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Gonavet Veyx®
D-Phe6-Gonadorelin 50 μg/ml

PGF Veyx® forte
0,250 mg kloprosztenol/ml

Magyarországi képviselet:
2071 Páty, Somogyi Béla út 55.

www.veyx.hu  info@veyx.hu
Tel.:+36 23/343-087 Fax:+36 23/344-754

 A Gonavet Veyx hatóanyaga a  GnRH-k harmadik, legújabb generációja, melyet  a modern peptidszintézis 
tett lehetővé egy kedvezőbb aminosav sorba rakással.   Ez az új hatóanyag a D-Phe6- GnRH.

A különbség a természetes gonadorelin, más néven natív-gonadorelin (5-oxoPro-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-
Arg-Pro-Gly-NH2 (pl. Ovarelin)) és az új, modern szintetikus változat között az, hogy a 6-os pozícióban lévő 

glicint kicserélték D-fenilalninra. 
Az ily módon létrejött D-Phe6- GnRH (5-oxoPro-His-Trp-Ser-Tyr-Phe-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2) hosszabb 
hatástartamú és  nagyobb affinitású a hypohysis GnRH receptoraihoz, ugyanakkor lényegesen nagyobb 

rezisztenciával rendelkezik a peptidázokkal szemben. 
Ennek köszönhető, hogy a D-Phe6-Gonadorelin 10-szeres hatékonyságú a természetes gonadorelin szár-

mazékokhoz képest .

az évtized párosa: Gonavet/PGF Veyx forte
Magyarország vezető szaporodásbiológusai kivétel nélkűl  

a Gonavetet használják ill. ajánlják  partnereiknek!

Egyrészes overál

A felíratozás, fellogózás 
lehetséges helyei:

Választható színek:
vékony, nyári anyagból
150g/nm

őszi, téli, vastag anyagból
200g/nm

100% pamut póló több színben

Bővebb információ és ahová a felíratozás 
pontos szövegét vagy logóját elküldheti:

info@turbosport.hu   Tel.:+36 23/343-087

Kétrészes munkaruha

Nyári akciónk a verhetetlen páros mellé partnereiknek:
Ha Ön 25 tehenet Gonavet/PGF Veyx forte-val szinkronizál, akkor a 
nálunk vásárolt 25 tehenes adag mellé egy, az Ön nevére, illetve telepe 
nevére felíratozott kíváló minőségű overált vagy kétrészes munkaruhát 
vagy 5db felíratozott pólót ajándékozunk!
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Kétrészes munkaruha

Nyári akciónk a verhetetlen páros mellé partnereiknek:
Ha Ön 25 tehenet Gonavet/PGF Veyx forte-val szinkronizál, akkor a 
nálunk vásárolt 25 tehenes adag mellé egy, az Ön nevére, illetve telepe 
nevére felíratozott kíváló minőségű overált vagy kétrészes munkaruhát 
vagy 5db felíratozott pólót ajándékozunk!
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Egyesületi élet

Biztosíthatom Kedves Olvasóinkat, hogy Magazinunk nyári szá-
ma sem nélkülözi az izgalmasnál izgalmasabb híreket.
Ezekben a hetekben főleg a nemzetközi újdonságok, konferenci-
ák, munkaülések és közgyűlések jelentik a fontos híreket, hiszen 
a hazai események még mindig nagyjából ugyanazon témák kö-
rül csoportosulnak.

EHRC küllemi harmonizáció
Az Európai show-bírói csapat Sebők Tamás személyében új 
’tanárt’ üdvözölhetett a legutóbbi, angliai konferencia es mun-
kaülése során. Megtisztelő a felkérés, amely a hazai tenyésztők 
kiemelkedő munkáját, tenyészállataik magas színvonalát ismeri 
el es nem utolsó sorban lobbykapacitásunk erejét mutatja. A ve-
zető bírók hivatottak ezt a különleges és nehéz szakmát átadni, a 
megszerzett tudást ellenőrizni és számon kérni az un. bírói panel 
többi jelöltjétől.
A magyar csapat többi tagja, Kőrösi Zsolt és Harsányi Sán-
dor is kimagaslóan teljesített, az elért pontszámaik alapján az 
élmezőnybe rangsorolódtak, jó néhány ’nagynevű’ hírességet, 
sztárbírót is maguk mögé utasítottak. A küldetés további érdekes 
részleteit Tamás cikkéből ismerhetik meg.

Északi tájakon
A nemzetközi események sora kiváló észak-európai kapcsolatok 
további erősítése érdekében Kőrösi Zsolt kollégánk ismét a finn 
fiatal tenyésztők és kiállítók számára tartott, immáron hagyomá-
nyosnak tekinthető tanfolyamával folytatódott. Svédország pe-
dig a holstein világ szakemberei találkozójának, egy konferen-
ciának, az Európai Holstein Konföderáció elnökségi ülésének és 
Közgyűlésének adott otthont.
A konferenciai tematikája a tejtermelés, holstein tenyésztés 
’zöld’ körülmények között... 
Az északi országok jeleskednek az állatjóléti kérdések széles 
körű átgondolásában és alkalmazásában. Kiemelt szekció fog-
lalkozott a káros üvegházhatású gázok kibocsátásával, egyed, 
farm és termelő ágazat szinten. Sok olyan vonatkozását mutat-
ták be ennek a kérdésnek, amikre nem is gondolnánk. Példának 
okáért holland kutatások egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
takarmányhatékonyság és a metán-kibocsátás minimalizálására, 
mint szelekciós szempontok érvényesítésére a tenyésztésben. 
Lehet, hogy ma még ez utópiának tűnhet, de a kutatások szerint 
hamarosan eljöhet az az idő, amikor ezek a szempontok hasonló 
nagyságrenddel szerepelnek a szelekciós indexekben, mint a ter-
melési tulajdonságok. A magyar delegáció meghívott tagjaként 
dr. Szendrei Zoltán kollegánk fajtakísérletének eredményeit mu-
tatta be, amelyben több tejtermelő fajta teljesítményét vizsgálta 
egy biogazdálkodást folytató hazai tenyészetben. Az északi faj-
ták (norvég- és svéd vörös, valamint a finn ayrshire, továbbá a 
jersey, brown swiss és holstein fajta kísérleti csoportjainak gaz-

dasági hasznosságát, több tucatnyi paraméterét vizsgálta kísér-
letében. 
A föcstej aminosav összetételétől a termelt tejfehérje hasznosu-
lási mutatóin keresztül a testtömegre jutó takarmány-felhaszná-
lás és termelés összefüggéseit, a szaporodásbiológiai jellemzők 
több mutatóját vizsgálta kimerítő részletességgel és több intéz-
mény bevonásával.
A gazdasági mutatók összesítését egy különleges programmal 
követték nyomon. Nagy megelégedésünkre szinte valamennyi 
tulajdonságban a holstein-fríz fajta egyedei szerepeltek a leg-
jobban. Egészen meglepő tulajdonságok esetén is ez a fajta bi-
zonyult a legjobban teljesítőnek. Szerintem kevesen gondolták 
volna, hogy a föcstej esszenciális aminosav összetételét tekintve 
a holstein fajta termeli a legértékesebb tejet. Ugyanez igaz arra 
vonatkozóan is, hogy legjobban a holstein tej fehérjéi hasznosul-
nak a humán fogyasztás esetén. A legrövidebb két ellés közötti 
időintervallummal és a legrövidebb nyitott nappal is ez a fajta 
büszkélkedhet...
A konferencia anyagaiból következő számainkban olvashatnak 
összeállítást.

EHRC (Európai Holstein Konföderáció) Közgyűlés
A tudományos tanácskozást a közgyűlés és az új elnökség meg-
választása követte. A munkacsoportok beszámolói, az elvégzett 
szakmai munka értékelését követően a küldöttek a gazdálkodás 
számairól szavazhattak.
Az alapszabálynak megfelelően az elnökség tagjainak egy ré-
szét, öt főt a küldöttek szavazatai alapján választottak meg, míg 
a legnagyobb populációval és legtöbb befizetett tagdíjjal rendel-
kező négy ország automatikusan helyet kapott az új elnökség-
ben. Magyarország ismét elnyerte a küldöttek bizalmát és újabb 
terminusra képviselhetjük Közép-kelet Európa országait.
Talán már nem is meglepő, hogy egyesületünk tenyésztésveze-
tőjét itt is felkérték egy fiataloknak szóló továbbképzés és egy 
show-bírálat feladataira.

ICAR konferencia
Ezt az eseményt megelőzően, egy héttel korábban pedig az ICAR 
(az állattenyésztési teljesítményvizsgálatok harmonizációjáért 
felelős intézmény) tartotta konferenciáját Franciaországban. A 
konferencia alcíme „új kihívások és modern megoldások”. Erre 
a címre alaposan rászolgál szakmánk, hiszen többen úgy tartják, 
hogy az elmúlt egy-másfél évben több dolog történt, mint egy el-
múlt évtized alatt a tenyésztésben, a technikai-technológiai fej-
lődésben. A genomikus tenyészértékbecslés új aspektusairól és a 
hagyományos ivadékteljesítmény-vizsgálat szükségszerű fenn-
tartásáról hallhattunk érdekes előadásokat. Ezeket az érdeklődők 
eredetiben a www.icar.org/Documents/Bourg-en-Bresse2011/
index.htm honlapon találhatják meg, de következő számainkban 

A felelős kiadó jegyzete
Sűrű nyári program a holstein világban

Bognár László
ügyvezető igazgató, HFTE
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további részletes beszámolókat is készítünk a különböző téma-
körökből.

Konferencia a Voronyezsi Egyetemen
A kétnapos konferencia célja volt a magyar mezőgazdasági 
termékek és technológiák népszerűsítése az orosz piacon. A te-
nyésztésszervezést magyar mintára szeretnék kialakítani, ehhez 
kérték fel Egyesületünket a hazai rendszer bemutatására. 
Az összejövetelen a két ország mezőgazdasági vezetői is tár-
gyaltak, hazánkat Farkas Imre közigazgatási és dr. Kardeván 
Endre élelmiszerlánc-felügyeleti és agrár-szakigazgatási állam-
titkár képviselte. A tárgyalások a közeljövőben hazánkban foly-
tatódnak.

„Új” genetikai terheltség a fajtában
Időről időre egy-egy újabb genetikai terheltség ’felfedezése’ és 
begyűrűző hatásai keltenek hullámokat a tenyészbikák piacán. 
BRACHYSPINA. Ez a latin neve az új genetikai terheltségnek. 
A szó a rövid és a gerinc szavakból keletkezik. Általában ko-
rai vetélést, felszívódó magzatot eredményez, de a megszületett 
homozigóta borjak is életképtelenek. Megrövidült gerincoszlop, 
hosszú lábak, abnormális szervek jellemzik.
Észak-Amerikában elvégezték az aktív bikapopuláció szűrését, 
hiszen ez az öröklődő terheltség egy genetikai teszttel kiszűr-
hető.
A vizsgálatok kimutatták, hogy néhány meghatározó tenyészbi-
ka vonalra lehet visszavezetni ezt a genetikai defektust. (Sweet-
Haven Tradition; Cleitus, Leadman, Convincer, Ramos és Bol-
ton.)
Hogyan öröklődik? Két hordozó egyed párosítása során az utó-
dok között megjelenhet hordozó egyed az esetek felében, az utó-
dok egynegyede terheltégtől mentes és egynegyede pedig homo-
zigóta formában hordozná a halálos gént, de ezt a kombináció 
élve nem fordulhat elő…
Az ismert (vizsgált) hordozó egyedek jelölésére bevezették a 
BY vagy BYC kódot, míg a mentes egyedek TY vagy BYF kó-
dot kapták. A hazai szakmai köröket, mesterséges termékenyítő 
állomásokat és a forgalmazókat a ’rövidgerincűség’ szindróma 
sokkolta, hiszen az észak-amerikai kollégák a vizsgálatok ered-
ményeit azonnal felhelyezték a különböző honlapokra. Az in-
formáció „elszabadult”… Ez a tenyésztők és a fajtafenntartók 
érdekeit szolgálta. Ne feledjük el, itt nem arról van szó, hogy a 
kérdés – adott terhelt tenyészbika szaporításra/köztenyésztésben 
történő felhasználása kizárólag a tenyésztő magánügye, hiszen 
a fajta közösségi tulajdont képez, amelynek nemesítéséért, ér-
tékeinek megtartásáért a fajtafenntartó tenyésztőszervezetek fe-
lelnek. Ők hivatottak őrködni a közösség tulajdona felett. Egy 
komoly állattenyésztési, állategészségügyi rendelet a 61/2002. 
FVM rendelet idézett passzusa pontosan így szól:
„(2) Nem használható szaporítás céljára az olyan állat, amelyik 
öröklődő betegséggel, az utódok egészségét várhatóan súlyosan 
károsító, átörökíthető fejlődési rendellenességgel terhelt, még 
akkor sem, ha az elismert tenyésztő szervezet fajra, illetve fajtá-
ra vonatkozó leírása nem tekinti azt tenyésztésből kizáró oknak.”
Többekben felmerülhet a kérdés, hogy indokolt-e a rendelet szi-
gora és az Egyesület július eleje óta, – a Szakbizottság döntését 
követően – bevezetett regisztrációs politikája, amely nem teszi 
lehetővé új hordozó tenyészbikák központi lajstromszámmal 
történő ellátását és a már KPLSZ-szel rendelkező bikák további 

behozatalát. (Az alábbiakban Dr. Gombácsi Pál, MgSzH főtaná-
csos szakmai leveléből idézek):
„Ha tisztán szakmailag közelítjük meg a kérdést, akkor ugye 
nem lehet igennel válaszolni arra kérdésre, hogy egy tudottan le-
tális gént hordozó állat kerülhet-e köztenyésztésbe. Ha valóban 
ilyen egyszerű az öröklésmenete ennek a terheltségnek, akkor az 
nyilvánvaló, hogy a recesszív homozigóta nem tud szaporodni, 
mert nem marad életben. Nézzük tehát a másik két lehetőséget: 
Homozigóta nem hordozó×(heterozigóta) hordozó: Ilyen párosí-
tás esetén az utódok fele hordozó lesz; hordozó×hordozó párosí-
tás esetén négy utódból csak egy marad tiszta, lesz viszont kettő 
hordozó. Ebből nekem az szűrődik le, hogy a nagy utódszám-
ra képes hímivarnál a hordozó egyedek kárt okozhatnak azzal, 
hogy „végig hintik” a populációt a terheltség génjével és még 
a homozigóta nem hordozó egyedek minden második utódja is 
hordozóvá válik. Ezeket átgondolva érthető talán, hogy a rende-
let miért alkalmazza a szigort.”

