanár, Szent István Egyetem
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munkát már nem zavarta. Annak is tisztázódnia kellett még az első nap 
délelőttjén, hogy a résztvevők éppen milyen háttérismeretekkel jöttek, 
majd másnap reggel a gyakorlat első óráiban az is kiderült, hogy ki, 
milyen szerszámokat használt korábban vagy használt-e egyáltalán. 
A kellő motiváció azért volt fontos, hogy minden tanuló aktívan 
részt is vegyen az ismeretanyaggal összefüggő megbeszéléseken, 
amelyek gyakran váltak alapos tapasztalatcserévé is. Ilyenkor szinte 
csak mederben kellett tartani a beszélgetést, szorosan a tárgynál 
maradva mindvégig. A közös érdeklődés és a résztvevők által hozott 
érdekes vélemények, melyekre azonnal reagálni lehetett, mintegy 
alkalmi munkacsoporttá is alakították a tanfolyam tanulóit, miközben 
jobban megismerték egymást is. Korábbi holland tapasztalataim is azt 
erősítették, hogy viszonylag kevés, de alapvető ismeret megszerzése 
után mihamarabb gyakorlással kell folytatni a tanulást, persze a 
megfelelő bemutatás és állandó felügyelet mellett. A gyakorlással 
tanulunk talán legeredményesebben. Learning by doing. 

A munkaprogram
A korábbi tanfolyamokon résztvevők is változó ismeretekkel bírtak, 
hiszen ezért is jöttek újabb ismeretek megszerzésére, de esetenként 
tapasztalható volt, hogy egyes csoportok az átlagosnál gyengébb 
motivációval, vagy kevesebb tapasztalattal kezdték a munkát. 
Ilyenkor mindig kész tematikával dolgozunk. A képzésben ezt 
„óraterv”-nek hívják. Ehhez a tanulók könnyen alkalmazkodnak 
addig, amíg a gyakorlati munka válik a meghatározó feladattá, majd 
az ismeretek bővítése során ehhez természetesen mindig vissza lehet 
térni. Nem túl gyakori, mondhatni ritka az a helyzet, melyben a 
résztvevők – átlagosnál jobb – előzetes tapasztalata és motivációja 
a teljes csoport munkájának menetét lényegesen befolyásolni 
is tudja. Ez volt a helyzet ezzel a legutóbbi tanfolyamunkkal. A 
feladatokat a javasolt holland módszer tömör ismertetésével kezdtük 
úgy, hogy több módszer összehasonlításával azt már értékelni is 
lehessen bizonyos mértékig. A módszer a holstein-fríz fajtára épül, 
elsősorban a funkcionális ápolást tekintve. A többi ismeretanyag már 
más fajtákra is jól alkalmazható, ezért adódott más fajtákkal való 
összehasonlítása is. Ebbe az összevetésbe már a csoport többsége 
jól be tudott kapcsolódni. Ezt követően bemutatásra került többféle 
kézi és gépi szerszám is, valamint az állatok rögzítésének módszereit 
ismerték meg a tanulók a legegyszerűbbtől a legkorszerűbbekig, ez 
utóbbi eljárásokat természetesen képanyag segítségével. Közben a 
tanulók – az általuk hozott – minden kéziszerszámot is megbírálhattak 
és megbeszélhettük az otthoni eszközkészletüket is, miközben sok 
hasznos megjegyzés és javaslat is elhangzott, melyekből vázlatosan 
már össze lehetett állítani a kezdeti feladatokat. A tanulók tehát 
a munkaprogram kidolgozásában nagyon aktívan vettek részt. A 
szükséges balesetvédelmi ismeretek is már közös munka eredményei 
voltak. 
Nem volt tehát az ezt követő gyakorlati munkának semmi lényeges 
akadálya. A módszer ekkorra már ismert volt, amit később csak 
frissíteni kellett, a használati eszközök ugyancsak kézbe kerülhettek. 
Ezután – egy bemutatót követően – sorra mindenki már dolgozhatott 
is. A csoport két rögzítő kaloda között is választhatott. Minél 
jobban sikerült a módszer lépéseit a tanulóknak követni, annál 
biztonságosabban sikerült a köröm szabályozását is elvégezni. 
A módszer elsajátítása tehát segítette, mintegy vezette az adott 
műveletsort. Közben mindegyik résztvevő akár fel is használhatta 
korábban szerzett kézügyességét is.
Minden elkészült körmöt közösen megbíráltunk. Az eszközök 
használatát mindig lehetett javítani, eredményesebbé és 
biztonságosabbá tenni. Időközben a módszer egyes elemei is 
világosabbá váltak. A munka során természetesen előkerültek a 

lábszerkezeti rendellenességek, amikor nem lehetett optimális módon 
elvégezni a funkcionális körmözést, majd egymás után a különböző 
lábvégbetegségek is. Ezekből már tematikusan és „ szervesen” 
adódtak a további munkaprogram feladatai. A gyakorlatok során 
a legtöbb rendellenességgel, jellemző kórképpel találkozhattak 
a résztvevők, melyekre később csak utalni kellett és ki lehetett 
egészíteni a szükséges bemutató anyaggal. A munka közben elkopott 
kések élezését is lehetett közvetlenül gyakorolni. A mindvégig egyéni, 
de közösen, együtt és kritikusan végzett munka során szinte minden 
fontos csülökápolással kapcsolatos probléma előkerült, így ezek 
kezelési lehetőségeit is meg lehetett beszélni később részletesebben 
is, hiszen többségükkel az aktuális valóságban találkoztak a tanfolyam 
résztvevői. De ugyanígy – munka közben – került elő a lábfürösztés 
jelentősége és erre épült később az a kérdés is, hogyan kellene 
kidolgozni a szükséges lábfertőtlenítő programot, milyen anyagokkal, 
milyen gyakorisággal. A résztvevők érdeklődése, javaslatai mindvégig 
aktívan befolyásolták a csoport munkaprogramját. Az természetesen 
fontos volt, hogy az ismeretek rendszerben is egymásra épüljenek 
és lehetőleg ismétlődjenek is. Ugyanakkor még ennél is fontosabb 
volt, hogy ezek az újonnan tapasztalt, „saját” ismeretek egyéni munka 
közben mutatkoztak, mialatt gyakorolniuk lehetett szemmértékük és 
kézügyességük összehangolását is. Az a lehetőség, hogy egyszerre 
ketten is együtt dolgozhattak, segítette a szükséges alkalmazkodás és 
figyelem fenntartását.

A csülökápolási munkák szervezése
A csülökápolás jelentős szervezési teendőket igényel attól is, 
aki azokat irányítja és attól is, aki tevékenyen részt vesz benne. A 
probléma tisztázását sokat segítették a műszakvezetői gyakorlattal 
rendelkező tanulók. Egyes gazdaságokban a szárazra állításkor 
végzik el a tehenek csülökápolását, de az ellést követő napokban 
biztonságosabb ennek végrehajtása. Az a legfontosabb mégis, hogy 
a tehenek az új laktációjukat már ellenőrzött és ápolt lábvégekkel 
kezdhessék. Egységes volt a résztvevők véleménye abban is, hogy a 
sánták kezelését egész évben, rendszeresen végezni kell, melyben a 
korai felismerés és kezelés szükséges feltétel. Az állomány körmözése 
jól elkülöníthető az előzőekben érintett egyedi kezelésektől. Lényeges 
azonban, hogy a teljes állomány csülökápolását szem előtt tartsuk, 
melyben az egyes állatokra évente kétszer sor is kerüljön. Külön 
figyelmet igényel a növendék- és vemhes üsző állomány, valamint 
a szárazonállók csülökállapotának ellenőrzése. A teljes állomány 
körmözését végezhetik külső és belső szakemberek egyaránt. A 
legfontosabb azonban, hogy az szakszerű és hatékonyan ütemezett 
legyen. A napi teljesítmény alapvetően a szakemberek gyakorlatától, 
a munkába vont személyek számától és a helyi szervezéstől függ. 
Mindezt a tanfolyam résztvevői is áttekintették, összehasonlítva 
az otthoni lehetőségeikkel. Szó volt arról is, hogy munka közben, 
tehenenként milyen feljegyzéseket célszerű készíteni, lehetőség 
szerint aztán ezeket be lehet vinni az alkalmazott telepirányítási 
programba is. Fontos, hogy mindez egyszerű és jól használható 
legyen minden állatra egységesen, valamint az is, hogy segítse a 
szükséges utókezeléseket is.
A teljesítményt a kézi-, és gépi szerszámok gyakorlott és biztonságos 
használata is befolyásolja, amint ezt a tanulók ki is próbálhatták. 
Amennyiben lehetőség van arra, hogy a körmözésre váró tehenek 
rövidebb ideig csüdig érő vízben álljanak, akkor jó minőségű, éles 
késekkel, fogóval is hatékony munka végezhető. A száraz, kemény 
körmökhöz viszont ajánlottuk a csiszológép használatát minden 
tanuló esetében. Ajánlottuk továbbá az otthoni szerszámkészlet 
áttekintését és felújítását úgy is, hogy abban csiszológép is benne 
legyen. A szerszámok lehetőleg jó minőségűek legyenek és célszerű 
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a készletet tartalék eszközökkel és pótalkatrészekkel is kiegészíteni. 
A munkaeszközök védelme és szükség szerinti élezése a csoport napi 
munkájának része volt. A meglehetősen rövid, de megítélésünk szerint 
tartalmas napokat a tanulók gyakorlati és elméleti vizsgával zárták. 
Mindezek alapján még csupán az mondható el, hogy a kezdőknek 
elégséges jártasságot szerezték meg otthoni munkájukhoz, melyben 
ezután hasonló figyelemre, önkritikára és kitartásra van szükségük, 
mint amilyet a tanfolyami munka során tanúsítottak.
E rövid beszámolóhoz hozzátartozik az is, hogy a résztvevők hasznos 
észrevételei közül néhányat az alábbiakban ismertetünk:

Icha Gábor: A megismert funkcionális körmözéssel jó állapotban 
lehet tartani a tehenek körmeit és megpróbáljuk helyreállítani a 
körmök olyan legfontosabb funkcióit, mint egyenlő teherviselését és 
a szarutokok épségét, aminek fontos védelmi szerepe is van.

Dömse Jenő: Egy telepen lehetőleg ügyelni kell a rendszeres sántasági 
kezelésekre. Az ilyen munka hatékonysága a csülökbetegségek 
jellemző tüneteinek biztonságos felismerésén múlik. A csülökápolás 
elvégzéséhez olyan jó minőségű szerszámokra van szükség, 
amilyenekkel a tanfolyamon is dolgoztunk.

Szpisják Péter: A jól ellenőrzött állományban érdemes minden sánta 
tehénre ügyelni és idejében megállapítani sántaságának okát, majd 
lehetőleg hatékonyan ki is kell kezelni. Tapasztalataim igazolják, 
hogy a megfelelő csiszológéppel jó minőségű munkát lehet végezni.

Ficher Gábor: Megerősítést kaptam többek között abban, hogy 
az apasztósok lábvég kezelése is jól elvégezhető. A tanfolyamon a 
megelőző intézkedések nagyobb hangsúlyt kaptak, amit az otthoni 
állományban is remélhetőleg tudok majd hasznosítani.

Habermayer Zoltán: A tanfolyamon a sántaságra vonatkozó egyedi-  
és állománykezeléseket is áttekintettük. Érdemes mindezeket otthon 
majd továbbgondolni. Hasznos volt, hogy az eszközök használatával, 
karbantartásával és élezésével többet foglalkoztunk.                

Haris Péter: A tanult anatómiai ismeretek áttekintése jól segítette 
a csülökápolás biztonságosabb elvégzését. Érdekes és hasznos 
volt számomra, hogy a szarvasmarha mellett pl. a kecske, 
vagy a juh csülökápolásának szempontjait is megismerhettem 
összehasonlításképpen. Érdekes volt az is, hogy a csülökápolás 
egészségügyi hátterét is jobban megismerhettem.

Kádas László: A csülökápolás gyakorlása alatt is igazolódott, 
hogy a jó minőségű kéziszerszámok és csiszológép használatával 
megkönnyíthető ez a munka. Többféle szerszámot is kézbe vehettünk 
és kipróbálhattunk munka közben. A csülökápolás alapvető eszközei 
a jó kések és fogó, de a csiszológép is hasznosnak tűnt számomra.

Kendi János: A tanfolyam alatt tanult csülökápolási módszer 
követhető és gyakorolható volt. Természetesen a biztonságos 
munkához még további gyakorlás is kell, 
mint ahogy az egyes csülökbetegségek 
felismeréséhez is.

Puha Péter: A gyakorlatok során kitértünk arra 
is, hogy a termelő tehenek sántasági kezelései 
mellett a növendék és a vemhes üsző állomány 
alkalmi ellenőrzéseit is érdemes elvégezni és 
szükség esetén lábfürösztéseket is kell végezni 
bizonyos időszakonként.

Veres Zoltán: A közös munka eredményeként 
összehasonlításban meg lehetett ítélni a 
késsel és a csiszológéppel végzett munka 

minőségét. Tapasztalataink szerint nem volt a két eszközzel kapott 
eredmény között lényeges különbség. A gép hatékonyabbnak tűnt, 
mint a késsel és fogóval végzett munka, de ez mindig a rendelkezésre 
álló eszközöktől is függ. A tanult módszerhez a használt eszközök 
hasznosak voltak.

Molnár Géza: A tanultak engem is megerősítettek abban, hogy 
a csülökápolást célszerű rendszerben végezni és természetesen 
rendszeresen is alkalmazni. Figyelmet kell fordítanunk arra, hogy 
ellés után a fogadóba került teheneket már lehetőleg egészséges 
lábvégekkel indítsuk termelésbe, mert tapasztalataim szerint az ellést 
követő 2-3 hónap alatt az energiahiányos tehenek fogékonyabbak a 
csülökbetegségekre is.  Lényeges az is, hogy a sántasági kezeléseket 
az adott állományban rendszeresen kell végezni, ami a kampányszerű 
állománykörmözéstől eltérő szervezést igényel.

Szabó Gyula: A tanult funkcionális körmözés elemeit érdemes volt 
gyakorolnunk, amit a kuratív ápolási technikák jól kiegészítenek. 
Az egyes csülökbetegségeket jól áttekinthető rendszerben 
ismertem meg, mely kapcsolódott korábbi tapasztalataimmal. Az 
egyes lábvégbetegségek gyógykezelésében több újdonságot is 
megismerhettem, melyeket majd a gyakorlatban is érdemes lesz 
kipróbálnom. A tanult módszert persze még tovább kell gyakorolni, 
amihez hasznos kezdést jelent, hogy nemcsak a késekkel való faragást 
gyakorolhattam, hanem a csiszológépet is használhattam.

Szálas Andor: A lábvégápolásban már korábban is volt bizonyos 
gyakorlatom, melyben állatorvos édesapámmal eredményesen 
dolgoztunk. A tanfolyam azonban több elméleti és gyakorlati 
ismerettel is bővítette korábbi tapasztalataimat. Érdekes volt 
számomra a tanult módszer következetessége és a munkát segítő 
különböző eszközök használata is. A holland módszerben is jól tudom 
használni a csiszológépet, mellyel már korábban is gyakoroltam a 
csülökápolást.

Pop Ferenc: A most tanult eljárást már a közelmúltban is 
megfigyelhettem szakembereknél. Ez megerősített abban, hogy 
a módszer egységes elveken alapszik, amit jól lehet követni 
és a gyakorlatban is alkalmazni. Miután már foglalkoztam 
állategészségügyi kezelésekkel régebben is, ezért érdekes volt 
számomra a csülök anatómiai felépítése és a csülökbetegségek 
részletesebb megismerése.