Hazai kiállítások – OMÉK, Farmer Expo, KÁN
Az OMÉK körüli bizonytalanságnak vége, hiszen hivatalosan 
is bejelentették az eseményt. Szeptember 28-tól október 2-áig 
tart az új, ’korszerűbb’, fogyasztó- és gyermekbarát kiállítás a 
régi OMÉK-ok erényeit megtartva. Ez áll a közleményben. A ki-
állítás szervezésére és lebonyolítására közbeszerzési pályázatot 
írtak ki, amelyben a tenyésztőszervezetek nem tudtak indulni. 
A nyertes pályázóval és alvállalkozójával viszont folyamatosan 
egyeztetetünk és adott részterületeket mi szervezünk meg és bo-
nyolítunk le. Tény, hogy eleinte sok feszültség adódott ebből, 
hiszen a Magyar Állattenyésztők Szövetsége és tagszervezetei 
már két korábbi OMÉK-ot nagy sikerrel és eredményesen tud-
tak teljes egészében megszervezni, most viszont a felelősségi 
rendszerek kusza szövevényével kell nap, mint nap megbir-
kóznunk... Tesszük a dolgunkat és próbáljuk méltón bemutatni 
a hazai állattenyésztés eredményeit. Ez azonban egyedül nem 
megy. Egy ilyen országos kiállítás nem lehet öncélú parolázás. 
Meg kell mutatnunk, hogy a magyar tenyésztők munkája méltán 
érdemelte ki az elismerést. Mutassuk meg tenyészállataink ki-
váló képességeit! Ismertessük meg a fogyasztói társadalommal 
azt a kemény, ám gyönyörű munkát, ami egy-egy termék mögött 
felsorakozik! 
Hamarosan egy tájékoztató levelet küldünk minden olyan tenyé-
szetnek, amely már korábban részt vett valamelyik kiállításon és 
ezt az anyagot a honlapunk OMÉK oldala alá is feltöltöttük, s fo-
lyamatosan frissítjük. Ebben találják majd az állategészségügyi 
és a korosztályi kiírást, valamint a részvétel feltételeit.
Két regionális kiállítás is megelőzi az OMÉK-ot. A Farmer 
Expo, amely ebben az évben jubilál, 20. sorszámával a szokásos 
tematikával, utódcsoport bemutatók, verseny és egyéni bajnok-
ság mellett – újdonságként közönségprogramokkal, új látvány-
elemekkel készülünk az augusztus huszadikai forgatag és néző-
közönség számára. Látványfejés, nyírási bemutató, felvezetői 
verseny…
A Kaposvári Állattenyésztési Napokra a tenyésztői társadalom 
az idei évben az OMÉK közelsége miatt egy kicsit más prog-
ramokkal készül. A szervezőkkel folyamatosan egyeztetünk 
a bemutatott állatlétszámról és lehetőségekről, a tervezett me-
netrendről. Mi mindenképpen a lehetőségek szerint maximális 
szakmai színvonal mellett kívánjuk Dél-Dunántúl legrangosabb 
mezőgazdasági bemutatóját munkánkkal segíteni.

Egyesületi élet
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A 2006-ban Dániában meghatározott genetikai terheltség 5 év 
alatt oly jelentőségűvé nőtte ki magát, hogy az Amerikai Holstein 
Szövetség 2011. március 25-én Brattleboroban tartott értekezletén 
állásfoglalásában rögzítette az Igazgatótanács szavazásának ered-
ményeként, hogy a Brachyspina szindróma, mint nem kívánatos 
recesszív genetikai terheltség a holstein-fríz fajta törzskönyvében 
az egyéb ilyen jellegű terheltségekkel együtt rögzítésre kerüljön. 
Indoklásában szerepelt az is, hogy a világban használt bikák által 
képviselt vérvonalak koncentrálódása és szűkülése is indokolttá 
teszi, hogy a tenyésztők számára az összes létező információt, 
aminek birtokában vannak, elérhetővé tegyék. Természetesen ez 
nem csak a negatív irányú információkat jelenti, hanem a kívána-
tos hordozó státusz jelölését is. (pl. Kappa kazein AB, BB) 
Ezt követően a WHFF és az EHRC is egyetértett ezen döntéssel 
és a törzskönyvező szervezetek számára a korábbiakhoz hasonló 
módon előírta a vizsgálati eredmények közlését.
Eltérő az egyes országok nemzeti szabályozása a populációba 
kerülés tekintetében. Vannak, akik teljes szabadságot hagynak a 
tenyésztőknek döntéseik meghozatalakor a rendelkezésre álló in-
formációk ismeretében, és vannak, akik forgalmi korlátozást vagy 
tilalmat rendelnek el ezen egyedekkel szemben. 
Magyarországon a 61/2002. FVM rendelet értelmében:
„(2) Nem használható szaporítás céljára az olyan állat, amelyik 
öröklődő betegséggel, az utódok egészségét várhatóan súlyosan 
károsító, átörökíthető fejlődési rendellenességgel terhelt, még 

akkor sem, ha az elismert te-
nyésztő szervezet fajra, illetve 
fajtára vonatkozó leírása nem 
tekinti azt tenyésztésből kizáró 
oknak.”
Becslések szerint a világ hol-
stein-fríz populációjának kb. 
6%-a hordozza a gént. Jellegét 
tekintve a korai magzatelha-
lás, vagy a holt ellés jellemzi 

döntő módon, de a megszületett egyedek – mint ahogy az elne-
vezés is jelzi – rövidült gerinccsigolyákkal és aránytalanul hosz-
szú lábakkal látják meg a napvilágot. A BLAD és a CVM-hez 
hasonlóan a normál mendeli recesszív öröklésmenet jellemzi. A 
heterozigóta, hordozó egyedek nem különböznek fenotípusosan 
kortársaiktól. Az egyedek hordozó illetve mentes statuszáról a re-
cesszív génekre vonatkozó blokkokban kaphatnak a tenyésztők 
információkat a BY (hordozó) és a TY (mentes) jelölésekkel.
A vizsgálatok jelenlegi állása alapján az állapítható meg, hogy 
a SWEET-HAVEN TRADITION nevű bikára vezethető vissza 
a betegség. Ennek megfelelően az érintett jelentős súllyal ren-
delkező bikák között kell megemlíteni CLEITUS, LEADMAN, 
CONVINCER, RAMOS és BOLTON neveit. A jelenlegi vizsgá-
lati eredménnyel rendelkező bikák köre az egyes országok hon-
lapjain megtalálhatóak, rendszeres frissítésekkel.

Brachyspina szindróma
– új recesszív genetikai terheltség –

Kőrösi Zsolt, tenyésztésvezető, HFTE

Egyesületi élet
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Az EHRC és a showbírói munkacsoport megállapodása szerint, 
a hivatalos európai showbíróknak kétévente kötelezően részt 
kell venniük e harmonizációs programban ahhoz, hogy az Eu-
rópai Bírói Panel tagjai maradhassanak. Ez a program tulajdon-
képpen egy vizsgát jelent, ennek keretin belül történik a harmo-
nizációs alapelvek egyeztetése a gyakorlatban, majd a vizsgák 
eredményeinek kidolgozása, az ott felmerült kérdések elméleti 
síkon történő rendezése is.
2011-ben a rendezvénynek Anglia adott otthont. A gyakorlati 
vizsga 10 órától 17 óráig tartott 14 ország 37 bírójának részvé-
telével, két ringben, 42 állat – hét osztály – bemutatkozásával. 
Magyarországot idén Kőrösi Zsolt, Harsányi Sándor – mint fris-
sen debütáló tag - és Sebők Tamás képviselte.

Teljes elismerés illeti a rendezésért felelős Holstein UK dolgo-
zói kollektíváját a szervezésért, elsősorban a kiváló minőségű te-
nyészállatok kiválogatásáért. A program nem képezte részét ki-
állításnak, shownak. Kizárólag a rendezvény kedvéért azonban 
tökéletes „showkörülményeket” teremtettek. Forgáccsal felszórt 
ring, lelátók, tökéletesen felkészített tehenek, feltöltött tőgyek, 
hangosítás… és az állatokat bemutató farmerek, mint nézők. 
Minden körülmény adott volt a bírálat valódi éles gyakorláshoz. 

Munka a ringben

A hivatalos végeredményeket a munkacsoport két tagja, Mauro 
Carra – a program vezetője – és Gabriel Blanco – spanyol bíró, 
akivel már találkozhattunk Hódmezővásárhelyen munka közben 
is 2005-ben – alakította ki. Osztályonként előre kijelölték azokat 
a bírókat, akik a hivatalos indoklásért voltak felelősek, így min-
den osztályt 6-7 bíró, így 6-7 ország indokolt.

Az indoklások végeztével „ütköztetve” lettek a 
gyakran igen eltérő vélemények, de végső konk-
lúzió nélkül csapat nem hagyhatta el a ringet. Az 
ekkor történő beszélgetések azonban már nem 
befolyásolták a vizsga végkimenetelét, hiszen a 
rangsorba állítás eredményeit már ezt megelőzően 
begyűjtötték a résztvevőktől. A vizsga részét ké-
pezték üsző, elsős, második-harmadikos és idősebb 
tehenek osztályai is. Érdekes, hogy a legkülönbö-
zőbb rangsor éppen a legfiatalabb tehenek osztályá-
ban alakult ki, míg az idősebb kategóriáknál „Eu-
rópa szemei” feltűnően jól dolgoztak együtt. Talán 
a legnagyobb megosztottság az elhúzódó laktációk 
miatti kondíció, és ennek köszönhetően a kevésbé 
feltöltött tőgyek megítélésében rajzolódott ki.
A bírálat másnapjára kiértékelték az eredménye-
ket, melyeket – országoktól függetlenül – minden 
bíró nagyon várt, hiszen ezek alapján állították fel 
az új Európai Bírói Panelt, a listát, amely felkerül 
az EHRC honlapjára. A listán szereplő bírók ettől 
kezdve, mint Európa hivatalos showbírói képvisel-
hetik, kell, hogy képviseljék a kontinens „színeit”, 
tenyésztési irányelveit – ha szükséges – bárhol a 
világon.
Az eredmények kiértékelése nemcsak ország bon-
tásban, hanem személy szerint is megtörtént. Az idei 
harmonizáción Lengyelországon, Csehországon és 
rajtunk kívül csak „tőlünk nyugatabbra” fekvő or-
szágok bírói vettek részt. Az eredmények ismereté-
ben – talán kicsit szerénytelenül – állíthatjuk, hogy 
nagyon jó teljesítményt sikerült produkálnunk. 
A 14 ország összesített eredményei alapján Ma-
gyarország a harmadik helyen végzett Írország és 
Portugália után. A legnagyobb elismerés talán fris-
sen debütáló kollégánkat, Harsányi Sándort illeti, 
aki a 37 induló közül az előkelő negyedik helyezést 
érte el a „ranking listán”. Gratulálunk! 

Az eredményeknek köszönhetően az európai bírói panel tagja 
maradt Kőrösi Zsolt és Sebők Tamás. Az új szabályoknak meg-
felelően  minden európai ország  – az eddigi kettő helyett – há-
rom bírót delegálhat a listára, amelynek feltétele a sikeres vizs-
gák mellett minimum két harmonizációs programon való rész-
vétel, így 2011-től Jakab Lajos kollégánk is a panel tagja lehet. 
A jövőt illetően a munkacsoportban is komoly változások tör-
téntek. Az eddigi vezető Mauro Carra (Olaszország), nyugdíjba 
vonult, így mostantól a helyére John Gribbon (UK) – aki szintén 
bírált már Hódmezővásárhelyen 2006-ban – került pozíciójá-
ba. A munkacsoportba frissen bekerült két ország pedig Svájc 
és Magyarország lett. (A munkacsoport másik három tagja még 
Hollandia, Spanyolország és Dánia). 

Dobogón a magyar bírók az Európa top 10-ben
Európai Showbírói Harmonizáció, 2011

Sebők Tamás
küllemi bíráló, HFTE

Egyesületi élet
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A VM KASZK SZKI Táncsics Mihály Mg-i Szakképző Iskola 
május közepén 11. alaklommal rendezte meg Regionális Me-
zőgazdasági Kiállítását Sződligeten. A rendezvényt ünnepélyes 
keretek között Pintér Tibor főigazgató mellett Dr. Ángyán József 
parlamenti államtitkár, Bábiné Szottfried Gabriella országgyű-
lési képviselő és Vác polgármestere, Fördős Attila nyitotta meg. 
A kiállításra látogatókat rendkívül színes szakmai és közönség-
programok várták. A holstein-fríz show bírálat mellett, – a tel-
jesség igénye nélkül – szabadidomító lovasbemutató, díjugrató 
és fogathajtó verseny, lópatkolás, juhnyírás, méhészbemutató 
és hobbiállat kiállítás közül választhatott a szakmai közönség, 
míg a család többi tagját munkakutya, agility és „dog dancing” 
bemutató, állatsimogató, tréfás szakmai vetélkedő, aszfaltrajz-
verseny, extrém motoros bemutató és számtalan koncert, tánc-
produkció szórakoztatta.

A bírálaton kizárólag a tangazdaság saját tenyésztésű egyedei 
vettek részt. (Felhívnám a figyelmet a fiatal generáció kiváló 
„tőgymélység” tulajdonságára!)

 
A tehenek osztályában a győzelmet Kópé, a Virág Szabolcs  
által bemutatott, 15381 Vajháti Tóbiás Wade apaságú elsőborjas  
tehén szerezte meg.

Az üsző osztályban...

...Szőke Edina vezetésével Ékes, Zaire apaságú egyed győzedel-
meskedett.

A fajtabemutatón a holstein mellett a jersey, a jersey×holstein 
F1 és a magyartarka fajta is képviseltette magát.

A szarvasmarha programot a – mára oly népszerűvé vált – fel-
vezetői verseny bemutatója zárta. Komoly érdeklődés övezete a 
színpadi produkciókat de a veterán és modern traktorok, gépek 
kiállítása is sok embert vonzott.

A nap végeztével 
állatnak, embernek 
egyaránt jól esett a 
pihenés.

Bízunk benne, hogy e színvonalas rendezvény a jövőben is ha-
sonló szép napokat szerezhet a régió mezőgazdaság iránt érdek-
lődő lakóinak!

Regionális Mezőgazdasági Szakkiállítás
Sződliget, Floch Puszta
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Holstein tenyésztésünk méltón ünnepelte a XVIII. Alföldi Állat-
tenyésztési és Mezőgazda Napokat. A Nemzeti show-n a rekord-
nak számító 150 állat indult, melyek több mint 35 tenyészetből 
érkeztek. A résztvevők tíz korosztályos kategóriában és három 
champion-osztályban versengtek a legjobb helyezésekért. A bí-
rálatot Sebők Tamás és Kőrösi Zsolt nemzetközi show bíró se-
gédlete mellett Ken Proctor Anglia igen elismert tenyésztője és 
showbírója végezte. Ken már farmra született. 1979-ben elnyer-
te az „év fiatal tenyésztője” címet Angliában. Tenyészetében 400 
tehenet fej, 10.500 kg tej st. laktációs termeléssel. A telep több 
mint 100 Excellent tehénnel büszkélkedhet, volt már Nemzeti 
nagydíjas és Reserve Champion tehenük is. Ken Proctor szám-
talan Royal Show-n bírált, emellett gyakori vendégbíró Európa 
különböző országaiban is. Bírálatán érződött a „tenyésztői hát-
tér” a csupán „showtehén” idén „kevés” volt a győzelemhez. 
Ken szerette a funkcionális teheneket, a termelő tőgyeket, egy 
kiugróan szép hátsó tőgyfél komoly helyezéseket dönthetett el! 
A bevonuló állatok minőségéről elmondható, hogy először talán 
idén érezhette a bíró azt az európai színvonalat, amelyet sok-sok 
helyen láthatott már tőlünk nyugatra. 

Nem állítom, hogy a „hódmezős tehenek” az említett ringekben 
sorra dobogós helyen végeztek volna, azt viszont igen, hogy a 
bírált tehenek nagy része megállta volna helyét bárhol Európá-
ban. A kiegyenlített mezőny a bíró mellett a nézők, a tenyész-
tők elismerését is elnyerte. A legnépesebb osztályok, az üszők, 
a 20 feletti létszámmal érkező tehéncsoportok, a senior tehenek 
mind-mind képviselték azokat az elvárásokat, amelyeket a show 
és a farm egyaránt támaszt a mindennapokban dolgozó tenyész-
állatokkal szemben. Az újonnan debütáló tenyészetek „szamár-
létra” nélkül csatlakoztak a mezőnyhöz. Olyan megyébe került 
aranyérem – Reserve Champion díj – ahol ezelőtt még soha nem 
volt. A „régi nagyok” tovább erősítették pozíciójukat a rendkívül 
mozgalmas, izgalmas bírálat mellett.
Összességében elmondható tehát, hogy az európa-bajnoki ered-
mény nem a véletlen műve volt. Magyarország ismét megmutat-
ta, hogy a következetes tenyésztői munka nem marad eredmény 
és siker nélkül.

Még egy gondolatot fűznék az elmúlt évek bírói munkájához. 
2009-ben amerikai, 2010-ben olasz, majd 2011-ben angol bíró 
érkezett hazánkba kizárólag a Nemzeti show alkalmára. Az el-
múlt három évben e három nemzet bírója két tehénnek ítélte 
Grand Champion címet. Icának, Etyekről és Süsünek Pálhalmá-
ról. Először Ica nyert, rá egy évre Süsü, idén Ica visszahódította 
a nagydíjat, Süsü a Reserve Champion díjjal – úgy érzem – büsz-
kén állhatott a ringben, de emlékezzünk csak a Mezőhegyesi Do-
lomit kétszeres nagydíjas egyedre, amely döntések hátterében 
angol és francia bíró állt. Ezek a példák is kiválóan alkalmasak 
arra, hogy bizonyítsák a meghívott bírók „harmonizált szaktudá-
sát”. Minden évben – és ez a jövőben így lesz – próbálunk Eu-
rópa-szerte ismert és elismert, komoly gyakorlattal rendelkező 
bírókat hívni a nemzeti kiállításunkra. Tekintettel pozíciónkra az 
európai panelben, ezek a szakemberek el is fogadják felkérése-
inket és nekünk ez garanciát jelent: garanciát a lehető legelfo-
gulatlanabb, legaprólékosabb, „legprofibb” munkára, garanciát 
Egyesületünknek, garanciát Önöknek, Tenyésztőknek arra, hogy 
díjazott egyedeink valóban, megérdemelten képviselhessék a 
magyar holstein-fríz „elit alakulatát”.
Az elitet megnevező hivatalos jegyzőkönyv a cikk végén olvas-
ható.
Sokszor gondolkodtam, mi az, ami ilyen magasságokba emeli 
egy kiállítás színvonalát. Kétfajta tenyésztő biztosan. Az egyik, 
akinél már megvan a rutin és a motiváció, a másik, az új belépő, 
akit megfog a hangulat és pillanatok alatt az előző csapatban 
találja magát, s jönnek közben a szép helyezések. Alátámasztan-
dó előző állításomat egy pár érdekességet említenék, a teljesség 
igénye nélkül.

A Junior Reserve Champion győztese az érsekvadkerti Agroméra 
Zrt. három éve jött először Vásárhelyre, sikerével valószínű fel-
sőbb osztályba lépett. A vemhes üsző kategória szoros küzdelmet 
hozott. A két apai (Winston) féltestvér, Meduse (Kasz-Farm Kft. 
Derecske) és Viper (Geofríz Kft. Onga) közül az előző szerezte 
meg a győzelmet, megismételve tavalyi szűz üszős győzelmét, 
aholis Viper a kategória harmadik helyezettje lett. Az ongaiakat 
az vigasztalhatja, hogy az előző évben viszont ők nyerték ezt a 
kategóriát. A vemhes üsző csoport harmadik helyezett állata sze-

Csodás felnőtté válás
2011 Hódmezővásárhely

Berkó József, területi igazgató, HFTE
Sebők Tamás, küllemi bíráló, HFTE



2011/3 11www.holstein.hu

Egyesületi élet

rencsésnek mondhatja magát. A megszűnt dalmandi tenyészet-
ből nem külföldre került, hanem az egykori vezető, Bakos Gábor 
tulajdonába. Gábor hozzáértését bizonyítja ez a szép eredmény.
Két újonc tenyészet parádés belépője: a hatodik kategóriában 
a szentgáloskéri (Agrária Zrt.) Dórának nem volt szerencséje, 
csak a második helyet tudta megszerezni, mivel a sors a kiállítás 
legszebb tőgyű tehenét, a fegyverneki (Kunhalom Agrária Kft.) 
PJ Marha Ace-t sodorta az útjába. 
Nomen est omen – mondja a mondás: a nyolcadik kategóriában 
a mezőtúri (Agrofríz Kft.) Elő Pillantás nem talált legyőzőre, 
mondhatnánk, első pillantásra győzött.

A senior osztályban ismét találkozott a két legnagyobb visszaté-
rő: a pálhalmai (Agrospeciál Kft.) Süsü 2010 Grand Championja 
és az etyeki (Bicskei Mg Zrt.) Ica 2009 nagydíjasa. A rendkívül 
izgalmas párharc végén Ica visszavette trónját, és így az egyik 
legeredményesebb tehén lett a vásárhelyi kiállítások történeté-
ben, mivel 2010-ben Senior Reserve Champion díjat is szerzett.
Több kiváló tenyészet a nevezett állatok számával is emeli a ki-
állítás színvonalát. Természetesen a mennyiség véletlenül sem 
megy a minőség rovására, sőt. Agronómia Kft. 15, Mezőhegyesi 
Ménesbirtok Zrt. 14, Hód-Mezőgazda Zrt. 11, Biharnagybajomi 
Dózsa Zrt. 10 állata kiválóan szerepelt az egyéni küzdelmekben, 
de nemcsak ebben az évben. A meghirdetett pontversenyt az el-
múlt öt évben Hódmezővásárhely, Deszk és Mezőhegyes nyerte, 
a legutóbbi háromszor. És, hogy a negyedik tenyészetről se fe-
ledkezzünk meg, Biharnagybajom az egyik legszínvonalasabb 
kategóriában, a tenyészetek versenyében zsinórban harmadszor 
győzött.
Elnézést kérek azon tenyészetektől, akiknek a neve kimaradt eb-
ből a kis szemezgetésből. Ők is bármikor képesek kategóriagyő-
zelemre és helyezések megszerzésére, ezzel emelve a versenyek 
színvonalát.
A szombati felvezetők ügyességi versenye nagyon szoros küz-
delmet hozott a játékosság mellett. A bemutató kedves színfolt-
ja volt Tiborc, az egyéves magyar szürke ökör, aki Zöld Attila 

kezében holsteineket megszégyenítő engedelmességgel hajtott 
végre minden gyakorlatot. A végső győzelmet Zsemkó Tamás 
(Geofríz Kft. Onga) szerezte meg a tavalyi győztes Zsingellér 
Éva (Agronómia Kft. Deszk) és Szögi Szilvia (Kaposvári Egye-
tem) előtt.
A felvezetők utánpótlás generációját sem akármilyen fából fa-
ragták. Vasárnap a rossz idő ellenére nagy izgalommal készültek 
a versenyre, senki nem gondolt a megázás kellemetlenségeire, 
sokkal inkább az elnyerhető díjak valamelyikére. Furcsa ezt 
mondani, de nagyon jó érzés is, hogy a tíz év fölötti indulók 
többsége már rutinos visszatérő versenyző és igencsak ragaszko-
dik az előző évi eredményei túlszárnyalásához. Ezt jól példázza, 
hogy a tavalyi első három helyezett most is az első négy közé 
került. A győzelmet Dóri Tibor szerezte meg megelőzve Sinkó 
Teklát, Herczeg Krisztiánt és Korhammer Norbertet.

Maguk a nemzeti show helyszínét adó Vásárhelyi szervezők 
sem számítottak ilyen nagyszerű születésnapi ajándékra, amit a 
holstein tenyésztők adtak nekik és maguknak. Nem kívánhatok 
mást, mint hogy ennek a sok munkának ami ezt eredményezte, 
jövőre és az azt követő években is hasonló szép termése legyen.

SZARVASMARHATENYÉSZTÉS DÍJAI
Holstein-fríz szűzüsző I. kategória 

Harmadik helyezettje: 39007 3073 6 BORCSA
Apja: 17839 Magor BONANZA Allen-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., Bóly

Második helyezettje: 32238 6124 1 NYOMI
Apja: 20912 BG GIN Dundee-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Fríz Kft., Onga

Első helyezettje: 30406 3583 6 CILI
Apja: 18715 Braedale GOLDWYN  
Tenyésztő és tulajdonos: Agroméra Zrt., Érsekvadkert
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Holstein-fríz szűzüsző II. kategória 

Harmadik helyezettje: 30350 6476 0 BRUMI
Apja: 19955 ALIBI
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

Második helyezettje: 32022 8887 8 PÉLPUSZTAI KICSI 
DOLMAN
Apja: 19732 Regancrest DOLMAN-ET
Tulajdonos: Pélpusztai Mg. Kft., Pélpuszta

Első helyezettje: 33082 2138 0 LEONTIN
Apja: 21395 Crockett CHICAGO
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória 

Harmadik helyezettje: 33057 1189 5 CSEL
Apja: 14846  Comestar LEE-ET
Tenyésztő: Dalmandi Mg. Zrt., Dalmand  Tulajdonos: Bakos 
Gábor, Kaposvár

Második helyezettje: 32238 5527 5 ONGA WINSTON VIPER
Apja: 19402 Sunday Dur Hyman WINSTON
Tenyésztő és tulajdonos: Geofríz Kft., Onga

Első helyezettje: 30880 5787 6 MEDUSE
Apja: 19402 Sunday Dur Hyman WINSTON
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske

Holstein-fríz tehén IV. kategória

Harmadik helyezettje: 30350 5801 1 BÍRÓ
Apja: 18715 Braedale GOLDWYN 
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

Második helyezettje: 32022 8134 1 PÉLPUSZTAI ERZSI 
DOLMAN
Apja: 19732 Regancrest DOLMAN-ET
Tulajdonos: Pélpusztai Mg. Kft., Pélpuszta

Első helyezettje: 33082 0540 9 LOTTI
Apja: 19511 Sandy-Valley BOLTON-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

Holstein-fríz tehén V. kategória

Harmadik helyezettje: 33082 0122 9 FÁTYOL
Apja: 20373 Vajháti FÉLHOLD Duplex
Tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

Második helyezettje: 32505 8682 1 BOUKJE
Apja: 19116 Regancrest MR. SAMUELO-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.

Első helyezettje: 31951 7721 2 ZITA
Apja: 17069 BOSS IRON-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bakony Ho-Li Kft., Zirc
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Holstein-fríz tehén VI. kategória

Harmadik helyezettje: 32505 8231 7 ANGÉL 
Apja: 16543 Gelej ZSILETT Outside
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Me-
zőhegyes

Második helyezettje: 30091 4088 7 DÓRA
Apja: 19401 JOSE 
Tenyésztő: Agrária Mg. Rt., Szentgáloskér Tulajdonos: Agrária 
Mg. Zrt., Szentgáloskér

Első helyezettje: 32093 3651 6 KUNHALOM PJ MARHA ACE
Apja: 19329 My-John BW MARSHALL Ace-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Kunhalom Agrária Kft., Fegyvernek

Holstein-fríz tehén VII. kategória

Harmadik helyezettje: 31951 7353 7 IBOLYA
Apja: 19402 Sunday Dur Hyman WINSTON
Tenyésztő és tulajdonos: Bakony Ho-Li Kft., Zirc

Második helyezettje: 32505 7118 2 VIRGULE
Apja: 19238 R-E-W BUCKEYE 
Tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes

Első helyezettje: 30232 6371 1 ROZI
Apja: 17447 Calbrett-I H H CHAMPION-ET
Tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Ken Proctor

Az idei kiállítás nemzetközi 
show bírója nem csak a küllemi 
bírálat, hanem a holstein-fríz te-
nyésztés egyéb területein is nagy 
gyakorlattal rendelkező szak-
ember. A szarvasmarhákkal már 
kisgyermek korától közvetlen 
kapcsolatot ápoló Ken Proctor 
feleségével, Rebekával 1978 óra 
vezeti az Airfield Holstein far-
mot.
1979-ben elnyerte „Az év te-
nyésztője” címet a fiatal farmerek között. Tenyészetében jelen-
leg 400 holstein tehenet tart, kétszeri fejés mellett 10.500 kg tej 
eredménnyel.
Néhány példa az Airfield Holstein farm eredményeiből: számos 
alkalommal nyertek regionális bajnokságot, 2001-ben a nemzeti 
bajnok tehén, 2002-ben pedig a nemzeti második helyezett a te-
nyészetükből került ki.
A telep több mint 100 excellent tehénnel büszkélkedhet. A tenyé-
szet legjobbjai közt vannak: Dohbell Lindy Angie (Ex93), Airfield 
CC Beth (Ex95), Airfield James Miss America (Ex94), Lavenham 
Can Ada (Ex93) 137.000 liter tejtermeléssel, Charterley Outside 
Darel (Ex92), Airfield Goldwyn Sadie (Vg88 2 évesen) és a vö-
röstarka Nobold Rampage Sara (Vg86 2 évesen).
Ken Proctor már számtalan regionális kiállításon bírált az Egye-
sült Királyságban, nemzeti bíróként vett részt a Royal Show 
(2003), Royal Welsh Show (2002) és Royal Ulster (2003) rendez-
vényeken. Nemzetközi kiállításokon is rendszeres vendég, Hol-
landiában (3H Show), Svédországban (Malmö Show), Írország-
ban (Baileys Classic, Tullamore), Finnországban (Farmari Show) 
és Észtországban meghívott bíró volt. Elvégezte az európai bíráló 
iskolákat Dániában, Svájcban és Nagy-Britanniában.
Évekig dolgozott az angol Holstein Egyesületben kutatási és 
fejlesztési területeken, a tenyésztésszervezésben, valamint a te-
nyésztési osztályon, majd az Egyesület elnökeként segítette az 
angol tenyésztők munkáját. 
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Holstein-fríz tehén VIII. kategória

Harmadik helyezettje: 30350 4639 5 KICSI
Apja: 18715 Braedale GOLDWYN 
Tenyésztő, tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

Második helyezettje: 31316 4833 6 SZEGFŰ
Apja: 19274 Van-Wagner SANSKRIT-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Dunakiliti Agrár Zrt., Dunakiliti

Első helyezettje: 30922 3513 8 AGROFRÍZ ELSŐ PILLANTÁS
Apja: 15120 Hun Vajháti SÜNDÖRGŐ Mason 
Tenyésztő és tulajdonos: Agrofríz Kft., Mezőtúr

Holstein-fríz tehén IX. kategória

Harmadik helyezettje: 32835 0251 9 BÖBE
Apja: 16993 Comestar STORMATIC-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major

Második helyezettje: 30055 6395 8 PIRI
Apja: 16913 Canyon-Breeze ALLEN-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Nagykun 2000 Mg. Zrt., Kisújszállás

Első helyezettje: 32835 0209 0 ICA
Apja: 15548 SAPHIR-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major

Holstein-fríz tehén X. kategória

Harmadik helyezettje: 32022 5027 1 PÉLPUSZTAI FÜSTI 
TITANIC
Apja: 17923 Hartline TITANIC-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Pélpusztai Mg. Kft., Pélpuszta

Második helyezettje: 30350 3402 8 GEESKE
Apja: 17447 Calbrett-I H H CHAMPION-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

Első helyezettje: 30028 7973 7 PÁLHALMAI SÜSÜ MARKEM
Apja: 15691 Meadow Bridge MARKEM
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Pálhalma

A csapatverseny harmadik helyezettje a Bicskei Mg. Zrt., 
Etyek-Ödön major,

Egyesületi élet
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Egyesületi élet

második helyezettje a Geo-Milk Kft., Sárospatak,

első helyezettje a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Bihar-
nagybajom.