Váczi Richárd: A csülökápolás nem volt idegen tőlem, hiszen 
állattenyésztő családból származom és érdekel is ez a munka. 
Gyakran végzem más állatfajok lábvégápolását is, juhokon és még 
a patásokon is volt alkalmam hasonló munkákra. Sok hasonlóságot, 
de lényeges eltéréseket is megfigyelhettem a különböző állatfajok 
lábvégápolásában. Az itt szerzett alapismeretek követhetőek voltak 
és a megkezdett gyakorlást is érdemes lesz majd folytatnom.           
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Szeptemberben ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját 
az Összorosz Genetikai és Tenyésztési Tudományos Ku-
tatóintézet. Ennek alkalmából kaptam a meghívást Pjotr 
Nyikoforovics akadémikus úrtól. Habár cégünk kereske-
delemmel foglalkozik, az mégis szorosan kapcsolódik az 
orosz állattenyésztéshez. A meghívás alapjául szolgált ta-
lán az is, hogy egy tekintélyes orosz szaklap szerkesztő-
bizottsági tagja vagyok, melynek évről-évre készítettem 
összefoglalókat a Holstein Egyesület és az ÁT Kft. által 
közölt eredményk alapján a hazai tenyésztésről. Ennek 
kapcsán felkérést kaptam egy rövid előadás tartására a 
holstein-fríz szarvasmarha magyar tenyésztési és termelési 
helyzetéről.
A konferenciát október 30-án 11 órakor nyitot-
ta meg Kirill Vlagymirovics Plemjasov igazgató, 
az állatorvostudományok doktora. Az első előadást 
Prohorenko úr tartotta, röviden ismertette az intézet tör-
ténetét, amely 1940-ben kezdődött, amikor a Népbiztosok 
Tanácsa 415. számú határozata értelmében a Leningrádi 
Mezőgazdasági Főiskola Állattenyésztési Tanszéke mel-
lett megszervezték a Puskini Mezőgazdasági Állattenyész-
tési Tudományos Intézet kutatólaboratóriumait. Ettől az 
időponttól 1969-ig ebben a szervezeti formában működött 
az intézmény, amikoris a Szovjetunió Mezőgazdasági Mi-
nisztériuma határozatában átszervezte és az Össz-szövet-
ségi Mezőgazdasági Állatok Genetikai és Tenyésztési Tu-
dományos Kutató Intézet elnevezést kapta.
Az új Intézet létrehozásában, annak tevékenysége megszer-
vezésében nagy szerepet kapott M. M. Lebegyov, akinek 
vezetése alatt az intézmény meghatározó szerepet töltött be 
az ország genetikai és tenyésztési kutatásai terén. Lebegyov 
igazgatói munkássága idején jöttek létre az úgynevezett 
tenyésztési tanácsok, amelynek tagjai lehettek kiváló tu-
dósok, valamint gyakorlati tenyésztők. M. M. Lebegyov 
1959-1980 között elnöki tisztséget töltött be a Fekete-tar-
ka Szarvasmarhát Tenyésztők Tanácsánál. Ebben az idő-
ben szakosították az intézeteket, ennek eredményeképpen 
VNIIGRZS vált az említett fajták tenyésztési központjává. 
1979-től az Intézetet a Mezőgazdasági Tudományos Aka-
démia (VASZNIL) akadémikusa Dmitriev N. G. vezette. Ő 
jelentős tudományos munkát végzett, nevéhez fűződik az 
ayrshire fajta adaptációja és tenyésztési hatékonyságának 
tanulmányozása. Dmitriev állami díjjal elismert munkája, 
hogy orosz nyelven írta és adta ki a „A világ szarvasmar-
ha és zebu fajtái” című könyvet, amely 652 szarvasmarha 
és 379 zebu fajta leírását tartalmazza 116 ország viszony-
latában. 1993-tól az Intézetet Prohorenko P. N. akadémi-
kus irányította egészen 2008-ig, amikoris 5 évre Artur 
Jegiazarján-nak adta át a vezetést. Őt Plemjasov Kirill 
Vlagyimirovics követte, akinek sikerült az intézet felsze-

reltségét modernebbé tennie, s megnyerni a fiatalokat arra, 
hogy a tudományok művelését válasszák életcélnak.
Prohorenko úr és a jelenlegi igazgató adta történelmi át-
tekintés után következett az előadásom. Felszólalásom-
ban kiemeltem, hogy állami szerepvállalás nélkül nehéz 
lett volna megvalósítani azt, amelynek a magyar állatte-
nyésztési társadalom részese volt 1972-től – ekkor indult 
a magyar holstein-fríz program – a rendszerváltásig. Az 
új fajta behozatala, a régebbi fajta átkeresztezése nem a 
csodatevő pálca legyintésével indult be, hanem azt kikö-
vetelte az ország lakosságának jogos igénye a biztonságos 
tej- és tejtermék-ellátásra. Továbbá felvázoltam, hogy az 
akkori kormányhatározat mennyire konkrét volt, s talán 
mezőgazdasági vonatkozásban soha nem adtak ki ilyen ál-
lattenyésztő és közgazdasági nyelven megírt határozatot. 
Beszéltem arról, hogy sikereket csak akkor lehet elérni, 
megtartani, ha egy ország fajtaállományát egyetlen popu-
lációként kezelik úgy, hogy az irányítható legyen tenyész-
tési szempontból. Mint fontos tényezőt mutattam be, hogy 
a társadalmi változások új utakat, új tenyésztésszervezési 
modelleket követelnek. Itt említettem meg a törvényi hát-
tér szükségességét, amelyet a Parlament által 1993-ban 
elfogadott Állattenyésztési Törvény biztosít. Természe-
tesen bemutattam a magyarországi egyesületi-szövetségi 
rendszert, a különböző szolgáltató szervezetek, vállalatok 
helyét a rendszerben. A sorokból elismerő pillantásokat 
kaptam, ellenérzést nem tapasztaltam.
Érdekes lett volna meghallgatni Dunyin Ivan Mihajlovics 
akadémikus előadását a tejirányú szarvasmarhatenyésztés 
új értékeiről és kihívásairól, azonban betegség miatt nem tu-
dott Szentpétervárra utazni. Jekatyerinburgból Rjaposzova 
ismertette az akadémiai intézetek finanszírozásának és a 
költségvetésen kívüli módozatainak fejlesztését. Irina 
Galpern, a „Baromfifajták tenyésztési és genetikai fejlő-
désének lehetőségeiről a XXI. században” tartott hasznos 
előadást. Utolsó, de nem érdeklődésmentes volt Kozikova 
Larisza, a molekuláris genetikai osztály főmunkatársnőjé-
nek előadása a „Génmódosítás vizsgálatának fejlődése az 
Összorosz Tenyésztési és Genetikai Tudományos Kutató-
intézetben.
Jó érzés volt tapasztalni az ünnepségnek azt a részét, ami-
kor a kormány, a város, gazdaságok képviselői jutalmakat 
adtak át az Intézet tudósainak, dolgozóinak. Az ajándékok 
között lehetett látni olyanokat, amelyek nem személyekhez 
szóltak. Például ajándékoztak drága műszereket, amelyek 
a laboratóriumi felszereltséget gazdagítják.

Néhány érdekesség a kongresszuson elhangzottakból
Az Orosz Föderációban a szakemberek az elmúlt 30 év-
ben fajtaátalakító keresztezéssel az USA-ból, Kanadából 

Konferencia Puskin városában
Antal László

főreferens, Agrota 2L Kft.
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és más országokból behozott bikák, ill. szaporítóanyagok 
felhasználásával a fekete-tarka fajta nőivarú állományán 
kialakítottak egy magas vérhányadú, holsteinizált popu-
lációt. Egy jó tenyészbázissal kialakították annak gene-
alógiai szerkezetét, ily módon a fekete-tarka elnevezést 
orosz holstein-fríz fajtára lehet megváltoztatni (Labinov és 
Prohorenko).
A külföldi nőivarú tenyészállomány behozatala nem oldja 
meg a tenyésztés összes problémáját. A külföldi országok 
azonban nem kívánják elveszíteni ezen pozíciójukat és a 
belföldi árutermelők személyében kialakítani az állatiter-
mék-előállító komoly konkurenseket. Napjainkban a leg-
nehezebb és legfontosabb szakasza a folyamatnak, hogy 
minimális veszteséggel termeljék újra a behozott tenyész-
állatot az erre alkalmas gazdaságokban. Továbbá realizál-
ják azok genetikai potenciálját és maximális mértékben 
biztosítsák a belső piac tenyészállat igényeit saját repro-
dukcióval, így rövid időn belül elszakadjanak a nőivar 
tömeges behozatalától. Ugyanakkor azt sem szabad elfe-
lejteni, hogy az import tenyészállat-források által nyújtott 
lehetőségeket kihasználva az utóbbi időben tíz új intenzív 
tejtermelő típust sikerült elfogadtatni, amelyek 6000-8000 
kg tejtermelésre képesek. Meghatározó szerepet játszott a 
holstein-fríz fajta importja a hazai tenyésztői bázis kialakí-
tásában (Dunyin, Sharkaev, Kocsetkov).
Az orosz tudományos világ nagy jelentőségűnek tartja a 

Vlagyimir Putyin elnök által 2013-ban aláírt 735 sz. utasí-
tást, amely értelmében létrehozták a Tudományos szerve-
zetek föderális képviseletét. Ennek révén az Intézet előtt 
lehetőség nyílt arra, hogy magasabb szinten tudjon részt 
venni a nemzetközi integrációban. Lehetőség nyílt arra is, 
hogy az intézet tudósai gyakrabban vegyenek részt külön-
böző állattenyésztési tematikájú nemzetközi fórumokon. 
Számunkra érdekes, hogy az Intézet az ICAR nem teljes 
jogú tagja lett. Számukra ez fontos lépés! A Leningrád 
megyei kormány által támogatva érték el, hogy a genom-
vizsgált tenyészanyag minél szélesebb körben terjedhessen 
el ebben a megyében, biztosítva ezzel az amúgy is magas 
tejtermelési eredmények fokozását, lehetőleg felzárkózva 
a fejlett államok színvonalához.
Cégünk külkereskedelmi filozófiáját úgy lehetne jellemez-
ni: Nyugodt lélekkel térj vissza oda, ahol már korábban 
voltál, vagy tenyészállatot adtál el.  Ma is tartjuk a kap-
csolatot olyan kollégákkal, akik 15-20 éve kerültek velünk 
kapcsolatba, néha segítségért vagy tanácsért fordulnak 
hozzánk. Lehet, hogy Puskinban ilyen partnerünk nem 
sok volt, de nevünket ismerik és követhetik régi partne-
reinket. Talán a tekintélyes tudományos lapban megjelent 
cikkem hozzájárul eredményeink objektív megjelenítésé-
hez. A fogadtatás szívélyes volt, fájó, hogy elutazásomkor 
a Pulkovoi repülőtér kijáratánál gyertyák százai jelezték az 
esztelenség újabb emberi megnyilvánulását. Kár!             



Az Autovakcina Kft. (www.autovakcina.hu) egy bu-
dapesti székhelyű biotechnológiai vállalkozás, amely-
nek fő profilja a különböző állatfajok, így a sertések 
baktériumok okozta fertőző betegségeinek prevenci-
ója az állatállomány igényeire szabott telepspecifikus 
kombinált oltóanyagok előállítása révén.
Munkatársaink (akiknek túlnyomó többsége a tudo-
mányos kutatás területén is gyakorlatot szerzett, PhD 
fokozattal rendelkező szakember) között az állatorvo-
si bakteriológia és a járványtan területén tapasztalt ál-
latorvos, mikrobiológus, biológus és gyógyszerész is 
található. Tevékenységünket a jogszabályi háttérnek 
megfelelően a NÉBIH engedélye alapján végezzük, 
melynek során segítséget nyújtunk a nagyüzemi ál-
lattartásban a baktériumok okozta fertőző betegségek 
megelőzése és leküzdése területén. Felmérjük, hogy 
az adott állatállományban milyen bakteriális kóroko-
zók vannak jelen, amelyek megbetegedéseket, elhul-
lásokat okoznak. A kitenyészett kórokozókat azono-

sítjuk, meghatározzuk fontosabb tulajdonságaikat, 
antibiotikum-érzékenységüket, majd telepspecifikus 
védekezési eljárást dolgozunk ki a betegségmegelő-
zés és az antibiotikum-felhasználás csökkentése érde-
kében.

Olyan, az állatállományra szabott (tailor-made) ol-
tóanyagot állítunk elő, amely a legjobban alkalmaz-
kodik az állomány igényeihez, hiszen csak olyan 
inaktivált kórokozókat tartalmaz, amelyet az adott 
állományban kórtani esetekből izoláltunk. A gyártást 
szigorúan ellenőrzött GMP-n alapuló speciális köve-
telmények szerint végezzük, az általunk előállított 
vakcinákat független, külső akkreditált laboratóriu-
mok ellenőrzik. Szükség esetén a vakcina összetéte-
lét gyártási tételről gyártási tételre tudjuk változtatni, 
precízen és rugalmasan követve az állatállományban 
megjelenő újabb bakteriális patogéneket, így az állat-
állomány prevenciós igényeit.
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Szaporodásbiológiai alapismeretek I.
Dr. Látits György

nyugalmazott egyetemi docens, SZIE, KE

Látits tanár úr régi elkötelezett híve a szaporodásbiológia ok-
tatásának. Egy pár évvel ezelőtti hasonló tematikájú cikkre rea-
gálva közölte le észrevételeit, s annak akkori pozitív visszhangja 
adta az ötletet egy sorozat leközléséhez, mely az alapok széles-
körű megismerését tűzi ki céljaként. Az anyag „Szaporodásbio-
lógiai alapismeretek” címen 2010-ben könyv alakban is megje-
lent, annak a tejelő szarvasmarhát érintő részeiből nyújtunk egy 
válogatás-sorozatot.(Szerk.)

Az állatok szaporodása a régmúltban nem okozott gondot az 
ember számára, természetes folyamatnak tekintették, gyakorta 
inkább védekezni kellett az esetleges túlszaporodás ellen. Azóta 
széles körben – így az állati termék-előállításban is – alapvető 
változások történtek. Napjainkban a termelés mennyiségi és mi-
nőségi elvárásaiban egyre több nehézséget okoz a nem kielégítő 
szaporodás, olyannyira, hogy ez sokszor és sok helyen a terme-
lést is gátolja.
Az állattenyésztési gyakorlat azt is igazolta azonban, hogy a 
nagy termelés mellett sem szükségszerű mindenütt és mindenhol 
a szaporodóképesség leromlása.
A mennyiségi és minőségi állati termelésnek és a jó szaporo-
dóképességnek alapja a termeléshez igazodó tartás és takarmá-
nyozás. Mindezek ellenére jelentős eltérések figyelhetők meg az 
azonos tartási és takarmányozási körülmények között is. Meg-
alapozottnak látszik az a feltevés, hogy a takarmányozáson és 
tartáson túl egyéb más feltétel biztosítottsága is szükségeltetik 
ahhoz, hogy a termeléssel együtt megfelelő legyen a szaporaság. 
Ez az egyéb feltétel pedig nem más, mint a szaporodás biológi-
ájának kellő ismerete.
A szaporodásbiológia, mint szakismeret, a gazdasági állatok 
mesterséges termékenyítése révén (ló, szarvasmarha), elsősor-
ban állatorvosi nézőpontból került az érdeklődés figyelmébe. 
Ebből következett, hogy az eredménytelen termékenyítések 
számának csökkentése, a fogamzási eredmények javítása mi-
att inkább a szaporodási zavarokra, a patológi-
ára terelődött a figyelem. Amíg indokolt ez az 
állatorvos-képzésben, addig érthetetlen, hogy az 
állattenyésztők képzése során a szaporodásbioló-
giai ismeretek oktatása jobb esetben is „szükséges 
rosszként”, legfeljebb egy-két órára – gyakorlati 
ismeretek nélkül – korlátozódik. Hibás ez a szem-
lélet, hiszen a szaporodási zavarok megelőzése 
annak biológiai ismereteiben rejlik, és csak ezt 
követik nem mindig és nem szükségszerűen a sza-
porodás zavarai.
A szaporodás zavarainak megelőzése egyértelmű-
en az állattenyésztő feladata, és egyben alapvető 
érdeke is, míg a szaporodás zavarainak oki feltá-
rása, gyógykezelése a jól képzett szaporodásbio-
lógus, szakállatorvos feladata.