A legszebb holstein-fríz nőivarú egyedek összevetése alapján a 
kiállítás nagydíját 32835 0209 0 ICA nevű tehén kapta, apja: 
15548 SAPHIR-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete az előző évekhez ha-
sonlóan különdíjat ajánl fel:
1.  A kiállítás legszebb tőgyű tehenének tenyésztője részére
A díjat kapta a Kunhalom Agrária Kft., Fegyvernek, 32093 
3651 6 KUNHALOM PJ. MARHA ACE 19329 My-John BW 
MARSHALL Ace-ET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Ken Proctor, a kiállítás bírója, átvette Járvás  
Katalin

Dr. Szabó Ferenc

A Magyar Szarvasmarhatenyész-
tők Szövetsége 1999-ben Csukás 
Zoltán professzor emlékére díjat 
alapított, melyet minden évben az 
Alföldi Állattenyésztési és Mező-
gazda napok díjkiosztó ünnepsé-
gén adnak át. A díj – amely bronz 
emlékplakett, díszoklevél és 500 
eurónak megfelelő pénzösszeg – 
odaítéléséről kuratórium dönt. 
A díjat ez évben szakmai tevékenységének elismeréseként dr. 
Szabó Ferenc érdemelte ki. Az elismerést Baranyai Sándor, a 
Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetségének elnöke adta át.
Dr. Szabó Ferenc 1949-ben született. A kaposvári Móricz Zsig-
mond Mezőgazdasági Technikumban érettségizett, majd a Keszt-
helyi Agrártudományi Egyetemre nyert felvételt. Tanulmányait 
befejezve rövid termelőszövetkezeti gyakornokoskodás után az 
Alma Materben kezdett dolgozni, ahol az Állattenyésztési Tan-
szék egyetemi tanára, jelenleg is általános állattenyésztési és a 
szarvasmarha tenyésztési ismereteket tanít, emellett a tanszék tu-
dományos és kutatási tevékenységét koordinálja.
Dr. Szabó Ferenc a mezőgazdasági tudományok doktora, számos 
hazai és nemzetközi szakcikk szerzője, társszerzője. A Magyar 
Tudományos Akadémia Állattenyésztési és Takarmányozási 
Szakbizottságának szakosztályvezetője.
Nős, 2 felnőtt gyermek édesapja.
Személye szorosan kapcsolódik a szarvasmarha tenyésztéshez, 
ezen belül elsősorban a húsmarhatenyésztéshez. Jelenleg a Ma-
gyar Hereford, Angus és Galloway Tenyésztők Egyesületének el-
nöke, de valamennyi húsmarha egyesülettel jó emberi és szakmai 
kapcsolatokat ápol.
Szervezője a már közel két évtizede minden évben megrendezett 
keszthelyi húsmarhás tanácskozásnak, mely az egyik legnagyobb 
látogatottságú szakmai tanácskozás. Azon személyiségek közé 
tartozik, akik az elmúlt 40 évben sokat tettek magyar szarvas-
marha tenyésztésért. Gratulálunk a kitüntetettnek!
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2.  Az összetett pontverseny kiírásának eleget tevő, legered-
ményesebben szereplő tenyészet részére
A díjat kapja: a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes, aki 
a kiírás alapján 54 pontot szerzett.
A díjat átadta: Sebők Tamás, átvette Kun Mihály vezérigazgató

3.  A kiállítás Junior Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Kasz-Farm Kft., Derecske, 30880 5787 6 
MEDUSE, 19402 Sunday Dur Hyman WINSTON apaságú 
vemhesüsző bemutatásáért.
A díjat átadta: Berkó József, átvette Sipos János

4.  A kiállítás Junior Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapta az Agroméra Zrt., Érsekvadkert, 30406 3583 6 
CILI, 18715 Braedale GOLDWYN apaságú szűzüsző bemu-
tatásáért.

5.  A kiállítás Intermediate Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagyba-
jom a 30232 6371 1  ROZI, 17447 Calbrett-I H H CHAMPION-
ET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Harsányi Sándor, átvette Madar László ágazatvezető

6.  A kiállítás Intermediate Reserve Champion tenyészállata     
     részére
A díjat kapta a Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely a 
33082 0540 9 LOTTI, 19511 Sandy-Valley BOLTON-ET apa-
ságú tehén bemutatásáért.

Egyesületi élet
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Egyesületi élet

7.  A kiállítás Senior Champion tenyészállata részére
A díjat kapja a Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major,  32835 0209 
0  ICA, 15548 SAPHIR-ET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Jakab Lajos, átvette Andrássy István telepvezető

8.  A kiállítás Senior Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Pálhalmai Agrospeciál Kft., Pálhalma, a 30028 
7973 7 PÁLHALMAI SÜSÜ MARKEM, 15691 Meadow 
Bridge MARKEM apaságú tehén bemutatásáért.

9.  A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Pálhalmai Agrospeciál Kft., Pálhalma 30028 
7973 7 PÁLHALMAI SÜSÜ MARKEM, 15691 Meadow 
Bridge MARKEM apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat és a 200.000 Ft-os pénzjutalmat átadta: Kőrösi Zsolt, át-
vette Csermák István

10.  A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapja a Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major 32835 0209 
0  ICA, 15548 SAPHIR-ET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat és a nagydíjért felajánlott 500.000 Ft-os  pénzjutalmat 
átadta: Bognár László, ügyvezető igazgató, HFTE

Az év tenyésztője 2011-ben dr. Herczegh Károly, a Herceg 
Farm Kft., Csaholc tulajdonosa.
Egyéb elfoglaltság miatt a díjat Bognár László, a Holstein-fríz 
Tenyésztők Egyesületének ügyvezetője később, a vállalkozás 
tisztaberki telepén, két Aranytörzskönyves egyed avatásával 
egyidőben adta át.

Dr. Herczegh Károly

A kimagasló termelési és tenyésztési eredményeket felmutató 
gazdaságok tenyésztést irányító szakemberei közül évente egy 
alkalommal, egy személy részére – az Alföldi Állattenyésztési és 
Mezőgazda Napokon – AZ ÉV TENYÉSZTŐJE címet adja át a 
Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete. 
2011-ben ’Az év tenyésztője’ szakmai elismerésünket  
Dr. Herczegh Károly érdemelte meg munkájával. 1956. szept-
emberében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Magosligeten szü-
letett parasztszülők gyer- 
mekeként. Az általános 
és középiskolai tanulmá- 
nyok után az Állatorvos- 
tudományi Egyetemre 
nyert felvételt.
Az egyetem elvégzése 
után 1980-ban a csaholci 
Erdőhát Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezetben 
helyezkedett el üzemi ál- 
latorvosként, ahol két év- 
vel később az állatorvo- 
si feladatok ellátása mel- 
lett négy évig a főál- 
lattenyésztői teendőket is 
elvégezte a 600 tehénlét-
számú termelőszövetke-
zetben. A meglévő állatál-
lomány mellett libatenyésztésbe kezdett. A Termelőszövetkezet 
Részvénytársasággá alakulása után – melynek tagja lett –, a telepi 
állatorvosi munka mellett a körzethez tartozó 6 település állatál-
lományának állategészségügyi teendőit is ellátta. 
Az ’90-es évek elején kezdődő háztáji állománycsökkenés miatt 
1996-ban társas vállalkozást indított tejtermelő tehenészet ki-
alakítása céljából Berek-Farm Kft. néven. 10 éves közös munka 
eredményeként a Kft. többször volt első az országos tejtermelési 
versenyben. 
2006-ban a Debreceni Agrártudományi Egyetemen végzett ál-
talános agrármérnök fiával együtt megalakította a Herceg-Farm 
Kft-t, mely családi vállalkozásként működik. A vállalkozás fő te-
vékenysége a tejtermelés és ennek kiszolgálása saját termelésű, 
lehetőség szerint kiváló minőségű tömegtakarmánnyal. Célja a 
genetikai potenciál minél nagyobb mértékű kihasználása. 
2007 óta elsők az országos tejtermelési rangsorban. 2010-
ben 13.060 kg laktációs termelésükkel átlépték a lélektani 
tizenháromezres határt, bizonyítva, hogy a hazai holstein állo-
mány gazdaságosan is magas szintű eredményeket képes elérni. 
Több mint 30 éve, vagyis munkába állása első percétől a mai na-
pig a holstein-fríz „szolgálatában” örömmel végzi teendőit, mert 
munkája egyben a hobbija is. 
Gratulálunk a kitüntetettnek!
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X. Nemzeti Holstein Show 2011. 

11.  A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete emlékplakettet adott 
át a Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major tenyészet részére 
a cremonai Európa-bajnokságon való méltó bemutatkozásért.  
A Zrt. képviselői küldöttgyűlésünkön nem tudtak jelen lenni, 
ezért vették át elismerésüket az Alföldi Állattenyésztési és Me-
zőgazda Napok kiállításon.
A díjat átadja: Bognár László, ügyvezető igazgató, HFTE

12.  A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete Sütő János részére 
kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Mestertenyésztő 
díjat adományoz. Ő a küldöttgyűlés helyett szintén itt tudta át-
venni kitüntetését.
A díjat átadta: Bognár László, ügyvezető igazgató, HFTE

Egyesületi élet

35 tenyészet, 150 tenyészállat. A nagykorúvá vált hódmezővásárhelyi kiállítás holstein-fríz fajta bírálata a nézősereg örömére és szakmai 
megelégedésére rekordszámú és kiváló küllemű egyedek seregszemléjévé vált.

Ismét nagydíj. Két év után visszahódította nemzeti győztes címét 32835 
0209 0 Ica, a Bicskei Mg. Zrt. Etyek-Ödön major negyedik laktációjában 
termelő tehene. Tiboldi Lajos felvezetése ismét eredményes volt, s a győ-

zelem örömé-
ben a Társaság 
minden munka-
társa osztozott.
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X. Nemzeti Holstein Show 2011. 

Már elmaradhatatlan program a tenyészetek versenye, 
mely idén is színvonalas küzdelmet ígért.

A díjátadáson is látszott, hogy a fajta szarvasmarhában uralta a 
kiállítást.

Évek óta sikeres és látványos program az agility-versenyként 
elhíresült felvezetők közötti ügyességi versengés.

30028 7973 7 Pálhalmai Süsü Markem, a tavalyi nagydíjas ez évben a tartalék nagydíj kitüntető címet érdemelte ki kiváló küllemé-
vel. Sajnos kevés hazai, hatodik laktációjában termelő holstein-fríz egyed tudhat magáénak hasonló küllemet. Mindkét győztes egyed 
excellent küllemmel rendelkezik.
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Gyorsan telik az Aranytörzskönyv

30906 0869 3 Ursula teljesítménye büszkeséggel töltötte el a telep munkatársait. Orosi Mihály ágazatvezető kollégáival vette át a díjat.
Dombrádon a Dombka 2003 Mg. Zrt. tenyészetében

A 25 jelentkező verőhibákkal tűzdelt erőpróbája idén az ongai Zsemkó Tamás elsőségét eredményezte.

A vasárnapra érkezett 
hidegfront nem tette 
kellemessé a fiatal 
felvezetők munkáját. 
Az esőben érzékennyé 
vált üszők kordában 
tartása nagy figyelmet 
követelt. A győzelmet 
jelképező különdíj Ken 
Proctor döntése alapján 
Dóri Tibort illette.
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Gyorsan telik az Aranytörzskönyv

30906 0869 3 Ursula teljesítménye büszkeséggel töltötte el a telep munkatársait. Orosi Mihály ágazatvezető kollégáival vette át a díjat.
Dombrádon a Dombka 2003 Mg. Zrt. tenyészetében

A Tej 2007. Mg. Kft-nél Alsónémediben 30898 0753 7 Cigány hetedik laktációsként termelte meg a 100.000 kg tejet. Balogh Kálmán
 telepvezető kollégáival vette át az elismerést.

A Hajdúszováti Szarvasmarha Telep 
Hasznosító Kft-nél is kettős avatás-
ra voltunk hivatalosak. 31978 0617 
8 Dajka és 31978 0764 5 Harmat 
oklevelét Bíró Szilárd cégvezető 
vette át csapatával.

A tisztaberki Herceg-Farm Kft. telepén két egyed is növelte a hazai százezres tehenek létszámát. A családi vállalkozásként működő tenyé-
szetben az örömöt fokozta, hogy dr. Hercegh Károly idén egyúttal ’Az év tenyésztője’ kitüntetést is magáénak vallhatja.  30334 0784 8 

Púpos és 31925 0463 3 Marcella hetedik laktációjukban érték el a 13 
ezres telepen teljesítményüket. Az okleveleket dr. Herczegh Károly 
és Herczegh Zsolt családtagjaikkal vették át.

A csabacsűdi Art-Farm Kft-nél 31854 0257 7 Hagyján már nem élte 
meg az oklevél átadását, melyet Skorka Zsolt telepvezető vett át.

30067 0368 7 Pasa Örménykúton, a Szarvasi Agrár Zrt. tenyészeté-
ben 10. laktációban haladta meg a százezer kg tejtermelést. 

Oklevelét Temesvári Gábor  főállattenyésztő kapta munkatársaival.
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A nyárba fordulva több lehetőségünk nyílik estéinket akár még hétköznap 
is baráti körben tölteni, s a gyorsan szervezett társasági összejövetelhez 
egy kellemes koraestén mi sem illik jobban, mint könnyed koktélokkal 
kísérten egy kis kerti sütögetés. A marha ezekhez is kiváló alapanyagot 
szolgáltat.

Rácson marhát leginkább darált 
állapotban érdemes sütni, – ki-
véve persze, ha kiválóan érlelt, 
grillezéshez megfelelő szeletelt 
alapanyaggal bírunk –, s ennek 
egyik igen jól sikerült változata a 
sokak által kedvelt balkáni étel, a 
csevapcsicsa. Ennek legfőbb al-
kotórésze a kissé zsírosabb többször darált marhahús, ehhez 30-40%-ban szokás 
sertés, az ínyenceknek birkahúst is keverni. A klasszikus recept szerint ehhez már 
csak só, esetleg kis hideg víz és – a puhulást elősegítő – szódabikarbóna lehet az 
adalék, de a magyar ízvilág szerint egy kis paprika és fokhagyma sem számít(hat) 
szentségtörésnek. 
Köretként kockázott sózott hagyma fehérkenyérrel, esetleg sült krumplival illik 
hozzá, de akár ajvárral (paprikából, padlizsánból és fokhagymából készített már-
tás), joghurtos hűsítő idénysalátával vagy a kertből szedett friss, zöldfűszeres, 

balzsamecetes-olajos fejes salátával is kiváló nyáresti étel. Jó társaságban kiváltképp.

Hölgyeknek

Hogy a vacsorán már túl vagyunk, – de aperitifként sem megvetendő, ha másért nem 
is, a hangulat kedvéért – jöhet egy kedvelt tejszínes koktél, a mindenki által könnyen 
elkészíthető Piña Colada. 
Pohárba jeget helyezünk, a következő összetevőket mixeljük, majd a jégre töltjük:

1 rész édes tejszín
1 rész kókuszszirup
2 rész fehér rum
4 rész ananászlé

Férfiszakasz

Kicsit keményebb, férfiasabb ital a White Russian, melyhez

1 rész tejszín
1 rész kávélikőr
2 rész vodka

keverékét töltjük a jégre. Díszítéssel, szívószállal vacsora után kiváló élvezet. 
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Tej Világnap Dunakilitin

Más sok éves hagyomány, hogy a Dunakiliti Agrár Zrt. leginkább a felnö-
vekvő generációk tej- és tejtermék-fogyasztásának növeléséért felelőssé-
get érezve, nomeg egy kicsit a szakma ünneplése miatt is gasztronómiai 
bemutatóval fűszerezett bemutatóra, termékkóstoltatásra, s a gyerekek-
nek ’Tejkupa’ focibajnokság eredményhirdetésére és gazdag díjátadására 
várja a környék iskolásait és lakóit. A június 8-i rendezvény felvezetésén 
az ifjúság nagy örömére a szűzüsző korcsoport új típusával is megismer-
kedhettünk….
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32466 1494 7, Kulák, EX 90
Kemenesmagasi Agrár Kft., Kemenesmagasi
Immár sorozatunk negyedik részéhez érkeztünk. Az eddigi cik-
kek írásakor megszokhattuk, hogy az állat, amelyikről éppen 
olvasunk, sokunknak ismerősként köszön vissza a képeken, hi-
szen mindegyikkel találkozhattunk már valamelyik kiállításunk 
alkalmával… egészen eddig. Kulákról – mert így hívják jelen-
legi cikkünk főszereplőjét – kevesen hallhattak eddig és még 
kevesebben találkozhattak vele személyesen, hiszen tenyésze-
tét, a Kemenesmagasi Agrár Kft-t még soha nem hagyhatta el. 
Sok válogatás alkalmával merült már fel a neve, de soha nem 
került az utazó keretbe. A sors szerencsétlen összjátékának kö-
szönhetően valahogy minden kiállításról „lecsúszott”, de Neki 
is, mint minden excellent tehénnek kijár a megtiszteltetés, hogy 
a magyarországi tenyésztők megismerjék életútját és esetlegesen 
tanulhassanak belőle….hiszen jelenleg még mindig csak öten 
vannak „kis” hazánkban.
A 2004-es szilveszteri party után öt nappal január 5-én szüle-
tett, ikervemhesség szerencsésebb tagjaként, mert testvére saj-
nos már halva született. Akkor még nem tudta senki, hogy anyja 
utolsó borjaként jött világra. Az ikrek rendkívül nehezen, állat-
orvosi segítséggel érkeztek, amelyet követően az anya nem vem-
hesült többé. A 15017 Szonáta Gustine Cash apaságú édesanya 
szűzüsző korában a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. telepéről ke-
rült a tenyészetbe, ahol négy laktációból álló, ígéretesnek induló 
karrierjét az említett szaporodásbiológiai probléma törte ketté, 
amely lehetetlenné tette az élete során megtermelt 42.000 kg tej 
további emelését. Több laktációja ellenére népes családot nem 
tudott alapítani. Első borja üszőkorában elhullott, a második 
bika lett. Harmadik (16895 Mr Shipsholm Glenwood apaságú) 
lánya ugyan átlagosnak mondható küllemmel (tőgypont 80 G+, 
végpont 76 G), de jóval átlag feletti termeléssel komoly jövő 
elé nézett. Harmadik laktációja végére már 50.000 kg élettelje-
sítmény felett járt, majd élete a negyedik laktációja 35 napján 
technológiai selejtezéssel zárult. Kulák, a negyedik vemhesség 
– célpárosításból született – gyümölcse azonban büszkén viheti 
tovább a családi nevet! 
Első laktációjának kezdete már sejtette, hogy nem átlagos 
egyedről lesz szó. Első befejése alkalmával 31, majd 39 és há-
rom hónappal az ellését követően – az addigra már 81 pontosra 
bírált tőggyel – már 45 kg napi tejtermelést regisztráltak a terme-
lésellenőr kollégák. Termelését 305 napra 11.610 kg tej 368 kg 
zsír (3,29%) és 355 kg fehérje (3,06%) jellemezte. A kiváló ter-
melés mellett azonban a vemhesülés nem tartozott az erősségei 
közé. Hatodik rakásra vemhesült, majd 624 napos –17.258 kg-os 
– laktációt követően, könnyedén megellette 20423 Heatherstone 
Redwood apaságú borját. A könnyű ellést követően a laktáció 
keservesen indult. Első befejésekor rendkívül magas szomati-
kus sejtszámmal és 52 literes termeléssel tőgygyulladás „gya-
nújával” kezelték, kiválóan. A harmadik befejésekor szomatikus 
sejtszáma 300.000 alá esett, termelése ismét közelítette az 50 kg-

ot. Talán épp a laktációja legkedvezőbb időszakát élte, amikor 
a bíráló – Doma Pál – a telepre látogatott és szembesült Kulák 
adottságaival. 2007. július utolsó napján Kulák 92-es testpont-
tal, 92-es lábponttal, 87-es tejelő jelleggel és 89 pontos tőggyel 
(végpont Ex 90) bekerült Magyarország excellent holstein egye-
deinek körébe!

A „nagy” napon! Nem egy „Soldi” kép, de beszédes!

A tehenet kiváló, arányos test, erős mellkas, lábát tökéletes moz-
gáskép, tőgyét erős elülső tőgyfél illesztés és gyönyörű magas, 
széles hátulsó tőgyfél jellemezte. 

     

Akikre büszkék vagyunk: Excellent teheneink IV.
Kulák: „az ismeretlen”

Sebők Tamás
küllemi bíráló, HFTE

„A mellkas, ahogy mi 
szeretjük”

Kulák ugyan elszaladt, de a 
hátulsó tőgyfél önmagáét be-
szél. (harmadik laktációban 
készült kép)
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Ekkor még senki sem gondolta, hogy a jövő borús felhői már 
gyülekeztek felette. A bírálatot követően tőgygyulladása kiújult, 
amely komoly lábproblémával párosulva nagy kihívások elé ál-
lította Kulákot, ez a „harc” végigkísérte második laktációját. Is-
mételten hatodik rakására vemhesült 21622 Durham Red,. Ilyen 
nehéz „háttérrel” 387 napos laktációját 12.908 kg-os termeléssel 
zárta (305 napos termelés: 11.682 kg, 395 kg zsír, 3,32%, 378 kg 
fehérje, 3,24%).
A harmadik ellése tökéletes időpontban volt ahhoz, hogy Kulák, 
az akkor építés alatt álló európa-bajnoki csapat egyik tagja le-
hessen. Sokáig vártunk, hogy ellés után „letisztuljon”, próbáltuk 
megadni a lehetőséget, de másodikos kicsit zaklatott, elhúzódó 
laktációja olyannyira rányomta bélyegét küllemére, hogy végül 
nem fért bele a nagyon komoly feltételeket támasztó válogatott-
ba.
Problémás második laktációja ellenére a harmadik különösebb 
gondok nélkül alakult, alakul. Szomatikus sejtszáma szinte fo-
lyamatosan 60.000 alá került, termelése azonban rendkívül hek-
tikussá vált, a közel 50 literes napi tej mellett különösebb indok 
nélküli néha 26-30 literes produkciók tarkítják mindennapjait. 
Kulák sajnos szakított a nála jól bevált gyakorlattal és most, a 
hatodik rakását követően is üres maradt, így immár közel egy 
éves laktációval a háta mögött még mindig vehem nélkül termel.
Első két elléséből üszők születtek, azonban – kicsit Kulák „pe-
ches” életútjára jellemzően – egyik sem élte meg a tehén kort, 
tüdőgyulladásban hullottak el. A hírnév talán mégsem marad el. 
A tehén felkeltette a Génbank-Semex Magyarország Kft. érdek-
lődését is. Így a legutóbbi elléséből, célpárosításból született 
Durham Red fiú, ha minden állategészségügyi paraméternek 

megfelel és genomvizsgálata után beleillik a Semex tenyészté-
si koncepciójába, nem elképzelhetetlen, hogy ciklusbikaként, 
jó esetben tenyészbikaként viszontláthatjuk tenyészeteinkben. 
A telepvezető – Lőrinczi Dezső – elmondása szerint akkor sem 
esnek kétségbe, ha nem így alakulnak majd a dolgok. Közpon-
ti lajstromszámot kérnek rá, és a telepi szaporodásbiológiai 
problémákkal küszködő egyedek „támaszaként” örökíti majd a 
„öreg” Kulák vért a tenyészetben.

Csak bízni tudunk abban, hogy Kulák, képességei birtokában 
még sokáig értékes tenyészállata lehet a Kemenesmagasi Agrár 
Kft-nek, és további utódai révén kiváló tenyészállatokból álló 
család egyik alapító tagja lehet!

CSERE
Tartástechnológia

Bonczók Gábor  Tel.:  +36 20 575 9036
       Fax:  +36 1 412 5019
www.braeuer.cc  e-mail: gabor.bonczok@braeuer.cc

Minőségi tartástechnológia, közvetlenül a gyártótól
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Nem lesz SPS Magyarországon
Magyarország bejelentette az Európai Unió illetékeseinek, hogy
idén nem vezetik be az úgynevezett egységes mezôgazdasági tá-
mogatási rendszert, az SPS-t - közölte Gráf József földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter.
Az agrártárca vezetôje arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy
a hivatalos levelet elküldte-e a magyar agrárkormányzat az unió-
nak, de a bejelentés tényét mindenképpen megerôsítette. Gráf Jó-
zsef szerint kedvezôtlen Magyarország számára, hogy az SPS-t az
idén nem vezetheti be, mert így több olyan támogatási terület
esik el a szubvenciótól, amely a rendszer bevezetését követôen azt
továbbra is megkaphatta volna. Példaként említette a tejtermelést,
a húsmarhatartást, illetve a dohánytermesztést.
Kitért arra, hogy azok a kiemelt ágazatok, amelyek eddig támoga-
tást kaptak, ám a termelésüktôl ezeket a szubvenciókat még nem
választották el teljesen, a nemzeti támogatási kassza, a top-up ki-
ürülése után nem kaphatnak semmiféle további támogatást. Jelez-
te ugyanakkor, hogy a nemzeti hatáskörben felhasználható uniós
támogatás 3,6 százalékát ezekre a területekre a késôbbiekben eset-
leg át lehet csoportosítani.
Megjegyezte: ezt az összeget a tejtermelés kapja az idén. A minisz-
ter beszélt arról is, hogy az SPS bevezetése most jelentett volna
igazi segítséget a magyar mezôgazdaság finanszírozása számára.
Kiemelte: ha be lehetett volna vezetni a rendszert, akkor a Magyar-
ország számára fontos ágazatok 2013-ig történelmi bázisalapon
kaphatták volna a támogatást.
Emlékeztetett: attól, hogy Magyarország nem vezeti be az SPS-t,
még az uniós támogatási összeg ugyanakkora marad, mint volt,
ám a minisztériumnak az idei évre mielôbb meg kell alkotnia a
korábbi területalapú támogatási rendszer, a SAPS alkalmazását
szolgáló rendeleteket. A miniszter ugyanakkor értetlenségét fejezte
ki azzal kapcsolatban, hogy az Alkotmánybíróság több mint egy
év alatt miért nem határozott az SPS bevezethetôségének ügyében.

Magyar Termék
A Magyar Termék Nonprofit Kft. egy 2006-ban alapított, dinami-
kusan fejlôdô civil kezdeményezés. Célja a magyar gyártók és
szolgáltatók összefogása, melyben a tagok megbízható és jó mi-
nôségû termékeikrôl és szolgáltatásaikról híresek.
A tagok termékeiken a Magyar Termék védjegy használatával és
annak közös marketingtevékenységével növelik a magyar termé-
kek elismertségét. Tevékenységükkel a magyar gazdaságot és mun-
kahelyteremtést támogatják. A válság ráirányította a fogyasztók fi-
gyelmét arra, hogy nincs egészséges gazdaság erôs magyar gyártói
háttér nélkül. Ezt a tendenciát felismerték a kereskedelmi láncok
is, így egyre több figyelmet fordítanak a fogyasztók tájékoztatá-
sára. A védjegy biztosítja a vásárlók számára, hogy a termékek
eredetét egyértelmûen be tudják azonosítani, garanciát nyújt, hogy
jó minôségû magyar áru van a csomagban. Ez segít a kereskede-
lemnek a társadalmi elvárásoknak megfelelni, mely szerint a ke-
reskedelemnek is ki kell vennie a részét a gazdasági problémák
megoldásában.
Tag lehet minden gyártó, melynek terméke végsô alakját Magyar-
országon nyeri el, és korábban abban a formában más külföldi
országban nem került forgalomba, tehát originális magyar termék.

Forrás: Progresszív szakmai díjak különszám, 2009.

A lakosság mindenekelôtt az élelmiszerek esetében ragaszkodik a
magyar áruhoz, külön kiemelve a hús- és hentesárut, illetve a
zöldség és gyümölcsféléket. A megkérdezettek 52 százaléka, ha
teheti, magyar terméket részesít elônyben – ezek a legfontosabb
megállapításai az Ipsos válságkutatás sorozatának. 
Egy élelmiszer termék megvásárlásakor a termék származása,
mint prioritás, az ötödik helyen áll.

Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

Január óta a korábbinál pontosabban jelöli meg hús-, hal-, és
tejtermékein a nagy-britanniai székhelyû Marks & Spencer, hogy
azok melyik országból származnak. A lépésre azért került sor,
mert sok esetben akkor is a „Made int he UK” felirat került a
címkékre, ha a termék összetevôi más országból származtak.

Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

Több mint negyven éves a Túró Rudi
A Pöttyös Túró Rudi óriási népszerûségnek örvend a fogyasztók
körében. Története a hatvanas évekre nyúlik vissza, amikor három
magyar tejipari szakember tanulmányútra utazott a Szovjetunió-
ba. Egy túró-vaj-zsír-cukor keverékbôl készült, csokoládéval be-
vont, kerek formájú termék adta az ötletet egy speciálisan hazai
ízlésvilágnak megfelelô tejdesszert kifejlesztésére. Tizenkét év
alatt a magyar tejipari szakemberek tökéletesre fejlesztették a Túró
Rudi receptúráját. A termékfejlesztés gyakorlati lebonyolítása a
Rottenbiller utcai Erzsébetvárosi Tejüzem munkatársának, Man-
deville Rudolfnak a nevéhez köthetô. A terméket Klein Sándor
nevezte el, akit fiatal pszichológus szakemberként a név megal-
kotásán túl a csomagolás kifejlesztésével valamint a bevezetô rek-
lámkampány lebonyolításával bíztak meg. A nagyüzemi gyártás
1968-ban kezdôdött meg, és átkerült a Mátészalkai Tejüzembe. A
kezdetekkor a terméket mindössze háromnapos szavatossági idô-
vel gyártották, ezért  kezdetben még csak a tejüzem környékén és
a fôvárosban forgalmazták.

Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

A margarinról...
Érdemes pár szót ejteni a margarin felfedezésérôl és elterjedésérôl.
A termék 1866-ban, a Párizsi Világkiállításon kiírt pályázat ered-
ményeként született meg. A pályázati kiírás célja a lakosság meg-
felelô zsírellátása volt. Egy francia vegyészmérnök nyerte el az el-
sô helyet termékével, melyet gyöngyházfénye miatt margarinnak
kereszteltek (a görög „margarites” szó jelentése „gyöngy”). Ezt a
gazdaságos, laboratóriumban elôállítható élelmiszert 1870-ben hoz-
ták kereskedelmi forgalomba, és még napjainkban is megtalálható
az üzletekben. A termék növényi olajokból készül és többszörö-
sen telítetlen zsírsavakat tartalmaz.