Nagyot fordult a világ, és egyre inkább nehézséget okoz a nem 
kielégítő szaporaság. Ez számos helyen, és gyakorta a gazdasági 
állatok termelését akadályozó tényezővé is válhat. A nagyobb 
termelésnek azonban nem szükség szerinti velejárója a szapo-
rulat csökkenése, nagy termelés mellett sem romlik le mindig és 
mindenütt a szaporodóképesség.
A megfelelő termelésnek és a jó szaporodóképességnek alapja 
a termeléshez igazodó tartás és takarmányozás. Azonos tartási 
és takarmányozási viszonyok mellett is különbözőségek adód-
hatnak a szaporaságot illetően, éppen ezért indokolt hangsúlyo-
zottan a termékeket előállító gazdasági állataink szaporodásának 
alapos biológiai ismerete.

A nőivarú állatok ivarszerve
A nőivarú gazdasági emlősállataink ivarszerve összetett szerv, 
amelynek részei:
– a két petefészek,
– a petevezetők,
– a méh,
– a hüvely,
– a péra.
A felsorolt szervek részben a hasüreg felső és hátulsó harmadá-
ban, részben a medencében helyeződnek el. Az egyes szervré-
szek függesztését és helyzetét függesztő rendszerük, valamint a 
medencei kötőszövet biztosítja.

A petefészkek
A petefészek páros szerv, kettős feladatuk van (1. ábra):
1. a nőivarú ivarsejtek, a petesejtek termelése,
2. az általuk termelt hormonokkal részt vesznek a szaporodási 

folyamatok hormonális szabályozásában.
A petefészkek alakja, nagysága állatfajonként különböző. El-
helyeződésük, tömegük nem állandó, a nemi ciklustól függően 
változik. Vázukat sejtes elemekkel gazdagon átszőtt kötőszövet 

1. ábra A petefészek vázlatos ábrázolása (Becze, 1990)
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alkotja, felületüket a csírahám fedi. A petefészkeket átmetszve 
két réteg különíthető el:
– a kéregállomány,
– a velőállomány.
A kéregállományban helyezkednek el a csírahámból kialakult, 
különböző fejlődési állapotban levő tüszők vagy follikulusok.

A tüszők vagy follikulusok növekedése és fejlődése morfológiai 
és funkcionális átalakulások sora. Ebben az értelemben beszél-
hetünk különböző nagyságú, elhelyezkedésű és érési stádium-
ban levő tüszőkről, úgymint:
– primordiális vagy primer tüszőkről,
– szekunder vagy másodlagos follikulusokról,
– tercier, harmadlagos vagy Graaf-féle tüszőkről.
A primordiális vagy primer follikulusok aprók, a petefészek állo-
mányában vannak. A bennük lévő petesejtek mindaddig nyugal-
mi állapotban vannak, amíg az ovulációs gonadotrop hormonha-
tásra (FSH) fejlődésük beindul.
A már fejlődésnek és növekedésnek indult primér tüszők a fej-
lődésük során szekunder (másodlagos) follikulussá alakulnak, 
aminek során üreg (antrum) képződik bennük. A petesejt a tüsző 
növekedése során a tüsző szélére a tüszőfal közelében szorul, 
majd kialakul a folyadékkal telt üreg (antrum).
Tercier vagy Graaf-féle tüszőnek nevezzük a nagy, a petefé-
szek felületén jól kiemelkedő, ovuláció előtti (preovulációs) 
follikulusokat. A tercier tüszők nagysága fajok szerint eltérő 
lehet, de az ovulációra való alkalmasság láthatólag nem a nagy-
sággal, hanem sokkal inkább a funkcionális állapottal függ össze 
(2. ábra).
A follikulusokon belül két funkcionális sejtréteget különbözte-
tünk meg:
– a granulosa sejtőkből álló réteget,
– a theca interna rétegét.
A granulosa sejtek elsősorban progeszteront termelnek, míg a 
theca interna inkább ösztrogéneket és androgéneket állít elő. 
Mindkét rétegnek sajátos enzimrendszere van, amely ugyan el-
térő úton, de teljes szteroidszintézis végzésére alkalmas.

A  petevezetők
Vékonyfalú, kislumenű csövek, amelyek az azonos oldali pete-
fészek és a méhszarv összeköttetését biztosítják. Bár a petefé-
szek és a méhszarv közötti távolság rövid, a petevezető mégis 
állatfajok szerint változóan hosszú, kanyargós lefutású.

A petevezetők funkciói közül számos kevéssé ismert, azt viszont 
tudjuk, hogy a párosodás vagy termékenyítés során a két ivarsejt 
– petesejt és ondósejt – találkozása, illetve a petesejt megterméke-
nyülése a petevezető ún. ampulla szakaszában történik.
A petevezető petefészek felőli vége tölcsérszerűen kitágulva mint-
egy körbeveszi a petefészket azért, hogy az onnan levált petesejt 
vagy sejtek a petevezetőbe és ne a hasüregben jussanak.

A méh
A méh funkcionális feladata a megtermékenyült petesejt a zigóta 
befogadása, majd a vemhesség ideje alatt az embrió majd magzat 
fejlődésének, táplálásának védelmének biztosítása.
A méh üreges szerv, amelynek felépítése és alakja állatfajonként, 
a fejlődési eltérésektől függően változó. Ebben a vonatkozásában 
több típus különíthető el:
– a kettős méh (nyúl, rágcsálók),
– a kettéosztott méh (kérődzők),
– kétszarvú méh (ló, sertés, kutya),
– egységes üregű, méhszarv nélküli egyszerű méh (nő).
A méh üregét a külvilág irányába a méhnyak csatorna köti ösz-
sze a hüvellyel. A nyakcsatorna állatfajonként változó hosszúságú 
elhelyezkedésű és alakú. Átjárhatóságát a belső felületét borító 
redőzet nehezíti. Kapcsolódása hüvelyhez lehet centrális (közép-
pontos), vagy ettől eltérően kapcsolódva a hüvelyboltozathoz. A 
nyakcsatorna hüvely felőli nyílása a külső méhszáj, vagy portio.

A hüvely
A hüvely a nőivarú állatok párzó szerve, amely a végbél alatt, a 
húgyhólyag és a húgycső fölött helyezkedik el. Cső alakú szerv, 
amely a külvilág felé haladva a péránál végződik. A hüvely két 
részre osztható: a péraréstől a szűzhártyáig a hüvely előcsarnok 
vagy hüvelytornác.
A hüvelyt a hüvelycsarnoktól a szűzhártya választja el, amely az 
első párzást követően, szakadozottan eltűnik. A szűzhártya mö-
gött közvetlenül a húgycső nyílása torkollik a hüvelytornác alsó 
falába.
A hüvely fala nyálkahártyából és izomrétegből, az elülső részén 
ún. savóshártyából, hátul kötőszövetből épül fel.

A péra a szeméremtest
A nőivarú állat ivarszervének kívülről látható része. Pératájéknak 
is nevezik, részei a péraajkak és a pérarés. A péraajkak valójá-
ban körkörösen futó izomcsoportot alkotnak, általában finoman 

ráncoltak, néha pelyhes 
szőrrel borítottak. Fagy-
gyú- és verejtékmiri-
gyeket, és nagyszámú 
idegvégződéseket tar-
talmaznak. Hormonális 
hatásra, duzzadásra ké-
pesek. A péraajkak alsó 
szegletében található a 
csikló vagy klitorisz, 
amely a hímvesszőhöz 
hasonlóan merevedésre 
képes.

Az ivari működés sza-
bályozásának alapjai
A többsejtű organizmu-
sok működését – az iva-

 2. ábra: A tüsző növekedése (Becze, 1981)
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ri működést is beleértve – idegi és hormonális szabályozás bizto-
sítja. A két szabályozó rendszer szoros összefüggésben, egymásra 
kölcsönösen hatva működik.
Az idegrendszer az idegpályákon a vezetékes összeköttetést je-
lenti, míg a belső elválasztású mirigyek a vérpályába adják le 
szabályozó anyagaikat, a hormonokat, ezáltal hatva az egész szer-
vezet működésére.
Az életfolyamatok irányításában és szervezésében részt vesznek 
még egyéb anyagok és vegyületek is, ám ezen anyagok terme-
lődése nem egy-egy szervhez kötött, nem specifikus, szinte va-
lamennyi szövetben, szervben keletkezhetnek. Ilyenek: a hiszta-
min, a szerotonin, a kininek, a prosztaglandinok stb. Ezeket a nem 
specifikusan termelődött biológiai hatóanyagokat általában nem 
tekintjük hormonoknak.
A hormonokat termelő belső elválasztású mirigyek egymás mű-
ködését sajátosan befolyásolják. A hormonok egy része egyol-
dalúan pozitívan, serkentőleg hat bizonyos folyamatokra, így 
más endokrin szervek működésére is. Ezáltal az egyes endokrin 
szervek között ezáltal alá-, illetve fölérendeltségi viszony alakul 
ki. A szabályozó rendszerben a fölérendelt szerv az általa termelt 
hormonja révén serkenti az alárendelt szerv hormontermelését. 
Viszont valóban „finom” és érzékeny szabályozás csak abban 
az esetben valósulhat meg, ha a befolyásolt szerv működésének 
terméke is visszahathat a szabályozóra, és így annak működését 
befolyásolni tudja. Ennek természetesen az az alapfeltétele, hogy 
a szabályozónak az illető termék vérplazmaszintjének érzékelésé-
hez megfelelő érzékelő rendszere legyen. A hormontermelésnek 
ezt az önszabályozó rendszerét feed-back (visszacsatoló) mecha-
nizmusnak nevezik. Ha az alárendelt szerv fokozott működése 
révén gátolja a fölérendelt szervben a várható hormon szintézisét, 
illetőleg annak leadását, akkor „negatív feed-back mechanizmus-
ról” beszélünk. Amikor viszont a visszahatás serkentő hatású, ak-
kor „pozitív visszacsatolásról vagy feed-back mechanizmusról” 
van szó.
A feed-back mechanizmus tartja fenn a szervezet hormonális 
egyensúlyát. Egyes endokrin szervek kiesése viszont tartósan 
megbonthatja ezt az egyensúlyt. Ez az eset áll fenn, pl. kasztrá-
ciókor vagy idős korban.

Az ivari működés hormonális szabályozása
A szaporodási funkció központi szabályozó centruma a hipofízis-
hipotalamusz egység, amely az agyban helyezkedik el.
Miután ismertté vált a hipofízis vezető szerepe az endokrin sza-
bályozásban, valószínűvé vált, hogy ezt a szerepet nem egyedül 
látja el. Számos indirekt bizonyíték és jól megalapozott hipo-
tézis gyűlt össze arra vonatkozóan, hogy a hipotalamusz mint-
egy „őrködik” a hipofízis működése felett, és szabályozó hatása 
egy speciális érrendszeren keresztül érvényesül. A hipotalamusz 
a hipofízis hormonok felszabadítását serkentő vagy gátló 
hipotalamikus hormonokat termel. Ezek az ún. releasing (ser-
kentő), vagy inhibiting (gátló) hormonok.

A hipofizis gonadotrop hormonjainak szerepe a szaporodási 
folyamatok szabályozásában
A szaporodási folyamatok szabályozásában a hipofízis elülső 
lebenyében képződött, és onnan kiáramló két gonadotrop hor-
moné az FSH-é és az LH-é a vezető szerep.
Az FSH a follikulusok érését, növekedését serkentő hormon, az 
LH pedig a nőivarú állatokban szabályozza az ovulációs folya-
matot, majd az azt követő sárgatest képződést.

Az FSH és az LH hormonokat több okból is célszerű gonadotróp 
névvel is illetni:
– a hipofízis elülső lebenyi hormonjait trop hormonoknak is ne-
vezik; és minthogy ezeknek a célszervei a gonádok – nőivarú ál-
latoknál a petefészkek, hímeknél a herék –, logikusan adódik az 
elnevezés is: a gonádok irányában ható hipofízis elülső lebenyi 
hormonok.
– indokolttá teszi a közös elnevezést az is, hogy mindkét hormon, 
mind az FSH, mind pedig az LH az emlősállatok mindkét ivarában 
egyaránt szabályozza a szaporodási funkciót; a nőivarban a ciklu-
sos petefészek működést, hímeknél pedig a hímivarsejtek képző-
dését és a here hormontermelését.
A két gonadotrop hormon közösen termelődik, együtt szabadul fel, 
természetes viszonyok között bár különböző arányban, de minden-
kor együtt fordul elő. A gonadotrop hormonok termelése és fel-
szabadítása korán, több állatfajban már a méhen belül elkezdődik.
A gonadotrop hormonok működésében megkülönböztetünk egy 
szervezeten belüli alapkiválasztást, de alkalomszerűen bekövet-
kező, rövid tartamú, gyakran az alapértékeket többszörösen meg-
haladó felszabadítások, koncentrációnövekedések is történnek (pl. 
ovulációs LH csúcs). Az alapszint általában a korral, a szezonali-
tással, esetleg egyéb változásokkal is alakulhat, módosulhat.
A gonadotrop hormonok szabályozzák a gonádok – petefészkek, 
herék – a szteroid hormon szintézisét, és biztosítják a csírasejtek 
érését és leválását. Az FSH elsődleges feladata a tüsző és ben-
ne a petesejt fejlődésének előmozdítása, míg az LH feladata a 
szteroidgenezis stimulálása, szabályozása, valamint az ovuláció és 
a sárgatest képződés kiváltása.
A hipofízis csak a hipotalamusz releasing hormonjának GnRH 
közreműködésével képes a gonadotrop hormonokat kiválasztani, 
és kibocsátani.
A petefészkek, illetőleg a herék által termelt szexuál szteroidok 
– ösztrogének, progeszteron, tesztoszteron – szoros, ún. visszacsa-
toló vagy feed-back kapcsolattal vesznek részt a szabályozó me-
chanizmusban.
Az ösztrogének negatív feed-back hatása sokkal erősebb az FSH-
ra, mint az LH-ra, az LH bioszintézisét csak magas ösztrogén ér-
tékek állítják meg, az alacsony koncentráció inkább stimulálja azt.
A tesztoszteronnak csak az LH-ra van egyértelműen negatív feed-
back hatása.
A progeszteron negatív feed-back-je hím állatban gátolja az LH 
bioszintézisét, míg nőivarúban az LH bioszintézisét nem gátolja 
nagyon, de megakadályozza annak felszabadulását.
A szexuál-szteroid hormonok feed-back hatása két irányba 
hat: részben a hipotalamuszra, részben pedig a hipofízisre. A 
hipotalamuszban változik a GnRH termelése, a hipofízis pedig ér-
zékennyé válik a GnRH iránt.