Forrás: Progresszív magazin, XVIII.Évf., 1-2.szám 67.o.
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A rövid hírek összeállítója:

Ruszkai Krisztina
tenyésztési szakadminisztrátor, HFTE
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Brachyspina – új genetikai terheltség holstein-fríz fajtában
Az Amerikai Holstein Szövetség legutóbbi értekezletén hiva-
talosan is elismerte a brachyspinát genetikai terheltségként. Ha 
mindkét recesszív allél jelen van, az korai embrió elhalást, holt-
ellést és deformációkat eredményezhet. Ezentúl, a brachyspina 
hordozó állatok BY jelölést kapnak nevük után, a negatív ered-
ményt mutató bikák pedig TY jelzést.
Magyarországra pozitív eredménnyel rendelkező bikák nem im-
portálhatók.

Változnak az EMVA-ból finanszírozott jogcímeknél a kifize-
tési kérelem benyújtási időszakok! 
Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztés Alap társ-
finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendeletet 
módosító 57/2011. (VI.20.) VM rendelet. Ennek értelmében 
megváltoznak az egyes Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Alapból támogatott jogcímek kifizetési kérelmeinek benyúj-
tásával kapcsolatos szabályok.
A kifizetési kérelem beadására nyitva álló időszak meghosszab-
bodik, így kifizetési kérelem benyújtására 2011-ben július 1.- 
december 31. között, 2012-től február 1. - május 31., valamint 
augusztus 1. - december 31. között lesz lehetőség.
A rendeletmódosítás hosszabb felkészülési lehetőséget biztosít 
a gazdálkodóknak, így tervezhetőbb módon tudják kérelmeiket 
benyújtani. Mindez hatékonyabb, gyorsabb ügyintézést is ered-
ményezhet. 
Az új szabályozás által olyan rendszer alakul ki, mely lénye-
gesen rugalmasabban alkalmazkodik a beruházás előrehaladásá-
hoz. A kifizetési kérelmek benyújtására vonatkozó közlemények 
továbbra is jogcímenként külön jelennek meg, és a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) 
olvashatók lesznek.
Forrás: mvh.gov.hu

Az állattenyésztés fellendítéséhez több kell
Az elmúlt egy évben sajnos nem sok minden történt, ami érez-
hetően tudott volna lendíteni az állattenyésztési ágazatok ne-
héz helyzetén – foglalta sommásan össze véleményét Fekete  
Balázs elnök az elmúlt időszak agrárkormányzati munkájáról, a 
Magyar Állattenyésztők Szövetsége éves küldöttgyűlésén. Fo-
lyamatosan csökkenő állati termékelőállítás és állatlétszámok 
jellemzik továbbra is a főágazatot, még azokban a szektorokban 
is, ahol bizony keresleti piac van és szinte minden pénzt megad-
nak az értékesíteni kívánt jószágért. Történtek ugyan elismerésre 
méltó lépések a kormány részéről, ám ezek kevésnek bizonyul-
tak a helyzet romlásának megállításához. Az emberek egy része 
a csodára, míg az állattenyésztők inkább az érezhető tenyésztés-
barát intézkedésekre vártak és várnak.
Forrás: MÁSZ

Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására irá-
nyuló nemzeti programok 2011. évi finanszírozása
Megjelent a 49/2011. (VI.6.) VM rendelet az egyes állatbetegsé-
gek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre 
és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2011. 
évi finanszírozásának szabályairól.
A jogszabály az 59. számú Magyar Közlönyben jelent meg.
A rendelet szerinti támogatás igényléséhez rendszeresített for-
manyomtatványokról szóló MVH Közlemény 91/2011. (VI.16.) 
szám alatt jelent meg és megtalálható az MVH honlapján (www.
mvh.gov.hu).
Forrás: tejtermek.hu

A G20-csoport megtiltaná az agrártermékek exportjának 
korlátozását
A mezőgazdasági árucikkek pénzügyi piacának hatékonyabb 
szabályozására, a piacok átláthatóságának növelésére szólították 
fel a világ legfejlettebb országait tömörítő G20 országok Párizs-
ban tanácskozó agrárminiszterei az országcsoport pénzügymi-
nisztereit, és akciótervet fogadtak el az élelmiszerárak ingado-
zásának letörésére.
Közös nyilatkozatuk szerint a Húszak felismerték az élelmiszer-
termelés és -termelékenység jelentős növelésének fontosságát, a 
természeti erőforrások fenntartható kiaknázásának szükségét, és 
annak érdekében cselekszenek, hogy a globálisan növekvő ke-
reslet kihívására választ adjanak. A tanácskozáson elhatározták, 
hogy ösztönzik az új élelmiszertermelési technológiákba törté-
nő beruházásokat. A miniszterek egyebek között megállapodtak 
a termelési, fogyasztási és készletadatokról tájékoztató közös 
adatbázis létrehozásában. Döntöttek arról is, hogy az élelmiszer-
ellátás szempontjából különösen sebezhető térségek közelében 
rendkívüli estekben lehívható vésztartalékokat halmoznak fel, 
továbbá rögzítették azt is, hogy humanitárius okokból megtilt-
hatók legyenek az exportkorlátozások.
A közös nyilatkozat szerint a megfelelően szabályozott és át-
látható mezőgazdasági pénzügyi piacok a reálpiacok megfele-
lő működésének alapfeltételét jelentik. Ezért felszólították az 
országcsoport pénzügyminisztereit és jegybanki kormányzóit, 
hogy hozzák meg a megfelelő döntéseket ezen piacok jobb sza-
bályozása és felügyelete érdekében. A tanácskozáson ugyanak-
kor nem foglalkoztak a globálisan már jelentős mezőgazdasági 
terménymennyiséget felemésztő bioüzemanyagok korlátozásá-
nak kérdésével, csupán odáig jutottak, hogy elhatározzák: tanul-
mányt készíttetnek a bioüzemanyagok hatásáról a környezetre és 
a mezőgazdasági termelésre – írja az MTI.

A rövid hírek összeállítója:

Siposné Ruszkai Krisztina
tenyésztési szakadminisztrátor, HFTE
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A Tej Terméktanács május 31-én konferenciát rendezett a 36. Tej 
Világnapja alkalmából, melynek helyszíne a Budapest Rendez-
vényhajó volt. A meghívott előadók értékelték a hazai tejágazat 
helyzetét, valamint hangsúlyozva az összefogás fontosságát, is-
mertették az elkövetkezendő időszak terveit.

Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök 
és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) elnöke beveze-
tőjében kicsit provokálva az előadókat felvetette, hogy hazánk 
jó adottságai, valamint kiváló képességű szakemberei ellenére 
az uniós csatlakozásunk óta megdupláztuk az exportot, valamint 
megtöbbszöröztük az importot. Ezzel együtt drasztikusan csök-
kent a tehénállomány, a folyadéktejet szinte gyarmatáruként ex-
portáljuk és magas hozzáadott értékű késztermékekkel árasztják 
el a piacainkat. 
Naponta vannak élelmiszerbotrányok világszerte, nekünk pedig 
van egy kiválóan működő állategészségügyünk, egy kiválóan 
működő élelmiszer-ellenőrzési rendszerünk, szigorúak vagyunk 
a feldolgozóiparral, a kereskedelemmel, ezek ellenére miért nem 
tudjuk a saját termékeink presztízsét növelni? 
Gondolatébresztőként kiemelte a gyermekek egészséges táplá-
lását. Parlamenti, képviselői feladatának tekinti ezt a kérdést. 
Nem lehet tovább tűrni, hogy kólaautomatákkal legyenek tele 
az iskolák. Egészséges, jó minőségű friss tejre kell cserélni az 
üdítőitalokat.

Istvánfalvy Miklós elnök beszámolójá-
ban elmondta, hogy az Európai Unió 
tejtermelésének az 1,38%-át adja a 
magyar tejtermelés. Ebből adódóan 
nem vagyunk meghatározó szereplői 
az EU tejpiacának, melynek negatív 
hatásait folyamatosan érezhetjük. 
Az elmúlt években folyamatosan 
csökken a tejtermelés, a közvetlen tej-
értékesítés nő, a kvótakihasználás is 
csökken. 
A tehenek átlagos hozama emelkedik, 
a genetikai munka egyértelműen pozi-
tív, de a piaci problémák és a csökkenő 

tehénlétszám miatt a megtermelt tej mennyisége csökken.
Az elmúlt három évben rendkívüli mértékben ingadozott a tejár. 
55 és 95 forint között mozgott a nyerstej ára Magyarországon. 
Ezt az ingadozást sem a tejtermelők sem a feldolgozók nem tud-

ják lekövetni. A tejtermékfogyasztásunk továbbra is messze el-
marad a többi nyugat-európai országétól.
A magyar tejexport feldolgozatlanul kerül az EU piacára. Az im-
port viszont nagymértékben növekszik. A legnagyobb mennyi-
ségű import termék Németországból, Lengyelországból, Szlová-
kiából és Csehországból érkezik Magyarországra. 
Az EU-s csatlakozás után nem nyílt meg számunkra ez a piac, 
ebből a szempontból a csatlakozás vesztesei vagyunk. Hollan-
diába, illetve Ausztriába képtelenség külföldi áruval bejutni. Az 
exportunk harmadik országba megy. 
2010-től a Tej Terméktanács bejelentései alapján 160 M Ft bír-
ságot szabott ki az MgSzH. A legtöbb bejelentés beszerzési ár 
alatti értékesítés gyanúja vagy a vásárlók megtévesztésére szol-
gáló növényi zsírból készült sajtkészítmények miatt történt. Az 
áruházláncok továbbra is magasabb árréssel dolgoznak a magyar 
termékek esetében. 
Istvánfalvy Miklós ismertette a Tej Terméktanács tíz éves ag-
rárstratégiáját. Kiemelte a tejtermelés növelésének fontosságát, 
valamint a hazai tejtermékek fogyasztásának növelésére irányu-
ló célok megvalósítását. A tervek között szerepel az EU csatla-
kozás előtti tehénlétszám elérése, valamint a kettőmilliárd kilo-
gramm országos tejkvóta teljes kihasználása. Fontosnak tartja 
a termelők és feldolgozók együttműködését annak érdekében, 
hogy a szélsőséges áringadozásokat elkerüljük.
Hangsúlyozta az optimális birtokméretek kialakítását, állatte-
nyésztő telepek földhasználatának biztosítását, ugyanis, ha nincs 
föld, nincs tömegtakarmány, tömegtakarmány nélkül pedig nincs 
gazdaságos tejtermelés. Vásárolt takarmányból a tejtermelésnek 
nincs jövője.
Fontos a családi gazdaságok, mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok működésének segítése a helyi és regionális tej és tejtermék 
értékesítésben.
Gyaraky Zoltán a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszer-fel-
dolgozási főosztályvezetője előadásában a hungarikum törvény 
tervezetét mutatta be, amelynek célja kiemelni a magyar termé-
keket a piaci kínálatból, valamint ösztönözni a vásárlókat a hazai 
termékek fogyasztására.
Az előadások után ünnepélyes keretek között sajtlovaggá avatták 
Prázmári Lászlót, a tiszanánai Agrocentina Kft. ágazatvezetőjét.

Tej Világnap

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

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

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

Agroméra Zrt., Érsekvadkert
Krajczár Zsuzsanna, HFTE

Érsekvadkert

Telepszemle
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Négy ok, amiért érdemes az ADF automata bimbófüröszt  
és fej gumi fert tlenít  fej készülékre váltani

Időt takarít meg
Az ADF rendszer automatikusan elvégzi a fejés utáni 
bimbófürösztést, majd fertőtleníti és kiöblíti a fejőgumikat. 
Használatával egységnyi idő alatt több tehén fejhető, illetve 
több idő jut az egyéb feladatok elvégzésére.

Csökkenthetőek a tőgygyulladás 
miatti veszteségek 
A fejés utáni bimbófürösztés azonnali 
elvégzésének és a fejőkészülékek 
fertőtlenítésének az eredménye, egy 
egészségesebb és nagyobb tejtermelésű 
állomány: a fejőkészülék fertőtlenítésével, 
a fejőgumikon keresztüli továbbfertőzés 
megállítható.

Pénzt takarít meg
A bármilyen márkájú fejéstechnológiára rászerelhető ADF 
fejőkészülék beépítése rendkívül gazdaságos. Használatával 
csökken a munkaidő, így a bérköltség, mert az utófürösztés 
automatizálttá válik. Emelkedni fog a tejmennyiség és nagyobb lesz 
az árbevétel, mivel a fejőkészülék fertőtlenítésével és öblítésével 
csökken a tőgygyulladások száma. 

Az emberi mulasztás a minimálisra csökkenthető
Gyakori és visszatérő probléma, hogy a tőgybimbó utófürösztést, ezt a nagyon 
fontos fejési munkaművelet a fejőmesterek nem, vagy nem megfelelően végzik 
el, ezzel jelentős kárt okozva a tulajdonosnak. Az ADF rendszer használatával az 
utófürösztés garantált az év 365 napján.

látogasson el a www.ADFmilking.com hívja a +36 23 310 132
bosmark agri kft 2051 Biatorbágy Erdővári Ipartelep 060/4

t +36 23 310 132  f +36 23 310 122  m +36 30 986 93 55  
e info@bosmarkagri.hu  w www.bosmarkagri.hu

A folyamat öt m veletb l áll

A fejés vége – a A f jé é
munkaművelet 
kezdete
AA fefejéjéss vévégégénn, aamimikokorr 
a vákuum elzár, a 
tőgyápoló szer a 
ffejőjőgu imi masszálálóó 
fefejéjébebe iinjnjekektátálólódidik.k.

A tőgyápoló szer a A ő á ló
tőgybimbóra kerül
A tőgyápoló szer 
mémégg aa fefejőjőkékészszülülékék 
leemelése előtt felkerül 
a tőgybimbóra.

Egyenletesen lekezeltE l l k l
tőgybimbó
Másodpercek alatt, 
épéppepenn aa fefejéjéss vévégégénn
a tőgybimbó ápolása 
és fertőtlenítése
me tgtöörtété inikk. 

A tisztítási folyamatA i í á i f l
kezdetét veszi
A fejőkészülékek
leleememelelésésee ututánán mminindedenn
egyes fejőgumit a
rendszer fertőtleníti és 
kikiöböblílítiti.

A fejőkészülékek 
készen állnak a 
következő tehén 
fejésére
Bimbófürösztés és 
fejőgumi öblítés 20 
másodperc alatt.

A Bosmark Kft. egy dinamikusan fejlődő, 100%-ban magyar tulajdonban lévő vállalat, amely a tejhasznú szarvasmarha, juh 
és kecsketenyésztés komplex technológiai rendszerére építve végzi kereskedelmi és szolgáltató tevékenységét. Cégünkről 
további információkat, a www.bosmark.hu weboldalon találhatnak.

Felvételt hirdet az alábbi pozícióban:

SzarvaSmarha SzaktanácSadó, értékeSítéSi munkatárS
munkakörbe

Elvárások:
•	 Agrármérnöki egyetemi diploma
•	 Több éves tejtermelő tehenészeti telepen szerzett tenyésztési, üzemi tapasztalat
•	 Pontosság, precizitás
•	 Kiváló számítógépes ismeretek (Excel, Word, Power point)
•	 Kereskedelmi érzék
•	 Terhelhetőség
•	 B kategóriás jogosítvány

Előny:
•	 Angol v. Német nyelv ismerete 
•	 Kereskedelemben szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
•	 Gépkocsi
•	 Notebook, mobiltelefon
•	 Versenyképes juttatási csomag
•	 Szakmai fejlődési lehetőség
•	 Szakmai kihívást jelentő projektekben való részvétel lehetősége

Munkavégzés helye:
Az egész ország területén

Jelentkezés módja: 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el fényképes szakmai 
önéletrajzát az alábbi e-mail címre: gykovacs@bosmark.hu

Sajtóközlemény az új „MSD Animal Health” elnevezés bevezetéséről – a Merck bejelenti az Állatgyógyászati Üzletág új nevét

Boxmeer, Hollandia, 2011. június 29. – A Merck (NYSE: MRK) Állatgyógyászati Üzletága, amelynek neve korábban Intervet/Schering-Plough 
Animal Health volt, bejelentette, hogy a mai naptól, az MSD Animal Health nevet használja.  Az Egyesült Államokban és Kanadában a Merck 
Animal Health nevet használják.  
„A névváltozás tükrözi a Merck elkötelezettségét az állategészségügy iránt”, mondta Raul Kohan, az MSD Animal Health elnöke. „Töretlen 
az elkötelezettségünk az állatorvosok, a gazdák, a társállattartók és az egész társadalom iránt. Célunk, hogy hozzáadott értéket teremtsünk 
és fenntartható növekedést érjünk el azzal, hogy továbbra is integrált megoldásokat kínálunk innovatív állategészségügyi termékekkel és 
szolgáltatásokkal annak érdekében, hogy kielégítsük ügyfeleink változó igényeit.”  Hozzátette: „A Merck tudományos és üzleti támogatásának 
birtokában az MSD Animal Health rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, amelyek kombinációjával vezető iparági vállalatként erősíteni tudja 
pozícióját. 
Az MSD Animal Health a globális piac vezető vállalata az állatorvosi gyógyszerek és oltóanyagok kutatása, fejlesztése és értékesítése terén. Az 
Üzletág éves árbevétele 2010-ben nemzetközi szinten 2,9 milliárd dollár volt. 
A Merck nagyra értékeli azt a diverzifikálást, amelyet a MSD Animal Health jelent a portfóliójában és látja azokat a növekedési lehetőségeket az 
üzleti tevékenységben, amelyek mind az állat-, mind a humángyógyászat terén előnyösen kiaknázhatók.  A társaság szándéka, hogy kiaknázza 
a MSD Animal Health széles bázisú és innovatív portfólióját továbbá, hogy az az MSD állatgyógyászati üzletága a szektor legjobban teljesítő 
szereplője legyen a globális piacon. 
A névváltozás a Merck és a Sanofi-Aventis 2011. március 22-i bejelentését követi, és lezárását jelenti azoknak a terveknek, amelyek szerint a 
két cég egy közös állategészségügyi vállalatot hozott volna létre. A két vállalat közös döntése volt, hogy elállnak a megállapodástól és önállóan 
fejlesztik tovább saját állatgyógyászati üzletágaikat. 
Az MSD Animal Health-ről
Napjainkban a Merck globális piacvezető vállalat az egészségügy területén. Az MSD Animal Health a Merck állatgyógyászati üzletága; az 
Egyesült Államokban és Kanadában Merck Animal Health néven ismert. Az MSD Animal Health állatorvosi készítmények, vakcinák, és 
állatgyógyászati szolgáltatások széles palettáját kínálja állatorvosok, állattartók, állattulajdonosok és a hatóságok számára. Az MSD Animal 
Health elkötelezett az iránt, hogy megőrizze az állatok egészségét, és újító jellegű egészségügyi megoldásokat nyújtson. Az MSD Animal Health 
több mint 50 országban van jelen, és termékei több mint 150 ország piacán érthetőek el. Bővebb információért látogassanak el weblapunkra: 
www.msd-animal-health.com.
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Minden korban

védelem!megfelelő

Bovipast rsp
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Mivel a tüdőgyulladás bármikor felütheti a fejét, a hatásos 
védekezésre figyelmet kell fordítani. A Bovipast RSP ideá-
lisan alkalmazható egy átfogó vakcinázási program része-
ként. Minden szarvasmarha vakcinázható vele, a kéthetesnél 
idősebb borjaktól kezdve a vemhes és a tejelő tehenek is. 
Miért választana bonyolult megoldásokat, amikor van egy 
tüdőgyulladás elleni vakcina, amely megfelelő védelmet nyújt 
a legfontosabb kórokozók ellen – ez a Bovipast RSP.

A hirdetés nem teljes körű! 
Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt 
használati utasítást!
Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további 
felvilágosítást!

védekezésben az első

Intervet Hungária Kft.  ● 1139 Budapest, Teve u. 1/A-C. 
Telefon: +36 1/456-3090 ●  Fax: +36 1/456-3099
www.intervet.hu ● Info.Hungary@Intervet.com

Bovpast2010_12_A4_makary2.indd   1 12/3/10   11:23 AM
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Az immár hagyományos tavaszi – március 28–április 1-ig – tar-
tó körmöző, csülökápoló tanfolyamunkon népes csoport, 14 fő 
vett részt. Az érdeklődés azt is mutatta, hogy mind több gazda-
ságban ismerik fel, hogy az állomány lábvég ápolásához hely-
ben is szükség van olyan szakképzett egészségőrre, aki a sánták 
megfelelő utógondozását vagy az egyébként egészséges tehén-
állomány mozgászavarait megelőző technológiát képes helyileg 
eredményesen alkalmazni.
Annak ellenére, hogy tudjuk, a csülökápolás elsajátításának ta-
lán a leghatékonyabb módja a helyi szervezési és technológiai 
viszonyokra, az adott állomány sajátosságaira épülő gyakorlás 
lehet, mégis először az általános alapelveket és fogásokat érde-
mes a szakterületen jól elsajátítani, mert ezek jobban megala-
pozhatják azt a széleskörű ismeretanyagot, mellyel a szakember 
csak időszakonként találkozik. Hasonló a helyzet a gyakorlati 
módszerek és fogások elsajátítása terén is. Ezért tanfolyamaink 
a lehető legjobb módszerek ismeretanyagának gyakorló elsajá-
títására épülnek, melyhez a legkorszerűbb eszközöket is kipró-
bálhatják a résztvevők, akik ugyanakkor mindig közös tapaszta-
latcserére bocsátják és ismertetik a gazdaságukban használatos 
módszereket, eszközöket, valamint állományuk sajátosságait is.
A csülökápolás általános célkitűzései sem azonosak minden gaz-
daságban, de ezek között a célok között vannak mindenhol átfe-
dések, kapcsolatok, melyek miatt az állomány csülökápolásának 
egymástól munkaszervezésében eltérő céljairól is szükséges volt 
tapasztalatokat cserélni a tanfolyam résztvevőinek.
Egyik ilyen fő célkitűzés az évente két alkalommal elvégzen-
dő állomány-csülökápolás, amely kellően hatékony kell legyen, 
ugyanakkor nem tarthat túl hosszú ideig sem és igazodnia is kell 
a tejtermelés helyi technológiai viszonyaihoz. Ez komoly mun-
kaszervezést és gyakorlottságot igényel. Ezért ha ezt a feladatot 
újonnan képzett szakemberekkel, helyben kívánjuk megoldani, 
akkor ehhez is bizonyos készültségi idő és gyakorlás szükséges. 
Erre természetesen az egy hétig tartó, mégoly intenzív tanfo-
lyam sem készíthet fel, de előkészítheti a résztvevőket ehhez a 

munkához, ami kampányjellegű, és mint ilyen, egyéb feltétele-
ket, többek között hatékony eszközkészletet is igényel. Kisebb, 
legfeljebb 200-as tehénállományban azonban könnyebben elvé-
gezhető az ilyen munka is kellő óvatossággal.
A másik fontos cél az állományban időszakosan előforduló sánta 
egyedek rendszeres kezelése, az üsző- és tehénállomány sánta-
ságának megelőzésére alkalmas rendszeres eljárások, mint pl. a 
lábfürösztések, vagy az elletőből kikerülő tehenek csülökápolá-
sa, mindennapi ellenőrzések elvégzése. Ez egész évben végzen-
dő feladatokat jelent, nem csak olyan időszakos jellegű mun-
kát, mint az előző. Tulajdonképpen a mindkét célnak megfelelő 
munkák több hónapos gyakorlatot és megfelelő eszközöket igé-
nyelnek, de ezeket a feladatokat mihamarabb el kell kezdeni, hi-
szen üszőink, teheneink már nagy értéket képviselnek, érdemes 
tehát megelőznünk sántulásukat, vagy kedvezőtlenebb esetben 
gyorsan és hatékonyan ki kell azokat kezelnünk, még a nagyobb 
veszteségek jelentkezése előtt.

A tanfolyam résztvevői mindkét említett célnak megfelelő el-
várást meg is fogalmazták önmagukra nézve is, természetesen 
különböző szempontok és hangsúlyok mellett.
A tanfolyamon a következők vettek részt: 

Juhász Gábor  Agrocentina Kft., Tiszanána
Hegyi Ferenc,   Tyrol Mg.-i és Szolgáltató    
Kovács Benjamin  Kft., Zalaszentiván
Blázsovics Szandra Bicsérdi Arany-Mező Zrt., Bicsérd
Csonka Gábor,   Dávodi Augusztus 20 Zrt., Dávod 
Hári László
Bialkó Gábor,   Tiszamenti Szövetkezet, Tiszakeszi, 
Zombor József  Derzs-telep
Tóth Viktor, Patai Zsolt vállalkozók, Szigetvár
Fazekas Levente  Előre Mg. Szövetkezet, Beled
Gambró István,   Agronómia Kft., Deszk
Mészáros András
Krizsán Tibor,   Füzesabonyi Agrár Zrt., Füzesabony
Molnár Ferenc

A tavaszi csülökápoló tanfolyam tapasztalatai
Györkös István

tudományos tanácsadó

Hazai szerzőink
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A tanulás során többször és változatos összefüggésekben meg-
beszélés és gyakorlat tárgya volt az egyes módszerek közötti 
különbség, valamint a betegségek gyógykezelésének, utókezelé-
sének és különösen megelőzésének kérdései, teendői is.
A többféle, körmözésre alkalmas munkaeszközök előnyei, hátrá-
nyai is megvitatásra kerültek, ezek eltérő használatának fogásai 
és karbantartásuk lehetőségei nemkülönben. A tanulás alapel-
ve most is az volt, hogy a munka közben felmerülő számtalan 
szempontot igyekeztünk mindenek előtt tisztázni. Nemcsak a 
kések, fogók alapvető használatának fogásaival ismerkedtek 
meg a résztvevők, hanem gyakorolhatták a géppel, csiszolóko-
ronggal végezhető funkcionális csülökápolás módszereit is. A 
különféle eszközök használata a tanulók kezdeti bátortalansága 
után biztonságosabbá vált, de a teljesen megbízható és hatékony 
munkát a tanfolyamon használt szerszámokkal, illetve a hasonló 
otthoniakkal persze csak majd mindenki rátermettsége szerint és 
bizonyos további gyakorlat után szerezheti meg. 

Ehhez többüknek az otthoni eszközkészletet is fel kell majd 
újíttatniuk, szükség esetén vásárlással pótolva egyes eszközö-
ket. Meg kell jegyezni, hogy több gazdaságban használnak még 
régi, korszerűtlen, balesetveszélyes kalodákat is. Ide tartozó 
kérdés a különféle szerszámok karbantartása, élezése is, mely-
nek alapvető fogásait ugyancsak volt lehetőségük gyakorolni az 
erre vállalkozóknak. A funkcionális csülökápolás csiszológépes 
munkája sok gazdaságban még újszerűnek, esetenként kissé is-
meretlennek számít, de egyre több állomány lábvégápolásában 
alkalmazzák hatékonyan és biztonságosan ezt a lehetőséget is. 
Fontos tudni azonban, amit a résztvevők is megtanultak, hogy 
a gép használata mellett a kések és fogók alkalmazása továbbra 
sem nélkülözhető a mindennapi munka során. 
A tanfolyam ideje alatt napról napra visszatérő téma volt az egyes 
csülökbetegségek okainak, jellemző tüneteinek felismerése, a 
gyógykezelés és megelőzés teendőinek megismerése is. A tanul-
mányi segédletként kézhez kapott írásbeli anyagot természete-
sen mindenkinek érdemes otthon tovább forgatnia a különböző 
összefüggések biztosabb megértése érdekében is, nem beszélve 
adott betegség különböző stádiumú tüneteinek elkülönítéséről, 
valamint az elvégzendő utókezelések szükségességéről. 
A helyi csülökápolás eredményének mondhatni egyik mérföld-
köve, ha már sikerül 10% állományszint alá szorítani a sánták 
arányát, mert ilyenkor már jobban győzhető a sánták egyedi ke-
zelése és egyre több figyelem fordítható a valódi megelőző mun-
kákra, beleértve a lábfürösztések alkalmazását vagy a termelési 

ciklus egyes fázisaiban szükséges, speciális megelőzési lehető-
ségeket is. Ebből a szempontból különösen a növendék- és vem-
hes üsző, szárazonálló csoportokra érdemes figyelmet fordítani. 
Érdemes hangsúlyoznunk, hogy az ellést követő két hónapban 
lévő, energiahiányos termelő tehenek fogékonyak több csülök-
betegség kialakulására, mindenekelőtt a táplálóanyag-forgalom 
zavaraira visszavezethető laminitisz-szindróma megjelenésére. 
Ezért, mint erre a tanfolyamon is kitértünk, az elletőből a terme-
lésbe kerülés előtt a teheneket az esetlegesen meglévő csülök-
betegségükből lehetőleg ki is kell kezelnünk, akár még a fogadó 
csoportokban is folytatva hatékony utókezelésüket.
A tanfolyam végére gyakran kialakuló szakmai tapasztalatcse-
rék jól mutatták azt is, hogy a résztvevők érdeklődése egyáltalán 
nem csökkent, de mindenki számára világossá vált az is, hogy 
a sikeres teszt- és gyakorlati vizsga valójában az eredményes 
kezdeteket jelenti, melynek folytatásaként az otthoni rendszeres 
gyakorlat és további tanulás adhatja meg a kellő jártasságot és 
ügyességet ezen a fontos szakterületen. 