A szaporodási folyamatok szabályozásában résztvevő egyéb hor-
monok

A placenta gonadotropinjai
Humán chorion gonadotropin (HCG): a placentában keletkező, 
luteinizáló tulajdonságú hormon, amelyet terhes nők vizeleté-
ben mutattak ki (1928). A HCG a follikulusok ovulációját vagy 
ovuláció nélküli luteinizációját okozza. Meghosszabbítja a sár-
gatest működését és ezáltal a progeszteron termelését is. Védi az 
implantálódott embriót, mint idegen szövetet az immunellökődés 
ellen. Vemhes kanca gonadotropin (PMSG). 1930-ban fedezték 
fel, hogy a kancák vérplazmája a vemhességük első harmadában 
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A mikotoxinok elleni védekezés 
teljesen új megközelítése

A T5X
sokkal többet nyújt, mint egy egyszerű 
toxinkötő
A legfontosabb és egymást erősítő hatásai:
•  kiválóan köti a mikotoxinokat a világon egyedüliként állatokon végzett (in vivo) 

kísérletek alapján kiválasztott összetevőinek köszönhetően
•  elősegíti a természetes méregtelenítési folyamatokat és a mikotoxinok káros 

hatásainak csökkentését a májban termelődő enzimek stimulálásával
• hatékony védelmet nyújt a szabadgyökök ellen magas antioxidáns tartalma révén
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nagy mennyiségben tartalmaz FSH tulajdonságú gonadotropint. 
Ez a hormon a PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropin). 
A hormontermelés a vemhesség 30-40. napja körül kezdődik, 
mennyisége a 60. napig emelkedik. A 60-120. napig a koncent-
ráció állandó, míg a 150-180. napok körül termelése megszűnik. 
A PMSG-nek erős FSH- és gyenge LH-tulajdonságai vannak. 
Follikulusokat indít fejlődésnek, ovulációt azonban egymagában 
nem idéz elő. Ehhez endogén vagy exogén LH is szükséges. A 
PMSG-vel stimulált follikulusok ösztrogéntermelése viszont ovu-
lációs LH-felszabadítást eredményez.

Prolaktin
A prolaktin immunogén, fajspecifikus proteohormon. Emlősálla-
tokban három területen hat, úgymint:
– a metabolizmusra,
– a laktációra,
– a szexuál funkciókra.
A ritmusos, alapszintű kiválasztás mellett mindkét nemben napi 
ritmusban nagyobb, feltehetően spontán hullámok is jelentkeznek.
A szexuál-szteroidok feed-back-je a prolaktinra is érvényesül. Az 
ösztrogén serkenti a bioszintézisét, és felszabadítását. Az andro-
gén is serkent, viszont a progeszteron enyhén gátolja a prolaktin 
felszabadítását. A prolaktin felszabadításában az idegrendszeri 
stimulusok igen fontos szerepet játszanak. A legtermészetesebb 
stimulus a szoptatás, de hasonló hatású a tőgy masszálása, mosása, 
előfejése, a kézi és gépi fejés, a hüvely, méhnyak, méh masszálása 
is.
Elléskor nagy mennyiségű prolaktin szabadul fel, ami minden 
bizonnyal a progeszteron plazmaszint esése, illetőleg az ellési 
stressz következménye.

Relaxin
A relaxin protein természetű hormon, amely a méhben, a placen-
tában és a petefészkekben (tüsző, sárgatest) termelődik. A relaxin 
fokozza a medencei kötőszövetes elemek hidratációját, aminek 
következtében a szalagok megduzzadnak és ellazulnak. Ösztrogén 
és progeszteron előkészítés után a méhnyak-csatorna és a méhfal 
is ellazul, a méhfal ödémássá válik, hozzájárul a méh oxitocin ér-
zékenységének szabályozásához.

A neurohipofizis hormonjai
Oxitocin és vazopresszin az ún. hipotalamusz-magokban termelőd-
nek, a termelősejtek axonjai szállítják a hipofízis hátulsó lebenyébe. 
Innen szabadulnak fel. Az oxitocin közvetlen hatással összehúzó-
dásra ingerli a simaizom-sejteket. A progeszteron gátolja, az öszt-
rogén serkenti a méh izomsejtjeit az oxitocin hatásával szemben. 
Az adrenalin az oxitocin előtt gátlóan, míg utána szinergikusan hat. 
Az oxitocin hatására a tejmirigy kosársejtjei összehúzódnak, a tej 
az alveolusokból a kivezető csatornába ömlik.
A vazopresszin részt vesz a szervezet hidratációjának fokozásában, 
szinergista az ösztrogénnel. A szülőutak (hüvely, méhnyak) tágí-
tása erélyes méhösszehúzódásokat vált ki; ez az ún. „Ferguson-
reflex”, amely az oxitocin felszabadításának másik fontos útja. A 
kopulációkor minden fajban oxitocin felszabadítást vált ki.
Az oxitocin és a vazopresszin nem jut vissza a hipotalamuszban, 
így feed-back hatásuk nem lehetséges.

Szteroid hormonok
A gonádok és a mellékvese kéregállományának azonos 
szubsztrátból keletkező hormonjai, amelyek ugyanarra a 
szteránvázra épülnek. A gonádokban keletkeznek az ösztrogének, 

az androgének és a gesztagének, míg a mellékvesekéregben a 
glükokortikosztreoidok.
Az ösztrogén vegyületcsoport három leghatékonyabb tagja a 17b 
ösztraidiol, az ösztron, és az ösztriol.
Az ösztrogének serkentik a nemiszervek fejlődését, siettetik 
az ivarérést. Pozitív és negatív feed-back hatásukkal szabá-
lyozzák a gonadotropinok felszabadítását. Az androgénekkel 
szinergizmusban szabályozzák mindkét ivar szexuális viselkedését. 
Növelik a petefészek tömegét, hiányuk esetén a nemiszervekben 
atrófia lép fel, a szervek súlya csökken. A ciklus ösztrogénfázisá-
ban fokozott a méhnyálka-hártya fertőzésekkel szembeni ellenálló 
képessége, fokozódik az alapanyagcsere. A központi idegrendszer-
ben az ösztrogének rövidítik a reflexidőt, élénkítik a reflexműkö-
dést, paraszimpatikus tónust idéznek elő.
Az androgének a hím- és nőivarban egyaránt keletkeznek. A 
csoport leghatékonyabb tagja a tesztoszteron, amely elsősorban 
a here Leydig-sejtjeiben termelődik. A nőivarú állatokban is je-
lentős mennyiségű androgén képződik a mellékvesekéregben. 
Az androgének jelenléte vagy hiánya döntően befolyásolja mind 
a hím, mind a női fenotípus kialakulását. Az ösztrogénekkel 
szinergizmusban mindkét nemben szabályozzák a szexuális visel-
kedést, irányítják a hímek feromon termelését. A méh izomzatának 
oxitocin érzékenységét a progeszteronhoz hasonlóan csökkentik.
Progeszteron: A gesztagéneknek nevezett hormoncsoport 
legjelentősebb tagja. A progeszteront specifikusan csak a 
nemiszervek szövetei, valamint a tejmirigy veszi fel. Csökkenti 
az ösztrogénreceptorok mennyiségét, az ösztrogén viszont emeli 
az progeszteron specifikus receptorainak számát. A progeszteron 
negatív feed-back-hatása nagy jelentőségű, mert az ún. rebound-
szerű hatásával gátolja a gonadotropinok kiáramlását, leállít-
va ezáltal a ciklikus ivari működést. Fokozza a petevezető és a 
méhmirigyek szekrécióját, csökkenti a hüvelynyálka mennyisé-
gét, növeli viszkozitását. Csökkenti a méhizomzat érzékenységét 
az oxitocinnal, az adrenalinnal, a mechanikus és más ingerekkel 
szemben. A progeszteron hatására az ösztrogénnel érzékennyé tett 
proliferált méhnyálkahártya szekréciós állapotba kerül. A progesz-
teron a központi idegrendszerre először izgató, később elnyomó 
hatású, szimpatikotónust vált ki a szervezetben.

A prosztaglandin
A prosztaglandinok a szervezetben sok helyen, majdnem minden 
sejtben – többé-kevésbé – termelődnek, és számos különböző 
funkciót látnak el (anyagcsere, hormonfunkciók befolyásolása, 
szívműködés, vérnyomás stb.). Hormonhatású anyagok, de való-
jában nem hormonok; újabban „szövethormon”-nak is nevezik. 
Az ivari működésben szerepet játszó prosztaglandin (PgF2a)a 
méhfalban mechanikai ingerek, valamint ösztrogén és progesz-
teron hatására szintetizálódik. A prosztaglandin utánozhatja az 
LH follikulusra kifejtett hatását, de a meiozist is megindíthatja. 
A follikulusban a koncentrációja az ovulációkor a legnagyobb, 
stimulálja a granulóza-sejtek osztódását, valamint a progeszteron 
termelését. A PgF2a ugyanakkor csökkenti is a progeszteron terme-
lést, elindítja és sietteti a luteolízist.
A PgF2a végleges luteolízist okoz a tehénben, a kancában, a 
juhban, míg a koca luteinszövetében csak átmenetileg gátolja a 
progeszterontermelést. Vemhes állatokban a luteolízisen alapuló 
abortív hatása van. A gyakorlat elsősorban a luteolítikus hatását 
hasznosítja az ivarzás és ellés szinkronizálás során.                     
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Az asphyxia okozta halvaszületésekből eredő 
gazdasági veszteség csökkentésének lehetőségei:

Doxapram- V 20 mg/ml oldatos injekció
irodalmi öszefoglaló

Dr. Potsubay Péter
Dechra magyarországi képviselet

A halvaszületések előfordulása és jelentősége
Az elmúlt évtizedekben a legjelentősebb tejelő tehén állomá-
nyokkal rendelkező országokban főként holstein-fríz üszők 
ellése során a halvaszületések aránya fokozatosan nőtt. A svéd 
holstein-fríz üszőállományban a halvaszületések aránya 4%-ról 
11%-ra emelkedett, Hollandiában 1990-ben 12,2% volt, míg az 
Egyesült Államokban 1996-ban már elérte a 13,2%-ot.  Francia-
országi tejelő állományokban a borjak ellés körüli elhullása 5,3-
7,6%-ra tehető, és a halvaszületések kétszer gyakoribbak voltak 
üszőkben, mint tehenekben. A korábbi években elvégzett hazai 
felmérés (Szenci et al., 2000) is azt jelzi, hogy hazánkban is az 
üszőellések esetén nagyobb arányú halvaszületéssel kell számol-
ni (12,3%). A perinatális elhullás jelentős gazdasági veszteséget 
okoz. A borjú elvesztése, az ellés körüli segítségnyújtás költsé-
gei, az érintett tehén alacsonyabb tejhozama, a megnövekedett 
selejtezés, a csökkent termékenység (Thompson et al., 1983), 
következményesen kialakuló magzatburok visszatartásos esetek 
számának és a puerperális metritis előfordulásának a növekedé-
se, valamint a halvaszületett borjakkal összefüggésbe hozható 
anyagforgalmi betegségek és azok kezelése mind többletköltsé-
get jelentenek az állattartók számára.  Az elvesztett borjak száma 
a tenyészüsző utánpótláson és a hízlalásra eladható bikák számán 
keresztül alapvetően határozza meg egy tejelő tehenészet ered-
ményességét. A tehénkiesés, selejtezés, ill. a tenyészutánpótás 
igényei miatt egy holstein-fríz üszőborjú becsült értéke kétszere-
se egy bikaborjúénak (Dematawewa és Berger, 1997).

A perinatális elhullás okai
Sokféle tényező befolyásolhatja a halvaszületések arányát a 
szarvasmarha állományokban és a kiváltó okok rendkívül vál-
tozatosak lehetnek. Az irodalmi adatok alapján a hullamagzatok 
kórbonctani és kórszövettani vizsgálata alapján a halvaszületé-
sek különböző csoportokba sorolhatók: ellés körüli magzati fer-
tőződés, takarmányozási rendellenességek, placenta elégtelen-
ség, nehézelléshez és túlzott erősségű szülészeti segítségnyúj-
táshoz társuló traumás sérülések, magzati hypoxia az elhúzódó 
ellés következtében, fejlődési rendellenességek (Barnouin et al., 
1995).
- A nehézelléshez társul leggyakrabban halvaszületés, amelynek 
aránya 22,5% (Khodakaram et al., 2005), 46,1% (Berglund et 
al., 2003) és 56% (Collery et al., 1996) között változhat. 
- Fertőző eredetet az esetek 11,7%–ában (Berglund et al., 2003) 
állapítottak meg, ám egyes tanulmányokban a fertőző oktanú el-
hullásokat nem sorolják a halvaszületések közé.
- A veleszületett fejlődési rendellenesség 2,5% (Berglund et al., 
2003), 5,3% (Collery et al., 1996), ill. 22,5% (Dalir et al., 2004) 
gyakoriságú lehet (amely magába foglalhat vírusfertőzés követ-
keztében létrejött cerebelláris hypoplasiát is). 

- Meconium aspirációs szindróma 16,1%-ban (Khodakaram et 
al., 2005), 
- pajzsmirigy rendellenesség 4,2%-ban (Collery et al., 1996) lett 
diagnosztizálva. 
Az esetek mintegy harmadában, felében nincs végső diagnózis, 
ami a halvaszületések multifaktoriális eredetére enged következ-
tetni (Berglund et al., 2003; Kornmatitsuk et al., 2003).

A hazai vizsgálatok során 95, 1-5., zömében 2. laktációjú anya-
állatoktól származó halvaszületett holstein-fríz borjú kórbonc-
tani vizsgálatakor Szenci et al. (2000) megállapították, hogy az 
ellések alatt, vagy azt közvetlenül megelőzően elpusztult 69, 
átlagosan 40,9 kg testtömegű érett magzatokat tartalmazó cso-
portban légtelen tüdővel 48 borjú (69,6%), részlegesen légtelen 
tüdővel 20 borjú (29,0%) és ép tüdővel 1 borjú (1,4%) született.
 A légtelen tüdejű állatok kórbonctani elváltozásai egyértelműen 
jelzik, hogy a magzatok intrauterin elhullása (n=48) egy kivéte-
lével hypoxiára és következményes acidózisra vezethető vissza. 
A részlegesen légtelen tüdejű újszülött borjak 50%-ánál egyér-
telműen hypoxiára vezethető vissza az elhullás, az esetek 50%-
ánál nem volt észlelhető kórjelző értékű elváltozás.
Összességében tehát 69 borjú közül 57 borjú elhullása (82,6%) 
hypoxiára és következményes acidózisra vezethető vissza, 
amely az irodalomi adatoknál 58,3-75% (Hahnsdorf, 1967; 
Greene, 1979; Schuijt, 1990) kissé magasabb. 
Az eredményekből jól szembetűnik, hogy az adott gazdaságban 
a borjak közel 70%-a szülészeti segélynyújtás során intrauterin 
elhullott, vagyis a megszületéskor már nem élt. A szerzők szerint 
az adatok további elemzést igényelnek, hogy el lehessen dönte-
ni, hogy az intrauterin elhullás nehézellés miatt következett-e 
be, ill. a segélynyújtást késedelmesen kezdték-e el.
Tehát elmondható, hogy az ellések megindulásának megfelelő 
időpontban történő észlelése, a szakszerű segélynyújtás elma-
radása, vagy késése jelentős mértékben hozzájárulhat a hypoxia 
és következményes acidózis okozta „halvaszületés” kialakulá-
sához.

Az ellés alatt bekövetkező élettani változások
A légcsere élettana:
A légzés szabályozása a nyúltvelőben. történik és akaratlagosan 
is befolyásolható. Főleg a széndioxid mennyisége, részben a vér 
pH-ja szabályozza a folyamatot. A hypoxiát a karotiszban és az 
aortában lévő kemoreceptorok érzékelik. Ez a válasz nem irá-
nyítja a ventilációt normál pO2 esetén, de a normális alatti értéke 
esetén a receptorokat beidegző idegsejtek aktivitását drámaian 
megnöveli, olyannyira, hogy „felülírja” a hipotalamuszban elhe-
lyezkedő központi kemoreceptorok (növekvő pO2 ellenére eső 
pCO2) jeleit.
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A levegőben lévő oxigén parciális nyomása körülbelül 
158 Hgmm (21 kPa), szén-dioxidé 0,23 Hgmm (0,031 kPa). Mi-
után a vízgőz és az elhasznált CO2 összekeveredett a tüdőben 
az oxigénnel; az oxigén parciális nyomása a diffúziós-gradiens 
mentén csökkenni kezd (Az alveolusban lévő oxigén parciális 
nyomása körülbelül 100 Hgmm (13,3 kPa) a szén-dioxidé 40 
Hgmm (5,3 kPa). , és belép az artériás vérbe, ahol az oxigén par-
ciális nyomása körülbelül 106 Hgmm (14,1 kPa) a szén-dioxidé 
40 Hgmm (5,3 kPa). Az artériás véráramlás az oxigént a periféri-
ás szövetekhez szállítja, ahol az oxigén parciális nyomása tovább 
csökken, miközben eljut a sejtekhez és azok mitokondriumához. 
Ezek a baktérium-szerű citoplazmatikus struktúrák hidro-
gént vesznek fel a tápanyagaikból (glükóz, zsírok és egyes ami-
nosavak), amelyet oxigénnel elégetve vizet állítanak elő. A 
tápanyagok széntartalma szén-dioxiddá oxidálódik (elég), 
amely a vénás vérbe távozik, majd a tüdőn keresztül kilégzésre 
kerül, eközben parciális nyomása a diffúziós-gradiens mentén 
csökken (a vénákban lévő oxigén parciális nyomása körülbelül 
40 Hgmm (5,3 kPa) a szén-dioxidé 46 Hgmm (6,1 kPa).  Elmé-
letileg az oxigéndiffúzió korlátozóvá (és halálossá) válik, ha az 
oxigén parciális nyomása az artériás vérben 40 Hgmm (5,3 kPa) 
alá süllyed. Ha a sejtek oxigénellátása nem elegendő (hypoxia), 
a hidrogén a piroszőlősavhoz kerül, amellyel tejsavat képez. Ez 
az ideiglenes lépés (anaerob anyagcsere) lehetővé teszi további 
energia felszabadítását. A tejsav felhalmozódása a szövetekben 
és a vérben annak a jele, hogy a mitokondriális oxigénellátás 
elégtelen; aminek oka lehet a hypoxaemia, a rossz véráramlás 
(pl. sokk miatt) vagy a kettő kombinációja.  Ha ez az állapot 
súlyos, vagy tartósan fennáll, akkor sejthalálhoz vezethet.

Segélynyújtás nélküli ellés során az intrauterin állapotból az ext-
rauterin életbe való átmenet élettani körülmények között is meg-
terheli az újszülött állatok alkalmazkodó képességét. A ritmikus 
méhösszehúzódások és a magzatburkok felrepedése következ-
tében zavar keletkezik a fötoplacentáris keringésben és általa a 
magzati gázcserében. Bár viszonylag rövid az az időszak, amely 
a köldökzsinór leszorulása, ill. elszakadása és a magzat megszü-
letése között eltelik, az újszülött borjak fiziológiainak tekinthető 
enyhe fokú, kevert respiratorikus-metabolikus acidózist mutat-
nak. A megszületést követően ez az állapot egyrészt a vér un. 
puffer-rendszerei (bikarbonát, hemoglobin, plazmafehérje, fosz-
fát), másrészt a légvételek számának emelkedése révén fokoza-
tosan megszűnik.
Komplikált szülészeti rendellenességek előfordulásakor, illetve a 
segélynyújtás késlekedésével egyenes arányban a magzati gáz-
csere is nagyobb mértékű zavart szenved.
A hypoxia elmélyülése következtében az anaerob glikolízis lép 
előtérbe, amely a glikogén raktárak kimerüléséhez és elsősor-
ban tejsav-felhalmozódáshoz vezet. A hypercapnia fokozódása 
a respiratorikus acidózis elmélyülését eredményezi. A felszapo-
rodott szén-dioxid és az organikus savak leadása a placenta mű-
ködési zavara miatt csökkent, illetve gátolt, így a respiratorikus-
metabolikus acidózis elmélyülése ily módon nem akadályozható 
meg. Az életben maradás érdekében a magzat szervezetében 
számos kompenzációs mechanizmus lép életbe.
A segélynyújtás késlekedése következtében a föto-placentaris 
gázcsere zavarától függően a kompenzációs mechanizmusok ha-
mar kimerülhetnek, amely a súlyos fokú asphyxia (oxigénhiány) 
kialakulásához, ill. a magzat méhen belüli elhullásához vezet-
hetnek. Német felmérés szerint a megnyílási szakasz elhúzódá-
sával párhuzamosan emelkedik a súlyos fokúan respiratorikus-

metabolikus acidózissal született borjak aránya: kevesebb, mint 
két óra esetén 0%, 2 és 4 óra között 19%, 4 és 7 óra között pedig 
44%-ban fordulhat elő. Hazai vizsgálatok szerint (Szenci et al., 
2000), amelyet mások is megerősítettek, a húzatás időtartama 
sem lehet több mint 2-3 perc, mert vitális magzatok esetén is 
jelentősen megnövekedhet a súlyos fokúan respiratorikus-
metabolikus acidózissal született borjak aránya, amely intenzív 
kezelés nélkül, ill. ellenére halvaszületéshez vezethet.
A megszületést követően a légzés elkezdésével és ritmusos-
sá válásával a méhen belüli hypoxia miatt korábban kialakult 
vérérösszehúzódás megszűnik, és a felhalmozódott szerves 
savak (főleg tejsav) a véráramba kerülnek. Valószínűleg ezzel 
magyarázható az ellés utáni 10. percben a pH és metabolikus 
paraméterek további csökkenése. Ezt követően megkezdődik a 
respiratorikus-metabolikus acidózis kompenzációja. A kifejezett 
respiratorikus-metabolikus acidózis esetén annak arányától füg-
gően a kompenzáció elhúzódik, az újszülött borjak késve állnak 
fel és késik a megfelelő mennyiségű kolosztrum felvétele is, 
amely fokozott fertőzési veszéllyel párosul.

A születendő és az újszülött borjak vitalitásának megállapí-
tása
Hazai vizsgálatok szerint a vizsgált borjúcsoportokban előfordu-
ló halvaszületések aránya a következő volt: 4,7% (élettani aci-
dózis), 28,6% (kifejezett acidózis), 100% súlyos fokú acidózis). 
A születést megelőzően hüvelyvizsgálattal meggyőződünk egy-
részt a lágy szülőút megfelelő mértékű feltágulásáról, ill. a szü-
lőút tágasságához viszonyítva mekkora a magzat, és milyen a 
magzat fekvése és vitalitása. A borjúmagzatok vitalitását a mé-
hen belül különböző reflexek kiváltásával értékelhetjük. Német 
felmérés szerint (Held, 1983) az acidózis elmélyülésével ará-
nyosan csökken a különböző reflexek kiválthatósága.
Az állatorvosi gyakorlatban a halvaszületések (perinatális mor-
talitás) csökkentése érdekében az újszülött borjú  vitalitásának 
megállapítása alapvető jelentőségű az ellést levezetők számára. 
A gyakorlatban ezért olyan értékelési módszert érdemes alkal-
mazni, amelynek használhatóságát a sav-bázis egyensúly meg-
határozásával ellenőriztek (Szenci, 1983).

Az asphyxia megelőzése
A nem-fertőző eredetű halvaszületések valószínűleg összetett 
oktanúak, és csak az esetek felét lehet nehézelléssel kapcsolatba 
hozni, ezért rendkívül fontos a telepi menedzsment, mert meg-
felelő ellési felügyelettel és szakszerű ellési segélynyújtással, 
valamint a tenyészállatok felnevelésével és tenyészpárosítással 
a születendő borjak életképessége, ill. az anyaállatok újra 
vemhesíthetősége biztosítható.
Célszerű ezért fokozott figyelmet fordítani a tenyészüszők fel-
nevelésére és tenyésztésbe állítására és a megfelelő, kisebb test-
tömegű utódokat örökítő apaállatokkal történő párosításra is. 
Ellenkező esetben nagyobb számú ellési segélynyújtással és ez-
zel egyidejűleg a halvaszületések számának emelkedésével kell 
számolnunk.
Megengedett erejű húzatás esetén a húzatás időtartama ne le-
gyen több mint 3 perc. A magzati medence elakadása esetén ad-
dig nem cél szerű a húzatást folytatni, amíg a légzést nem váltot-
tuk ki, illetve nem vált ritmusossá. Csak ezután helyes folytatni 
a húzatást úgy, hogy a mag zatot egy időben rotáljuk. Ellenkező 
esetben a magzat még megszületé se előtt súlyos asphyxia követ-
keztében elhullhat. Hosszanti farfekvés esetén a segélynyújtást 
gyorsan be kell fejezni, mivel a köldökzsinór leszorul, illetve el-
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szakadhat. Így a súlyos fokú asphyxia kialakulásának is nagyobb 
az esélye. Gyakorlati körülmények között a gyenge reflexmoz-
gások (vagy azok hiánya) a súlyos fokú asphyxiára hívják fel a 
figyelmet. Ilyenkor rend szerint csak a szopási reflex váltható ki.

Az újszülött borjú ellátása
Amennyiben közvetlenül a megszületés után az újszülött borjú 
nem veszi fel a normál testtartást / fejét nem tudja felemelve 
tartani (Vitalitásfok II), szükséges lehet a légzés megindítása és 
ritmusossá tétele. Tisztára mosott, fertőtlenített kézzel el kell tá-
volítani az orrüregbe jutott nyálkát úgy, hogy az arcorri részt az 
orr nyílások felé masszáljuk. Hasonlóképpen a szájüregben lévő 
nyálkát is el távolítjuk. Ha a légzés nem indul el, akkor célszerű 
a klasszikus fizikai ingerek alkalmazása mellett Doxapram-V 
20 mg/ml oldatos injekciót adni.  Adagja borjaknak: 40-100 mg 
(2,0-5,0 ml) a testtömeg és a légzésdepresszió mértéke szerint. 
Beadás módja: iv, im. sc. és szájba csepegtetés.

 
 A lélegeztetést ezért mindaddig biztosítanunk kell, amed dig az 
újszülött borjú légzése nem válik ritmusossá, nem kezd el köhög-
ni, illetve a fejét nem tudja önállóan tartani.                                        - 
A légzés kiváltása és ritmusossá tétele után az újszülött borjút 
hasára fektetjük (normál testtartás), amely kedvezően hat a lég-
zés normalizálódására is.
- Amennyiben az újszülött borjú továbbra is tónustalan, végtagjai 
és feje petyhüdten lógnak, de szívműködés még észlelhető és a 
légzés is ritmusossá vált, a háttérben súlyos fo kú respiratorikus-
metabolikus acidosis található, amely súlyos fokú as phyxiás ál-
lapotnak felel meg (Vitalitásfok: I).
A sav-bázis egyen súlyi zavar kompenzációjának elősegítése vé-
gett natrium-hidrogéncarbonát (4.2%, 5.4% vagy 8.4%) tartalmú 
infúziót célszerű adni.

A köldökgyulladás megelőzése
Ha a köldökzsinór magától nem szakad el, úgy a bőrköldök 
alatt kb. egy tenyérnyire kézzel el kell szakítani, illetve lefer-
tőtlenített emaszkulátorral lezúzni. A köldökcsonkot minden 
esetben mártsuk alkoholos jódoldatot (6-10%) vagy alkoholos 
pioktanin- (3%) oldatot tartalmazó széles szájú üvegbe. A köl-
dökcsonk leszáradásáig ezt a műveletet szükség szerint célszerű 
többször is megismételni, hogy a köldökgyulladást elkerüljük. 
Ha a köldökcsonk vérzik, vagy vizelet szivá rog, steril fonállal 
közvetlen a bőrköldök alatt le kell kötni és alkoholos jódoldatba 
kell mártani.

Az újszülött táplálása
A megfelelő immunglobulin-ellátottság eléré séhez az újszü-
lött borjút megszületése után minél gyorsabban meg kell szop-
tatni, illetve jó minőségű föcstejjel meg kell itatni, mert az el-
lenanyagoknak a vékonybélből történő felszívódá si esélye a 
megszületést követő első órákban a legnagyobb, ezt követő en 
fokozatosan csökken. Az élet első 24 órájában célszerű elérni, 
hogy az újszülött borjak testtömegük 10-15%-ának megfele-
lő mennyiségű (legalább 4-5 liter) kolosztrumot vegyenek fel.  
Holstein-fríz tehenektől származó utódoknál célszerű 12 órán 
belül újra megismételni a jó minőségű föcstej adását, mert az 
újbóli kolosztrumfelvétel az előzőnek a vékonybél hátrébb lévő 
szakaszába (jejunum és az ileum) való jutását segíti elő, ahol is 
maximális felszívódás következik be. A föcstej itatását célszerű 

legalább 3 napon keresztül folytatni, mert ki váló tápláló hatásán 
túlmenően immunglobulin-tartalma révén a vé konybélben helyi 
védőhatást fejt ki. Üszőborjak esetén törekedni kell a legalább 
10 napos kolosztrum itatásra.

Az újszülött elhelyezése
Az újszülött borjú a hőveszteséget egyrészt perifériás érössze-
húzódás, más részt reszketés és a barna zsírszövetből származó 
foko zott energiapótlás révén igyekszik pótolni. Amennyiben a 
kettő kö zötti egyensúly felbomlik, hypothermia alakul ki. En-
nek tartós fennállása esetén általános fizikai gyengeség miatt az 
állatok képtelenek állni, járni és szopni és hamarosan elhullhat-
nak. Az újszülött borjak az élet 1-4. napjában különösen érzéke-
nyek a hi degre, ezért a tehenészetekben az újszülött borjú fölé 
infralámpát célszerű helyezni, míg húsmarha állományoknál 
szél védett búvóhelyeket kell kialakítani, amelyeket bőségesen 
be kell almozni.
Az ellés utáni időszak legsúlyosabb veszteségi forrása a nem 
megfe lelő immunglobulin-ellátottságon kívül  a környezeti hi-
giénia elégtelensé géből származó különböző kórokozók által 
okozott bélgyulladás, ezért a megelőzésre (fertőtlenítés és im-
munizálás) kell helyezni az hangsúlyt.

Köszönetnyilvánítás:
Szeretném megköszönni Szenci Ottónak professzornak, az 
állatorvostudományok doktorának az általa publikált cikkek 
rendelkezésemre bocsátását.
Az irodalomjegyzék a szerzőnél rendelkezésre áll.                     

A Doxapram-V oldatos injekció 20 mg doxapram-hidrokloridot 
tartalmaz milliliterenként. A doxapram az analeptikum csoport-
ba tartozó kettős hatású légzésstimuláns szer.
Hatásmódja: Elsődlegesen a karotiszban és az aortában levő 
kemoreceptorokban található sejtekre hat, melyek az alacsony 
oxigénkoncentrációt érzékelik és az információt a központi 
idegrendszerbe juttatva fokozzák a légzést. A doxapram sejt-
membrán kálium csatornáinak blokkolása révén hatékonyan 
depolarizálja a sejtmembrán potenciált, mely a neurotransmitter 
anyagok felszabadulásához, a kalciumcsatornák kinyílásához és 
a központi idegrendszernek küldött jelzések leadásához vezet. 
A doxapram közvetlen hatása a központi idegrendszerre másod-
lagos.
Farmakokinetika: A klinikai kísérletekben a doxapram gyorsan 
megnöveli a légzésszámot (P ≤ 0.01) , a hatása a szén-dioxid eli-
minációjára kifejezett és gyors. A beadást követően 30 másod-
perccel az artériás pCO2  27.1 ± 4.7 Hgmm. A szisztolés tüdő-
nyomás 70 ± 8 mm Hgmm-ről (átlagos ± SD) 93 ± 19 Hgmm-
re nőtt beadást követően 30 másodperccel. 2,5 mg doxapram/
ttkg iv. beadását követően a légzésfokozó hatás gyorsan, néhány 
percen belül kialakul és viszonylag rövid ideig (átl. 20 perc) 
tart. Gyorsan kiürül a szervezetből, az átlagos felezési ideje bá-
rányokban 5,2 óra, 72 óra múlva pedig a szájon át beadott adag 
96,8 %-a, az iv. beadott adag 91,2%-a kiürül. A doxapram szö-
veti eloszlása szájon át alkalmazva vagy iv. beadva hasonlóan 
jó (1,2 l/kg), kiürülése főként bélsár útján, kisebb mértékben 
vizelettel történik. Alacsony toxicitású, magzatkárosító vagy 
terratogén hatást nem tapasztaltak.
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szilikon fejőgumijainkat, és a 
gumicserével nem lesz gondja!

Agro-Legato Kft.
1131 Budapest, Topolya utca 4–8.
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A padozatok minősége (kialakítás, keménység, súrlódás és higié-
nia) nagyon fontos a tehén csülök- és lábvégegészségének szem-
pontjából. Az előváróban eltöltött sok idő, a gyakoribb fejés, a hosz-
szú etetési idő és a betonfelületen megtett nagy távolságok mind 
hozzájárulhatnak a csülkök túlterheltségéhez. A csülök egészségi 
állapotának megállapítására és a sántaság felismerésére használható 
gyors módszer a tehén hátának vizsgálata állás és járás közben. Ezt 
nevezzük mozgáspontozásnak, melyről bővebb információt honla-
punkon talál.
Az ideális padozat higiénikus, a mozgás kényelmes rajta, felülete 
egyenletes és csúszásmentes, de nem túlságosan koptató hatású. 
Legyen egyszerűen kialakítható, tartós, könnyen tisztítható és kar-
bantartható. Az állattartó helyiségek padozatainak jelen pillanatban 
legelterjedtebb anyaga a beton, a jövőben azonban állatjólléti szem-
pontok miatt ezt felváltják majd a puhább és rugalmasabb anyagok, 
mint pl. a gumiburkolatok. A komfortosabb padozat kialakítása 
mellett fontos olyan megoldásokat is alkalmazni, melyek csökken-
tik a tehenek közlekedési idejét, illetve megelőzik a kelleténél több 
állást a betonpadozaton.
Egy EU-ban végzett kutatási projekt keretében a kutatók arra a meg-
állapításra jutottak, hogy a tejtermelők tehénállományuk 5-10%-ára 
becslik a lábvég-problémák előfordulását. A szakértői vizsgálat 
után kiderült azonban, hogy a valós arány a 25%-ot is eléri.
A Hollandiában készült „Welfare Quality®” jelentés szerint a sán-
taság évente tehenenként 200 euró veszteséget jelent. Ez a vesz-
teség magában foglalja a kezelésből, tejveszteségből, selejtezésből 
és nem utolsó sorban a megnövekedett üres napok számából adódó 
költségeket. A sánta tehén kevésbé mutatja az ivarzás jeleit és a pa-
dozat kialakítása is jelentős mértékben befolyásolja az ivarzás jele-
inek láthatóságát. A csúszásmentes, rugalmas felületen tartózkodó 
teheneknél sokkal nagyobb esély van arra, hogy aktivitási jeleket 
mutatnak, így a termékenyítés pontosabb.
Az egészséges tehén úgy jár, hogy a mellső lába által elhagyott po-
zícióba teszi le a hátsó lábát ugyanazon az oldalon. A tehén maga-
biztosságát befolyásoló csúszós padozaton vagy sötét területen hát-
só lábát az első lábnyomon kívülre helyezi, miközben módosítja a 
terpeszét, a lépéshosszát és a járási sebességét. Ez a megváltoztatott 
járásmód nagyobb stabilitást biztosít, viszont jobban terheli a hátsó 
csülök külső körmeit. A padozat és a világítás megválasztása tehát 
befolyással van a járásmódra, a láb egészségére és a tehén mozgásá-
ra. A lábak elhelyezése, a terpeszszélesség és a lépés hossza, illetve 
a járási sebesség jelzést ad a tehén egészségéről és a környezet mi-
nőségéről. A kis lépésekkel, lassan járó, nem sánta tehenek a rossz 
járófelületeket jelzik. A járási sémákkal kapcsolatos megfigyelések 
lehetőséget nyújtanak a csülökkel érintkező járófelület csúszóssá-
gának kiértékelésére.
A DeLaval R18P gumiburkolat folytonos, rugalmas és tartós járó-
felületet biztosít. A tehén úgy érzi magát rajta, mintha csak a lege-
lőn járna. Használható DeLaval trágyalehúzókkal is, így kialakítva 
egy komfortos és tiszta közlekedő felületet. Ugyancsak használható 
felvezető utakon, trágyaúton, egyéb járófelületeken, elővárakozók-
ban és fejőházakban, beleértve a körforgós fejőházakat is. Kiválóan 
alkalmas régi, csúszós betonfelületek gyors és tartós korrigálására. 
Az R18P csúszásmentes, rugalmas felületébe belesüpped a köröm, 
ezzel rendkívüli komfortérzetet nyújt a tehénnek. Könnyen tisztít-

ható, betonnal érintkező felülete bordázott. A bordák közötti távol-
ság biztosítja, hogy a tehén nem süllyeszti be a burkolatot a betonig. 
Az R18P gumiburkolatot a német DLG intézet is bevizsgálta, mely 
elismert minőségi védjegyet jelent. 
Néhány idézet azoktól, akik a DeLaval R18P gumiburkolatot vá-
lasztották: (bővebb referencia információ: www.delaval.hu)

„A kiválasztás előtt több gyártó gumiszőnyegét kipróbáltuk, így dön-
töttünk a DeLaval R18P mellett. Az idő bebizonyította, hogy jó dön-
tést hoztunk, a tehenek biztonságos mozgását jól segíti a választott 
gumiszőnyeg. Az állatok lábegészségi állapota lényegesen javult.”

„A gumiburkolat beszerelése óta a tehenek szívesebben lépnek be 
a külső fejős, körforgós fejőházba és gyorsabban távoznak onnan. 
A fejőház áteresztőképessége ennek köszönhetően tovább emelke-
dett.”

„A fejőház műgyanta burkolata 2012-re annyira megkopott, hogy 
a tehenek a fejőházba történő be- és kimenetelük közben többször 
is elcsúsztak, elestek. A csúszós padozat miatt a fejés nem volt 
stressz-mentes. Olyan megoldást kerestünk, ami lehetővé tette, hogy 
a csúszásmentesítést két fejés között el tudjuk végezni. Így esett a 
választás a DeLaval R18P gumiburkolatra. Az új burkolatot a te-
henek meglepően hamar elfogadták, könnyebben és nyugodtabban 
közlekednek azóta is a fejés alatt. A gumiszőnyeg folyó vízzel köny-
nyen és jól takarítható.”

„A gumiburkolat 2 éve került beszerelésre, azóta nem volt elcsúszás, 
lábszétcsúszás a fedett területeken. A fejőházban az állások alatti te-
rületre került gumiburkolat. A tehenek fejés alatt nyugodtan állnak. 
Bárki jöhet megnézni, szívesen látjuk.”

Az R18P gumiburkolat segít a sántaság megelőzésében, 
költséget takarítva meg ezzel

Kis Endre
regionális kereskedelmi termékértékesítési vezető – DeLaval Kft.



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.
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A kolosztrum jelentősége
A kolosztrum (föcstej) mind az ember, mind pedig az állatok 
születése után az erős immunrendszer és a kitűnő egészségi 
állapot kulcsfontosságú tényezője. A tejmirigy a tejelválasztás 
kezdetén olyan egyedi összetevőket termel, amelyek az újszülött 
szervezet számára folyékony aranyként, „élet-elixírként” hat-
nak. Ez kissé fellengzősen hangzik, de nem szabad alábecsülni a 
kolosztrum jelentőségét. A kolosztrum pozitívan befolyásolja a 
borjú takarmányfelvételét, növekedését, fejlődését és a későbbi-
ek során a fertilitást, illetve tejhozamot.

Mitől különleges a kolosztrum?
A kolosztrum a különböző ellenanyagok és növekedési faktorok 
jól kiegyensúlyozott kombinációja. Ezek együttesen olyan ke-
veréket alkotnak, amelynek hatása jóval erősebb, mint az egyes 
összetevőké önmagukban.
A kolosztrum legértékesebb összetevői az immunglobulinok (el-
lenanyagok). Az ellenanyagokat a szervezet védelmében történő 
speciális szerepük alapján különböztetjük meg. Általában el-
mondható, hogy az immunglobulinok semlegesítik a toxinokat, 
kórokozó baktériumokat és vírusokat.
A kolosztrum számos egyéb alkotóelemet is tartalmaz, mint pél-
dául a laktoferrin és lizozimek. Ezeknek vírusölő, antibakteriális 
és gyulladáscsökkentő hatása van. A föcstej beltartalmi értéke 
magas, aminosavakban, vitaminokban, ásványi anyagokban és 
nyomelemekben gazdag táplálék.

Kolosztrum össze-
tevő

Arány a 
normál 
tejhez 
képest

Hatás

Immunglobulinok > 100 
: 1

Immun funkció

Laktoferrin > 15 
: 1

Helyi immunhatás a 
bélrendszerben

IGF-I 80 : 1

Lokális hatás a bél-
rendszerben

IGF-II 20 : 1
Epidermális növe-
kedési faktor

2 : 1

Inzulin 100 
: 1

Interleukinek > 100 
: 1

Relaxin 19 : 1 Ivarszervek fejlődése
Prolaktin
TGFα és TGFß > 100 

: 1
Leptin Hipotalamusz - agy-

alapi mirigy rendszer
Leukociták Immun funkció

Mikor és mennyit?
A borjú születése után a bélfal rövid időn belül záródik, ezért 
rendkívül fontos, hogy a kolosztrumot a borjú a lehető legrö-
videbb időn belül a megfelelő minőségben és mennyiségben 
megkapja. A legújabb ajánlások szerint a születést követő első 
két órán belül 4 liter (nagyobb testű szarvasmarha fajták esetén) 
kolosztrumot kell megitatni.
Az újszülött borjúnak kb. 100 g IgG-re van szüksége a vér 
megfelelő ellenanyagszintjének eléréséhez, ami 2-3 liter kivá-
ló minőségű föcstejjel biztosítható. Az immunglobulinok és a 
kolosztrum csak a születés utáni néhány órán belül szívódik fel 
közvetlenül a véráramba. A közvetlen felszívódás mértéke 1-2 
napon belül lecsökken, végül a bélfal záródásával együtt teljesen 
megszűnik. A kolosztrumnak nem csak a passzív immunitásban 
van kiemelt szerepe, hanem a bélfalat közvetlenül is védi a kór-
okozóktól.

A jó minőségű, megfelelően felszívódott kolosztrum a követke-
zőkre van kedvező hatással:

- passzív immunitás
- glükóz felszívódás
- bélrendszer  fejlődése
- laktóz emésztése
- növekedés
- későbbi tejhozam

Az alábbi táblázatban a kolosztrum mennyiségére vonatko-
zó kísérlet eredményeit láthatjuk. Steve Faber és munkatársai 
2005-ben végezték a kísérletet, amelynek során a borjakat két 
csoportra osztották. Az egyik csoport 2 liter kolosztrumot ka-
pott születés után, a másik csoport pedig 4 liter kolosztrumot 
kapott. Az eredmények igazolták, hogy a borjakkal közvetle-
nül a születés után megitatott kolosztrum mennyisége jelentős 
mértékben befolyásolta az ivarérettség előtti időszakban a napi 
testtömeg gyarapodást (+230 g/nap) és a nagyobb mennyiségű 
kolosztrummal itatott borjak a 2. laktáció során magasabb tejho-
zamot is mutattak (+1027 kg).

A folyékony arany – a kolosztrum
Az élet kezdete meghatározza a teljesítményt

Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft.
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2 liter

kolosztrum

4 liter

kolosztrum
Borjak száma 37 31
Átlagos napi testtömeg 
gyarapodás, kg

0.80 1.03*

Életkor 1. termékenyítés-
nél (hónap)

14.0 13.5 ns

2. laktáció túlélési arány 
(%)

75.7 87.1*

2. laktáció tejhozam (kg) 16,015 17,042*
*P < 0,05; ns P > 0,1                                             Faber et al., 2005.

A kolosztrum szerepe
A kolosztrum egyes biológiailag aktív összetevői, például az 
inzulin, IGF-I, relaxin és egyéb növekedési faktorok, illetve 
hormonok szintén fontos tényezők lehetnek a fejlődési folyama-
tokban. Amennyiben a borjú nem megfelelő mennyiségben vagy 
egyáltalán nem jut kolosztrumhoz, az negatívan befolyásolja a 
szervezet fejlődését, illetve a takarmányértékesítést és -haszno-
sulást. Az elmélet igazolására Soberon és Van Amburgh (2011) 
vizsgálta a kolosztrummal való ellátottság hatását a választás 
előtti napi testtömeg gyarapodásra és a különböző mennyiségű 
kolosztrumitatás befolyását a tejpótló tápszer felvétel mennyi-
ségére. 
A borjak közvetlenül születés után magas (4 liter) vagy alacsony 
(2 liter) mennyiségű kolosztrumot kaptak. A két csoportot to-
vábbi két-két csoportra osztották, amelyekből 1-1 csoport ala-
csony mennyiségű tejpótló tápszert kapott, 1-1 csoport pedig ad 
libitum kapta a tejpótló tápszert. A kísérlet során minden bor-
jú megfelelően megkapta a passzív immunitás kialakulásához 
szükséges föcstejet.

Tejpótló tápszer itatás Ad libitum Visszafogott
Kolosztrum 4 L 2 L 4 L 2 L
Borjak száma 34 26 38 27
Születéskori testtö-
meg, kg

44.0 41.7 43.5 43.1

IgG koncentráció, g/L 27.5 14.7 24.8 14.2
Választáskori testtö-
meg, kg

78.0 72.1 63.5 62.6

Átlagos napi testtömeg 
gyarapodás választás 
előtt, kg 0.789 0.671 0.422 0.390

Átlagos napi testtömeg 
gyarapodás születéstől 
80 napos korig, kg 0.780 0.662 0.590 0.531

Összes tejpótló tápszer 
felvétel, kg szárazanyag

44.5 40.8 20.4 20.0
Átlagos napi testtömeg 
gyarapodás választás 
után, kg 1.089 0.862 0.953 0.907
Szárazanyag felvétel 

választás után, kg/nap 2.903 2.585 2.903 2.676
Soberon (Trouw Nutrition R&D Department) et al., 2011.

Azokat a borjakat, amelyek 4 liter kolosztrumot és ad libitum 
tejpótló tápszert kaptak, összehasonlítva azokkal, amelyek 2 
liter kolosztrumot és ad libitum tejpótló tápszert kaptak, a kö-
vetkezőket tapasztaltuk: a 4 liter kolosztrumot kapott borjak tej-
pótló tápszer felvétele 8,5%-kal magasabb volt, a választás előtti 
átlagos napi testtömeg gyarapodásuk 18%-kal magasabb volt és 
a választás után a 80. napig a szárazanyag felvétel 12%-kal, az 
átlagos napi testtömeg gyarapodás pedig 25%-kal volt maga-
sabb. Mindezekből levonható, hogy a kolosztrum valószínűleg 
befolyásolja az étvágy szabályozását, amelyen keresztül javítja a 
testtömeg gyarapodást és a takarmányértékesítést, ezáltal pozitív 
hatással van a jövőbeli tejtermelésre is.

Kolosztrum minősége 
A kolosztrum minőségét elsődlegesen a magas ellenanyag tar-
talom (50-60 g IgG/liter) és a minél alacsonyabb kórokozó 
összcsíraszám (100000 CFU/ml alatt) jellemzik. A föcstej mi-
nősége számos tényezőtől függ, mint például a tehén életkora, 
immun-státusza, szárazonállás hossza, takarmányozás, stb. Az 
immunglobulin tartalom optikai refraktométer vagy kolosztrum 
mérő segítségével határozható meg. A kolosztrumot az ellést kö-
vető rövid időn belül ki kell fejni, mivel a kolosztrum beltartalma 
már a tőgyön belül is csökken. Legértékesebb az első fejésből 
származó föcstej. Ha ennek az immunglobulin és fehérje tartal-
mát 100%-nak vesszük, akkor a 2. napon ez 26%, a 3. napon 
12%, a 4. napon pedig már csak 5% (Faber et al.).

A Trouw Nutrition LifeStart programjában a tejpótló táp-
szerek kiváló minősége mellett kiemelt helyet kaptak a 
kolosztrumitatással és minőséggel kapcsolatos kutatások. A bor-
jú életében az első táplálék a kolosztrum, ezért annak minősége 
és mennyisége hatással van az egészségre, a növekedésre, ké-
sőbbi tejhozamra és hasznos élettartamra is.

További információ: www.lifestartscience.com

Információ: www.intermix.hu Borjúnevelés menü Sprayfo
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Kolosztrum kezelés
A kolosztrum kezelése során mindvégig szigorúan be kell tartani 
a higiéniai szabályokat. A borjú a születés pillanatában védtelen 
a környezetben található kórokozókkal szemben, ezért ügyelni 
kell arra, hogy már a szalma, amibe születik, tiszta, friss és pe-
nészmentes legyen. A kolosztrum fejése során ugyanúgy el kell 
végezni az előfejést és a tőgyfertőtlenítést, mint a termelés eseté-
ben, eldobható gumikesztyű alkalmazásával. A fejőgépnek, saj-
tárnak és minden további kolosztrum tároló edénynek, valamint 
a borjúitató eszközöknek fertőtlenítettnek kell lennie.
A kolosztrum kezelésével és itatásával kapcsolatos legfőbb kihí-
vások a következők: mennyiség, minőség, idő, higiénia, hőmér-
séklet, egyszerű kezelés. Erre nyújt megoldást a dán coloQuick 
rendszer. 
A coloQuick szinte teljes mértékig zárt rendszerben kezeli a 
kolosztrumot, minimálisra csökkentve a minőségi veszteségeket 
és a kórokozókkal történő szennyeződést. Az első lépés a kifejt 
kolosztrum minőségének ellenőrzése. Ezután a föcstejet töltőáll-

vány segítségével az egyszer használatos 4 literes tasakokba kell 
tölteni, majd a tasakot tartó kazettát a fagyasztóba kell helyezni, 
minőség alapján válogatva. Az ajánlott fagyasztási hőmérséklet 
-14oC. A fagyasztás előtt beiktatható a pasztőrözés, amelynek 
során a hőmérséklet függvényében csökkenhet az immunglobu-
lin tartalom, de ennél fontosabb a kórokozók elpusztítása.
Amíg a gondozó az ellést követően a borjú körüli teendőket 
(légzésellenőrzés, köldökcsonk fertőtlenítés, csutakolás, stb.) 
elvégzi, a coloQuick kiolvasztó egység kb. 20 perc alatt az im-
munglobulin szintet megőrző kíméletes eljárással teljes mérték-
ben kiengedi és itatási hőmérsékletre melegíti a kolosztrumot. 
A tasakhoz közvetlenül csatlakoztatható a cumi vagy szonda, 
amelynek segítségével a borjúval megitatható a föcstej.

A rendszer alkalmazásával biztosítható, hogy minden borjú a le-
hető legjobb minőségű és megfelelő mennyiségű kolosztrumhoz 
jusson születése után 1-2 órán belül. Ezzel javítható az állomány 
egészségügyi státusza, csökken a megbetegedések száma.

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6.
Tel.: +36-1-402-10-10, Fax: +36-1-402-10-11, 
e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu

A Sprayfo és coloQuick hivatalos magyarországi forgalmazója:
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Farm-O-San Rediar
Gyors segítség borjak hasmenése esetén. Elektrolitokat, cukor forrást és
puffereket, valamint probiotikumot és gélképzó anyagot  tartalmaz. 

Farm-O-San Pulmosure LD
Borjak légzószervi megbetegedéseinek esetére eukaliptusz olajjal,
E-vitaminnal és szerves kötésó szelénnel. Tejben/tápszerben oldható.

Farm-O-San Reviva
Az ellés utáni gyors felépülést támogató energia- és elektrolit-pótló
készítmény, amelyet ízletessége révén szívesen fogyasztanak a tehenek.

Rediar
Gyors segítség borjak hasmenése esetén. Elektrolitokat, cukor forrást és 
pu�ereket, valamint probiotikumot és gélképzó anyagot  tartalmaz. 

Pulmosure LD
Borjak légzószervi megbetegedéseinek esetére eukaliptusz olajjal,
E-vitaminnal és szerves kötésó szelénnel. Tejben/tápszerben oldható.

Reviva
Az ellés utáni gyors felépülést támogató energia- és elektrolit-pótló 
készítmény, amelyet ízletessége révén szívesen fogyasztanak a tehenek.

Magyarországi forgalmazó: 
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DODA – az innováció útján
A piacon való versenyképesség növelése érdekében az állattar-
tók, termelő gazdaságok mindig keresik a lehetőségét a fejlesz-
tésnek, valamint a tevékenységi kör olyan bővítésének, melyek 
hozzájárulnak az eredményesség növeléséhez. Erre kínál meg-
oldást, lehetőséget a Doda gyár legújabb fejlesztése, egy szárító 
berendezés, ami a biogáz állomással rendelkező telepeken ke-
letkező szeparált szilárd fázis szárítását oldja meg, hogy annak 
további felhasználása lehetővé váljék. A szárításhoz szükséges 
energiát a kogenerációs egység szolgáltatja hő formájában. A ki-
kerülő végtermék a telepen belül almozásra, fűtésre, vagy akár 
egyéb célra felhasználható; de a komposztként való továbbérté-
kesítés is bevételi forrás lehet. 
A felhasználás körülményeinek megfelelően teljes egészé-
ben(!) rozsdamentes acélból készülő szárító egy speciális, ve-
zérelt futószalagnak köszönhetően folyamatos üzemben műkö-
dik, 70-100°C-os szárítóhőmérsékleten. A csatoltan elhelyezett 
préselőorsós szeparátortól kerül be az anyag a gépbe, egy csi-
gás betálálóegység segítségével. A kitárolás hasonló elven van 
megoldva, két szállítócsigával. A teljes vezérlés – ventilátorok, 
hőmérséklet szabályzók, kontrollszenzorok, szállítószalag se-
besség-vezérlése, betárolás- és kitárolás ütemezése – egy 15”-os 
érintőképernyőn egyszerűen, átláthatóan kezelhető. A berende-
zés nagy előnye – és hatékonyságának kulcsa –, hogy a nedves-
ség elvonáshoz a kogenerációs egység felesleges hőjét, valamint 
a kipufogógázok hőjét is hasznosítja, minimálisra csökkentve 
ezzel a szárítás energiaköltségét. 

 
       
Lely termékek a palettán
Cégünk az elmúlt évben megkezdte a nagy múltú Lely Welger 
gyár szálastakarmány betakarító gépeinek forgalmazását. A 
gyártó kifejezetten a tejelő szarvasmarha tartók igényeire szab-
va fejleszti termékeit, annak érdekében, hogy a sikeres tejter-
meléshez minden adott legyen, már az alapoktól. Fűkaszák, 
rendsodrók, rendterítők, vontatott silózók, bálacsomagolók, 
rendfelszedő kocsik, valamint a tartósságukról és megbízhatósá-

gukról híres fix- és változó kamrás bálázók alkotják a kínálatot. 
A gépeket a konkurencia termékeitől a különleges, egyedi mű-
szaki megoldások különböztetik meg. A teljesség igénye nélkül 
ilyen a kaszák energiatakarékos hajtásrendszere, az új fejlesz-
tésű vágótárcsa biztosítás; a rendterítők és rendsodrók speciális 
dobó- és sodróujj kiképzése; a bálázók osztott hajtásrendszere, 
rendfelszedő egysége, kezelőbarát beállítási lehetőségei. A most 
induló pályázati időszakban is jó választás lehet a Lely gépsor a 
takarmánytermelők számára, biztosítva a kiváló beltartalmi ér-
tékű zöldtakarmány előállítását, gyors, hatékony munkavégzés 
mellett.  

Lely bálázó        

Lely fűkasza, rendterítő

Tel: 06-20-2194440
www.pap-agro.eu

DODA szeparátum szárító, 
Lely takarmány betakarítás

Komjáthi Bálint
üzletágvezető, Pap-Agro Kft.
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Probiotikumok és hatásuk a borjak teljesítményére és jóllétére
Petra Prößler, Biochem Zusatzstoffe, Németország

A kiemelkedő teljesítmény elérésének alapvető feltétele a bélrendszer 
megfelelő egészségügyi állapota. Éretlen immunrendszerüknek köszön-
hetően a borjak a születést követő első hetekben nagyon fogékonyak 
a gyomor-bélrendszeri fertőzésekre. Számos külső tényező okozhat 
stresszt és gyengítheti a fiatal állatokat. Ezért a diszbiózis kialakulásának 
magas a kockázata, amikor a bél mikroflóra-összetételében felborul a 
jótékony és a káros baktériumok aránya. Sok esetben hasmenés alakul 
ki. Az EU-ban a teljesítményfokozó antibiotikumok 2006-ban történt be-
tiltása óta a diszbiózis az intenzív állattenyésztés fő problémájává lépett 
elő.  Az utóbbi időben ez a probléma tovább súlyosbodott az antibiotiku-
mok terápiás használatát korlátozó általános trendnek köszönhetően. Az 
állatok jóllétének és bélrendszerük egészségének javításához megfelelő 
stratégiákra és koncepciókra lenne szükség. 
Első lépésként kétségkívül a telepi menedzsment hiányosságait kell meg-
határozni és kiküszöbölni. Ugyanakkor számos eszköz áll rendelkezés-
re, melyek együttesen segíthetnek az állatok egészségügyi állapotának 
javításában és a betegségek megelőzésében. Cikkünk a probiotikumok 
alkalmazását és a borjak teljesítményére és jóllétére gyakorolt hatását 
taglalja.
A probiotikumok a WHO és a FAO 2001-es definíciója szerint „élő 
mikroorganizmusok, melyek megfelelő mennyiségben adagolva kedvező 
hatást gyakorolnak a gazdaszervezetre“. Ma már a diszbiózis hatásának 
elkerülése vagy mérséklése érdekében történő probiotikum használatot 
számos tudományos kutatás is alátámasztja és az intenzív állattenyésztés 
során is széles körben alkalmazzák. A probiotikumok hatásukat számos 
mechanizmuson keresztül fejtik ki, úgy mint a kompetitív kizárás, a 
biofilm kialakulása, baktériumok közötti antagonizmus, az immunrend-
szer modulációja és az enzimtermelés.  
Lee és mtsai (2012) szerint bizonyos probiotikumok extracelluláris en-
zim termelése, beleértve a különböző karbohidrázokat és proteázokat is, 
különböző képet mutatnak. Ezáltal a probiotikus enzimtermelő mikro-
organizmusok használata serkenti a tápanyagok emészthetőségét és fel-
szívódását. Fontos megjegyezni, hogy a probiotikumok nagyon eltérőek 
és különböző a hatásmechanizmusuk is az adott probiotikum-törzs(ek), 
illetve a dózis és a gazdaszervezet függvényében.
Jelenleg hétféle probiotikum rendelkezik EU-regisztrációval borjak 
részére (2016. márciusi adatok szerint), melyek közül négy tejsav bak-
tériumokat (Enterococcus, Lactobacillus) tartalmaz. Két termék az élő 
élesztők közé tartozik (Saccharomyces) és mindössze egyetlen egy tar-
talmaz Bacillus spp-t. Az EU szigorúan előírja a területén belül alkalma-
zott takarmányozásra szánt probiotikumok biztonságát, így nem engedé-
lyezi olyan fajok vagy törzsek használatát, melyekről kifejezetten nem 
nyert bizonyítást, hogy nem mérgezőek és nem mentesek az antibioti-
kum-rezisztencia átvitelének kockázatától. A fajtól és törzstől függően 
borjaknál az EU-regisztráció szerinti minimum dózis 2,0×108 – 1,5×109 
telepképző egység (CFU)/takarmány kg.
A Bacillus-spórákat kitűnő stabilitás jellemzi. Túlélik a 90°C feletti hő-
mérsékleti viszonyokat, sőt a kokcidiosztatikumokkal, savakkal és más 
takarmányösszetevőkkel is kompatibilisek.
Az egyetlen, borjakban engedélyezett Bacillus-alapú probiotikum két 
egymást kiegészítő fajból áll (1. ábra): a B. licheniformis (DSM5749) 
kimagasló patogéngátló aktivitással bír olyan, az állattenyésztésben gya-
kori baktériumokkal szemben, mint például a Clostridium perfringens; 
míg a B. subtilis (DSM 5750) jelentékenyen növeli a mikrobiális sokszí-
nűséget, amely hatására nő a tejsavtermelő mikroorganizmusok CFU-
értéke a bélben.

A bélmorfológiára és az egészségre gyakorolt hatása mellett a B. subtilis 
kimondottan azon képessége miatt került kiválasztásra, hogy számos 
olyan enzim termelésére képes, mely közreműködik a szénhidrát-, fehér-
je- vagy lipidemésztés folyamatában és jelentős mértékben megnöveli a 
takarmány emészthetőségét. Ez a probiotikum egyedülálló és a bélrend-
szerben jelenlévő táptalajhoz alkalmazkodó enzimprofillal rendelkezik.       
A B. subtilis (DSM 5750) és B. licheniformis (DSM5749) hatékonyságát 
borjakban számos telepi és egyetemi kísérlet is igazolja. A következő 
etetési kísérlet során a tejpótló borjútápszert és a starter takarmányt a 
fenti két Bacillus-fajt tartalmazó probiotikummal egészítették ki.
Egy Lengyelországban végzett egyetemi vizsgálat azt mutatja, hogy a B. 
subtilis és B. licheniformis-kiegészítés elősegíti a borjak gyarapodását. 
Kowalski és mtsai által 64 holstein üsző borjúval végzett kísérlet (2009) 
igazolta, hogy a probiotikus kiegészítéssel nevelt állatok gyorsabban nö-
vekedtek a kontrollcsoporthoz képest. A 8 hetes kísérleti időszak végén 
a kísérleti csoport borjainál szignifikánsan magasabb súlygyarapodást 
mértek a kontrollcsoport egyedeihez képest (+2900g). Ez a teljesítmény-
ugrás az állatok egészségügyi állapotában bekövetkezett javulással is 
kapcsolatos lehet. A probiotikummal etetett borjak bélsárpontjai szigni-
fikáns javulást mutattak a kísérlet második hetében és a teljes tesztidő-
szakban is az átlagos bélsárpont számszakilag jobb lett.     
2015-ben Szlovákiában 489 üszőborjúval végeztek kísérletet. Rögzí-
tették az egészségügyi paramétereket az első 12 hét során. A kísérlet 
egyebek mellett azt is kimutatta, hogy csökkent a hasmenések száma 
mindazon borjaknál, melyeket Bacillus-alapú probiotikum-tartalmú ta-
karmánnyal etettek. A hasmenéses kezelések száma 40%-kal csökkent a 
kísérletet megelőző négy hónapos időszakhoz képest, illetve 55%-kal a 
megelőző év azonos időszakához képest (1. ábra). Tehát a bélfertőzések 
száma egyértelműen csökkenthető B. subtilis és B. licheniformis alkal-
mazásával (Biochem R&D, 2015).
Összefoglalva tehát, tudományos és tapasztalati bizonyítékok is alátá-
masztják a probiotikumok alkalmazásának létjogosultságát a borjúneve-
lésben, mivel bizonyos Bacillus-törzsek takarmányba keverve a borjak 
teljesítménye és egészségügyi állapota javításának hatékony eszköze le-
het. (Referenciák kérésre rendelkezésre állnak.) A rendelkezésünkre álló 
adatok alapján a két Bacillus-törzset tartalmazó probiotikum kifejezetten 
okos választásnak tűnik.                     

Hasmenéses kezelések száma borjaknál a kísérlet során 
(probiotikum-kiegészítéssel), 4 hónappal és 1 évvel a kísérlet előtt 
(mindkét esetben probiotikum-kiegészítés nélkül) (Biochem R&D, 
2015) 
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A B.I.O.Plus® YC  kifejezetten enzimtermelésre 
szelektált mikroorganizmusokat (Bacillus subtilis, 
Bacillus licheniformis) tartalmazó, GMO-mentes, 
új generációs, hatékony probiotikum, amely 
elősegíti a tápanyagok kedvezőbb hasznosulását, 
és stabilizálja a bélflórát.

B.I.O.Plus® YC (Yield Cure®)
új generációs enzimtermelő bélflóra stabilizáló probiotikum

Borjaknál
•  javítja a napi testtömeg-gyarapodást, mivel a 

Bacillus subtilis baktérium enzimtermelése révén 
kifejezetten hatékonyan támogatja az emésztést

•  csökkenti a hasmenés előfordulásának gyakoriságát, 
mert a Bacillus licheniformis kompetitív gátlással  
a patogén baktériumokat visszaszorítja

•  alacsonyabbak az állatgyógyászati költségek, 
mert az immunrendszer támogatása a B.I.O.Plus® YC 
készítményben lévő baktériumok segítségével 
sokkal jobb egészségügyi állapotot generál
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Tudnivalók a bőrcsomósodáskórról és 
következményeiről

2015. 5. számunkban már közöltük a betegség részleteit, az 
anyag újbóli leporolásának indokát az adja, hogy a vírus a vek-
torai által elindult észak felé. Ez közvetlen veszélyt is jelenthet, 
de jelenleg leginkább az élőállat-szállítás körülményeit befolyá-
solja.(Szerk.)

2015. augusztusban a görög állategészségügyi hatóság be-
jelentette, hogy területén megjelent egy új megbetegedés, a 
bőrcsomósodáskór (angolul: lumpy skin disease), amely a szar-
vasmarhákat érintő vírusos betegség, melyet főleg vérrel táp-
lálkozó ízeltlábúak terjesztenek. A betegség nevét onnan kapta, 
hogy a megbetegedett állatok bőrében testszerte csomók jelen-
nek meg. 2016 áprilisában a betegség megjelent Bulgáriában is, 
ahol jelenleg 4 régiót érint a fertőzés. Mind Görögországban, 
ahol 10 prefektus érintett, mind Bulgáriában korlátozó intézke-
dések vannak érvényben, amelyek komoly hatással vannak az 
élőállat-szállításra. 

Előfordulás
A betegség korábban főleg Afrikában és a Közel-Keleten fordult 
elő, de 2015-ben megjelent Görögországban az idén tavasszal 
pedig már Bulgária szarvasmarha-állományát is komoly mérték-
ben érinti. Magyarországon és a környező országokban a beteg-
ség ez idáig nem fordult elő, de a nagyarányú állatmozgás miatt 
a behurcolás veszélye fennáll.
Görögországba a szomszédos Törökországból terjedt át a be-
tegség, mely a korábbinál gyorsabb terjedést mutat. A betegség 
elleni védekezésként a görög állategészségügyi hatóság a vakci-
názás mellett döntött. Mára több tízezer állatot oltottak be, de a 
betegség terjedést Görögországban egyelőre nem sikerült meg-
állítani.

Kórokozó, terjedés
A betegséget a Capripoxvirus nemzetségbe tartozó 
bőrcsomósodáskór vírus (Lumpy skin disease virus, LSDV) 
okozza. A betegség elsődlegesen vérszívó ízeltlábúakkal (vek-
torokkal) terjed (pl.: szúnyogok, legyek vagy kullancsok) me-
lyek fertőzött állatok vérével táplálkoztak, emiatt nagyon fontos 
az állatok kórokozó-átvivők elleni körültekintő rovarirtó szeres 
kezelése és az istállók rovarmenetesítése. Ritka esetekben állat-
ról-állatra is terjedhet a betegség, például a fertőzött állatokról 
leváló pörkkel, nyállal, orrváladékkal, tejjel vagy ondóval. A be-
tegség terjedését fertőzött nyállal szennyezett takarmány vagy 
víz felvételével is kimutatták. A meleg és nedves idő kedvez a 
betegség terjedésének, ugyanis ilyenkor megnő a terjesztésben 
szerepet játszó vektorok aktivitása.

Tünetek
A betegség tünetei lehetnek enyhék vagy súlyosak, fiatal álla-
tokban a betegség általában súlyosabb tüneteket okoz. Az álla-
tok lázasak, levertek és étvágytalanok lesznek. Szemük és orruk 
körül váladék jelenhet meg és előfordulhat súlyvesztés, valamint 
tehenekben a tejtermelés csökkenése.
A legszembetűnőbb elváltozás, hogy az állatok testén 2-5 cm 

átmérőjű csomók jelennek meg a fejen, nyakon, háton, lábakon, 
tőgyén és farok tájékán. Ezek a csomók idővel elhalnak és hegek 
maradnak vissza. A végtagok vizenyőssé válása miatt az állatok 
nem szívesen mozognak. 
Összefoglalva, a csomók jelenléte friss fertőzésre utal, míg a 
hegek egy korábbi, átvészelt fertőzés jelei lehetnek. Gyakori 
szövődmény a tüdőgyulladás és a tőgygyulladás. Előfordulhat 
vetélés, méhen belüli fertőződés, valamint átmeneti vagy végle-
ges terméketlenség is.

Felismerés, kezelés, megelőzés
A betegség gyanúja a jellemző tünetek alapján merül fel, de csak 
a fertőzött állatok közel fele mutat jellegzetes tüneteket. Ha az 
állattartóban felmerül a gyanú, akkor köteles haladéktalanul 
értesíteni az ellátó állatorvost vagy a területileg illetékes ható-
sági állatorvost. A fertőzöttség megerősítése víruskimutatásra 
irányuló (PCR) módszerekkel lehetséges. A bőrcsomósodáskór 
terjedésének megelőzése érdekében abban a gazdaságban, ahol 
a betegséget megerősítették, a teljes szarvasmarha-állományt 
állami kártalanítás mellett le kell ölni. A hatóság járványügyi 
nyomozást végez, hogy kiderítse, hogy a kórokozó hogyan ke-
rülhetett be az adott állományba, illetve merre terjedhetett to-
vább. Kiemelten fontos a leölt állatok tartási helyeinek alapos 
takarítása és fertőtlenítése. 
A betegség kitörése körül védő- és megfigyelési körzeteket kell 
kialakítani. Az állatok és állati eredetű termékek kivitelének ti-
lalmával az intézkedés fő célja a lehetséges új fertőzések, kitöré-
sek mihamarabbi megtalálása és a betegség terjedésnek megaka-
dályozása, így a szarvasmarha-állományok védelme. A betegség 
ellen rendelkezésre áll védőoltás (vakcina), de tagállami hasz-
nálata csak a betegség kitörése esetében és Európai Bizottság 
jóváhagyásával lehetséges. A görög bőrcsomósodáskór járvány 
leküzdéséhez a görög hatóság engedélyt kapott, hogy a hagyo-
mányos intézkedések mellett megkezdje az állatok vészvakci-
názását a betegséggel sújtott régiókban, így védekezve mind a 
saját, mind a többi tagállam szarvasmarha állományainak fertő-
ződése ellen. 
Mivel vérszívó ízeltlábúakkal terjedő betegségről van szó, a be-
tegség megelőzését segítheti az állatok szúnyog és légy elleni  



CVAS laboratóriumi szolgáltatások az UBM-nél
Vajon ismerjük a tömegtakarmányainkat? Metabolizálható???
2014-ben kezdtük meg együttműködésünket az Egyesült Államokbeli CVAS (Cumberland Valley Analytical Services) laboratóriummal, 
melynek eredményeként cégcsoportunk kapta meg a lehetőséget a kizárólagos európai képviseletre. Fő profilunk a tejtermelő ágazat 
takarmány alapanyagainak analitikája.
 Mi a cél?

	Partnereinknek gyors, olcsón megvalósítható, pontos meghatározásokra van szükségük, amely ma nem képzelhető el NIR-
spektroszkópia (Near Infrared Reflectance) nélkül.

	Takarmányainkat nagy mintaszámban szükséges monitorozni, tekintettel az erjesztett takarmányok szezonális változásaira, 
és a mintavételi szórásokra. Mindez a hagyományos, nedves kémiai módszereket alkalmazó laboratóriumok számára 
nehezen kezelhető (idő és költségtényező).

	A folyamatosan változó takarmányalapanyag-bázis (melléktermékek, keverékek) megköveteli, hogy a takarmányiparhoz 
hatékonyan alkalmazkodó analitikai eszközök álljanak rendelkezésre. Mindehhez olyan együttműködő partnert kellett 
találnunk, aki a magyarországihoz hasonló klimatikus viszonyok és agrotechnikai módszerek szerinti takarmánybázishoz 
készíti NIR-egyenletrendszerét. Így esett a választás egy, az USA-ban elsők közt az ipart szolgáló, de folyamatos kutatási 
háttérrel rendelkező laboratóriumra.

Miért más, miért több?
Több, mint 30 paraméter közlése az intenzíven termelő kérődzők biológiai modellje alapján!

	A fehérjefrakciók ismerete:
o Nyersfehérje, 
o Oldódó fehérje, 
o NPN/Ammónia,
o RDP meghatározása,
o ADF Protein vagy ADICP: ADF frakcióhoz kötött fehérje.  

Az állat számára nem hasznosítható;
o NDF Protein vagy NDICP: a neutrális detergens maradék 

nyersfehérje-tartalma. A bendőt kikerülő, de az állat 
számára elérhető fehérjefrakció.

	Rostfrakciók ismerete:
o NDF, ADF, Lignin;
o NDF frakció emészthető (12, 30, 120, 240 órás 

inkubációt követően) és emészthetetlen részének 
meghatározása (30, 120, 240 órás inkubáció residuma) 
in vitro tesztekkel. 

	Egyéb szénhidrátok pontos ismerete:
o Szerves savak
o Cukrok
o Keményítő
o Keményítő emészthetősége (7 órás inkubáció + 

enzimatikus teszt)

	Zsírok (Lipidek):
o Nyerszsír 
o A nyerszsír összes zsírsav tartalma 
o A bendő telítetlen zsírsav-terhelése (RUFAL) TMR-

mintákből

	Ásványi anyagok:
o Nyershamu
o Makroelemek (Ca, P, Mg, K, S, Na)
o DCAD-kalkuláció TMR mintákból

	Fermentáció hatékonyságának ellenőrzése (Illózsírsavak 
analízise)
o Teljes illózsírsav-tartalom
o Tejsav
o Ecetsav
o Vajsav
o Alkohol
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Galamb Eszter
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mobil: 30/194-5328
dora.kovacs@ubmfeed.hu
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szerekkel történő kezelése, de ez az intézkedés önmagában a be-
tegség terjedését csak lassítja. 

Közegészségügyi kockázatok
A bőrcsomósodáskór csak a szarvasmarhákat betegíti meg, em-
berre nem jelent semmilyen veszélyt sem a fertőzött állat, sem a 
fertőzött állatokból előállított élelmiszer.

Lehetséges gazdasági károk
A bőrcsomósodáskór komoly közvetlen és közvetett gazdasági 
károkat okozhat. Tejtermelés csökkenést, bőrben okozott kárt és 
a betegség miatti szövődményeket. A termelési veszteség akár 
a 40-60%-ot is elérheti, de ennél jelentősebb, hogy az érintett 
teljes állományt állami kártalanítás mellett le kell ölni. Ezért ki-
emelten fontos a betegség mielőbbi felismerése és terjedésének 
megakadályozása.
Közvetett gazdasági kár az adott régióra kiszabott Európai Uni-

ós (élőállat és termék kivitelének) korlátozásból fakad. Ennél 
súlyosabb kárt okozhat a 3. országokkal történő kereskedelem 
ideiglenes vagy tartós leállása mind régiós, mind országos szin-
ten. Ennek veszélye áll most fenn a bulgáriai terjedés kapcsán is, 
mivel a magyar élőállat-kivitel egyik jelentős célállomása, Tö-
rökország felé Bulgárián keresztül vezet a fő szállítási útvonal.
A Görögországban és Bulgáriában bevezetett korlátozó intéz-
kedések miatt a Törökországba történő élőállat-szállítás során 
tilos ezeken a területeken megállni, pihentetni, csak az átmenő 
szállítás engedélyezett. Az állatokat a kórokozó-átvivők ellen az 
indulás előtt kezelni, az út folyamán pedig védeni kell. 
Kérjük, hogy amennyiben bőrcsomósodáskór megbetegedésre 
gyanakszik állományában, haladéktalanul értesítse szolgáltató 
állatorvosát vagy közvetlenül az illetékes hatósági állatorvost! 
A Kormányhivatalok elérhetőségét megtalálja az alábbi honla-
pon: http://portal.nebih.gov.hu/hu/web/guest/kormanyhivatalok
Mielőtt útnak indítják a szállítmányokat érdemes az aktuális 
helyzetről tájékozódni, mert a fertőzött területekre belépő szál-
lítmányok Magyarországra történő visszafordítására, a behurco-
lás veszélye miatt nincs lehetőség és az esetleges problémákból 
adódó költségeket, veszteségeket is a kereskedőknek kell visel-
nie. 
A betegségről, annak Európai Uniós helyzetéről, a vonatkozó 
kereskedelmi tudnivalókról a NÉBIH honlapján a gyakran is-
mételt kérdések, valamint a friss hírek között, illetve az alábbi 
útvonalakon találnak friss információkat:
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/aai/
aktualitasok_aai
vagy
ht tp: / /por ta l .nebih .gov.hu/web/guest / - /megjelent-a-
borcsomosodaskor-az-eu-b-1                   





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

SoyPreme®: 
védett szójabab  
Új termék a hazai piacon
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Nedvesség
Nyersfehérje
Nyersrost
Nyerszsír
NDF
ADF
SFA
MUFA
PUFA
ME
NEL

< 11 %
34 %

5 %
19 %

272,1 g
65,1 g

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

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

Beltartalmi paraméterek:
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