Hazai szerzőink
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Egy példa nélkül álló dán kísérletsorozat igazolta a Lalsil Fresh 
(L. buchneri NCIMB 40788) alkalmazási előnyeit, az aerob sta-
bilitás javítása, a csökkentett szárazanyag-veszteség és hőmér-
séklet-stabilizálás tekintetében. Az aerob instabilitással kapcso-
latos silózási veszteségek egyébként 10% körüli nagyságrendet 
képviselnek.
Ha kukoricaszilázsról beszélünk, gyakran hangzik el, hogy nincs 
értelme a szilázsoltóanyagok használatának. Mindazonáltal még 
ha igaz is, hogy a kukorica savanyodása könnyen és gyorsan, 
magától is végbe megy, ha szerencsénk van defektes erjedési 
problémák nélkül, a tartósítás problémái általában a siló meg-
nyitása után kezdődnek: élesztő- és penésztevékenység megin-
dulása, a silófal melegedése, a TMR melegedése, clostridium- és 
penészszaporodás, látható szárazanyag-veszteségek. Ez a folya-
mat aerob instabilitás néven ismert, és az oxigén jelenlétében 
lezajló másodlagos fermentációs folyamathoz kötődik. Bár a tej-
sav és az anaerob (oxigénmentes) körülmények gátolják a nem-
kívánatos mikrobákat (penészek, élesztők, tejsavbaktériumok), 
azonban azok szaporodásra készen jelen vannak a silóban, és 
amint jobb körülményekre találnak a siló megnyitása után, azon-
nal elkezdenek szaporodni.
Dán kutatók ezt a kérdést járták alaposan körül. Elsőként egy 
eddig példátlan méretekben elvégzett nagyszabású silózási kí-
sérletet állítottak be farmkörülmények között, hogy a különböző 
szilázsoltóanyagok hatékonyságát a kukoricaszilázs tartósítása 
és aerob stabilitása tekintetében értékeljék. Farmkísérleteket 
végeztek, mert ahogyan Dr. Niels Kristensen demonstrálta, a 
szilázsoltóanyagok laborkörülmények között megfigyelt hatása 
(a mikrosilós labortesztek csupán az oltóanyagok engedélyez-
tetéséhez szükségesek) nem feltétlen vetíthető ki a farmkörül-
ményekre.
Ezen nagyszabású farmkísérlet célja két szilázsoltóanyag hatá-
sának összehasonlítása volt kontroll ellenében:

1. Egy homofermentatív oltóanyag – két savanyító baktérium 
kombinációja, mely a kukorica cukortatalmát tejsavvá erjeszti.
2. Egy heterofermentatív oltóanyag - LALSIL® FRESH, 
Lactobacillus buchneri NCIMB 40788 a Lallemand-tól, 300000 
baktérium/g kukoricaszilázs beoltási dózissal, ami a tejsav egy 
részét más szinergensen gombaölő hatású metabolitokká alakítja 
(ecetsav, propionsav, propilén-glikol, propanol). Ez az oltóanyag 
a siló kitároláskori gombaellenes hatásával regisztrált termék.

A kísérletsorozatot 39 tejelő tehenészetben, 2200 ha silókuko-
rica termőterülettel végezték. Minden farm a három kezelésből 
egyet kapott (kontroll, homofermentatív oltóanyag vagy Lalsil 
FRESH). Ez 13 farm kezelésenként. Sem a farmerek, sem a kí-
sérletben résztvevő munkatársak nem tudták, hogy az adott farm 
melyik ’kezelést’ kapta, mert a kísérlet beállítói anonim tasakok-
ban biztosították az oltóanyagokat, és a ’placebo’ kontrollt. Min-
den farmon a mintákat a betakarításkor, januárban, áprilisban és 
augusztusban vették, s a fermentációs profilt (pH, savösszetétel), 
valamint az aerob stabilitást értékelték.

Az alábbiakban a kezelések átlagértékeit mutatjuk be (13 farm 
átlaga):

Ecetsav tartalom (g/kg sz.a.)

Propilén-glikol tartalom (g/kg sz.a.)

 

 Aerob stabilitás (h)          

A világ legnagyobb szabású, független üzemi kukoricasilózási kísérlete
igazolta a Lalsil® Fresh (L. buchneri NCIMB 40788) alkalmazási előnyeit     

 
                             Bernard Andrieu                       Dr. Kovács Tamás

                Lalemand Animal Nutrition   fermentációs szakértő, Kokoferm Kft.
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A friss, melegedés mentes 
kukoricaszilázs megoldása

• Csökkenti az élesztő és penész által
okozott veszteségeket

• A szilázst hosszú ideig frissen, 
ízletesen, melegedés mentesen
tartja

• Optimálja a tartósítást és 
értékesebbé teszi a kukoricaszilázst

• Javítja az emészthetőséget, 
propilén-glikolt termel

LALSIL FRESH, Lactobacillus
buchneri NCIMB 40788

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz

www.lallemandanimalnutrition.com
www.kokoferm.hu
Tel/fax: 37/370-892; /370-072 
KOKOFERM Kft. 3231 Gyöngyössolymos, Csákkõi út 10. LALLEMAND ANIMAL NUTRION
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Élesztőszám (lg TKE/g) 

Ezek az eredmények mutatják, hogy 
a Lactobacillus buchneri NCIMB 
40788 heterofermentatív starter 
a kontrollhoz és homofermentatív 
oltóanyaghoz képest módosítja a 
kukoricaszilázs erjedési savprofilját.  
Ez a következőkben mutatkozik meg:

- Az elsődleges erjedési folyamat 
végén alacsonyabb ecetsavtartalom, 
mivel a Lalsil FRESH gyors és erő-
teljes savanyítással erjeszt (majd a 
másodlagos erjedési folyamatban a 
már meglévő tejsav egy részéből ké-
pez ecetsavat). A másodlagos erjedé-
si folyamat végére megnövelt ecet-
savtartalom (az ecetsavtartalmat a 
stabilitás indikátoraként használják).

- Megnövelt propilén-glikol és 
propanol tartalom (a Lactobacillus 
buchneri NCIMB 40788 másodlagos 
anyagcseretermékei). 
A propilén-glikol hosszantartó, rend-
szeres szilázzsal történő bevitele 
védő hatással van a tejelő tehenek 
anyagcseréjére nézve (a ketózis pre-
venció szempontjából az alacsony 
dózisú de folyamatos, szilázsból 
származó bevitel előnyösebb, mint 
az egyszeri nagy dózisú adagolás).

A kitárolás során a fentiekben em-
lítetteknek pozitív hatása van a siló 
stabilitására: a Lalsil FRESH a 13 
kezelt farm silójánál megduplázta 
az átlagos aerob stabilitást. Ezzel 
párhuzamosan jelentősen csökken-
tette az élesztőszámot.
Végül a tehenek termelési eredmé-
nyei megmutatták, hogy a két szilázs 
oltóanyag nem volt negatív hatással 
a tejtermelésre, az egészségi álla-
potra és a szaporodásra. Kristensen 
beszámolt arról is, hogy a propanol, 

propionsav, ecetsav és más az L. buchneri NCIMB 40788 által 
termelt anyagcseretermékek biztonságosak az állatok és a ben-
dőflóra számára.
A kutatók a következő következtetésekre jutottak: „A kuko-
ricaszilázs esetén az aerob stabiltás igen fontos kérdés. A L. 
buchneri NCIMB 40788 nagymértékben növeli az aerob stabilitást, 
kb. a szilázs értékének 0,5%-os költségszintjén. 
A Lalsil Fresh farmkörülmények között potenciális eszköz a szá-
razanyag-veszteségek csökkentésére, és nincs negatív hatása az 
állati teljesítményre.”

          (X)
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Mind tejtermelő, mind húshasznú tehenészeteket járva egyre gya-
koribb probléma a paratuberculosis, mely egyes esetekben már a 
gazdaságos termelés gátja. Ez adja ennek a cikknek az aktualitá-
sát. A kórokozó szarvasmarhában, juhban, kecskében és vadon 
élő kérődzőben egyaránt megtalálható. A mérsékelt égövi tájak 
nedves vidékein a leggyakoribb. A magyarországi fertőzöttség-
ről pontos adatok a felmérő vizsgálatok hiánya miatt nincsenek.  
A kórokozó a Mycobakterium paratubercolosis (Johnei). 
A M. paratubercolosishoz hasonló baktériumokat izoláltak euró-
pai örvös galambokból, valamint az ember Crohn-betegségéből, 
ez utóbbi miatt számos szerző felveti a zoonózis gyanúját, ami 
különös hangsúlyt ad a betegségnek. Ezek a törzsek szarvasmar-
hában paratubercolosist okoznak.
A fertőzött állatok bélsarukkal, tejjel ürítik a kórokozót. A leg-
fontosabb fertőzési forrás a beteg állatok bélsarával szennyezett 
takarmány és ivóvíz. A kórokozó a külvilágban 6-9 hónapig élve 
marad. A betegség kialakulása lassú, az első tünetek csak 2 éves 
kortól jelentkeznek, minél fiatalabb korban fertőződik az állat, 
annál nagyobb a lehetősége annak, hogy később megbetegszik. 
A felnőtt korban fertőződött állatok baktériumhordozóvá válnak, 
de klinikai tüneteket többnyire nem mutatnak. A fertőzött állatok 
megbetegedését elősegítik pl. parazitózisok, más vírusos hasme-
nés kórokozója okozta immunszupresszív hatás. A klinikai tüne-
tek gyakran az ellést követően jelentkeznek, különösen energia-
hiányos állapottal párosulva, vagy az első hónapban jelentkező 
acidózis következtében.
Miután hosszú a lappangási idő, a fertőzött állatok jelentős ré-
szében a viszonylag rövid életkor miatt nem is alakulnak ki kli-
nikai tünetek. A legjellemzőbb tünet a gyakran ellés után (mint 
immunszupresszív hatás) jelentkező csillapíthatatlan hasmenés. 
Később az elhullás előtt hetekkel a nyakon és a hasalján vizenyős 
beszűrődés keletkezik. Vérvizsgálattal hypoalbuminemia állapít-
ható meg. Boncolás során elsősorban a csípőbél–vakbél tájékán 
a belek nyelőcső tapintatúvá válnak, nyálkahártyájuk kézzel el 
nem simítható ráncokat vet, azok élén apró vérzésekkel. 
A kórokozó a bélsár nyálkahártya-cafataiból mutatható ki, a be-
tegség diagnosztizálásához vérvizsgálatot is használhatunk az 
allergiás bőrpróbák mellett. Egy állomány fertőzöttségének a 

felderítésére célszerű párhuzamosan több diagnosztikai eljárást 
is igénybe venni.

Védekezés
A betegség megelőzése szempontjából a legfontosabb, hogy te-
nyészállat behozatal csak paratubercolosistól mentes gazdaság-
ból történjék.
A fertőzött gazdaságokban csak fokozott higiéniai rendszabá-
lyokkal lehet a betegség kártételét csökkenteni. 
Ivóvíz és takarmány bélsárral való szennyeződésének megelőzé-
se, az egyes korcsoportok takarítása után a trágyával szennyezett 
eszközöket (pl. csizma), járműveket le kell mosni és fertőtleníte-
ni a kórokozó átvitelének megakadályozása érdekében.

o Tócsák képződésének megakadályozása, a meglévőket 
fel kell tölteni, vagy azokat rendszeresen fertőtleníteni 
kell.

o A klinikailag beteg állatokat minél előbb ki kell emelni 
az állományból, és le kell vágni.

o Madarak távoltartása az állatok közeléből.
o Egyes országokban, körülírt területeken engedélyezték 

elölt M. paratubercolosist tartalmazó vakcinák hasz-
nálatát. Az életük első hónapjában vakcinázott borjak 
fertőzött környezetben is egészségesek maradtak, és 
a bélsárral baktériumot ürítő egyedek száma 1,5% alá 
csökkent. A vakcinázás hátránya, hogy az ilyen állatok a 
bovintuberkolinnal végzett intradermális próbában po-
zitív reakciót mutatnak. Ezért ezen vakcinák használata 
nem engedélyezett. 

o Mentesítés: csak az egész fertőzött állomány fertőzés-
mentes tenyészállatokkal való lecserélésével, illetve az 
újszülött borjak fertőzéstől mentes környezetben való 
felnevelésétől várható. 

o A fertőzött állományokban jelentős sikereket érünk el a 
Cargill erre a célra kifejlesztett előkészítő és fogadó ta-
karmányozási koncepciójával. Ennek hatására számot-
tevően mérséklődött a betegség klinikai manifesztációja 
és ezáltal kártétele.

Hazai szerzőink

Paratuberculosis
Dr. Szendi Róbert 
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Fórián Zoltán jegyZete i. 

A HÍR
Az idei orosz gabonatermés 85 millió tonna körüli lehet
Oroszország idei gabonatermése 85 millió tonna körüli lesz, eb-
ből exportra 15 millió tonna kerülhet a júliustól számított egy 
évben - közölte Viktor Zubkov első miniszterelnök-helyettes. 
Tavaly az aszály miatt 61 millió tonna gabonát takarítottak be 
Oroszországban, ami 37 százalékkal kevesebb az előző évinél. 
A gyenge termés miatt augusztusban megtiltották a gabona ex-
portját. Ezt eredetileg december 31-ig rendelték el, de később 
meghosszabbították június 30-ig. Most döntött a kormány arról, 
hogy július 1-jével feloldja a kiviteli tilalmat. A 2009. évi termés 
mintegy 25 százalékát adta el külföldre Oroszország. Az export 
augusztusi leállítását azzal indokolták, hogy elsősorban a belföl-
di piac ellátását kell biztosítani, amihez mintegy 80 millió tonna 
szükséges. A hiányt az előző évben felhalmozott tartalékokból 
fedezték. Oroszország a világ harmadik legnagyobb gabonater-
melője, és ugyancsak a harmadik helyen áll a gabonát exportáló 
országok között.

A KOMMENTÁR
A hírre hirtelen esésnek indultak a világpiaci gabonaárak. Orosz-
ország tavaly augusztustól tiltotta meg a kivitelt, mondván nem 
akarja a belföldi ellátást veszélyeztetni. Az árak emelkedését 
ennek ellenére nem tudták a piactól távol tartani. A gabonater-
melésben a világ vezetőjévé kíván válni Oroszország. Jogosan 
érezzük azonban úgy, hogy a tavalyi lépéssel beszállt az ország 
a gabonapiaci spekulációba. Ez a hír is ebbe a körbe tartozik. 
A hullámvölgyek előidézése jó alkalom pozíciók vásárlására. 
Aztán megint jönnek a negatív hírek, pánikkeltés, áremelkedés. 
Mindez egyre sűrűbben. Irány a tőzsde, de nem én mondtam! 

Fórián Zoltán jegyZete ii. 

A HÍR
A génmódosított takarmányok engedélyezése az EU-ban
A Wageningeni Egyetem májusban közreadott tanulmánya arra 
a következtetésre jut, hogy az EU-nak engedélyeznie kell a gén-
módosított növényekből előállított, illetve ilyen komponenseket 
tartalmazó takarmányok használatát, amennyiben meg akarja 
őrizni a takarmányok világpiacán és a hústermelésben elfoglalt 
jelenlegi pozícióját. Ennek mérlegelése során figyelembe kell 
venni, hogy egyre több ország engedélyezi az ilyen takarmányok 
alkalmazását, sőt több EU tagország is szorgalmazza azt.
A direkt engedélyezés helyett megoldás lehet a bekeveredés to-
lerancia küszöbeinek megemelése, ami a jelenleginél jóval na-
gyobb mennyiségű importtakarmány beérkezését tenné lehető-
vé, a GM takarmányok használatát ellenző tagországok viszont a 

konkrét szerződéskötésekkel korlátozhatnák a befogadni kívánt 
mennyiséget. Harmadik lehetőségként meg kellene vizsgálni, 
hogy a keveréktakarmányokban mivel lehetne helyettesíteni a 
többnyire import GM komponenseket. 
A világban egyre terjed a génmódosított növények termeszté-
se (szójából már nehéz GM-mentes forrást találni. A szója és a 
kukorica iránti globális kereslet egyre növekszik, különösen a 
kínai importigények növekedésével. Mindezek hatására az EU 
takarmánypiacának jelentősége fokozatosan csökken, a nagy 
szója- és kukoricatermesztő országoknak pedig egyre kevésbé 
lesz fontos, hogy – a zéró toleranciához ragaszkodó európai vá-
sárlók igényeinek megfelelően – nagy tömegű GM-mentes ta-
karmányt állítsanak elő.

A KOMMENTÁR
A legszomorúbb a történetben, hogy a kontinens egyik leghíre-
sebb agráregyeteméről jönnek ezek a szavak. Alant, nemzetközi 
rovatunkban közöljük, hogy napvilágot látott az a titkolt kutatás, 
amely bebizonyította, hogy kizárólag negatív hatásai vannak a 
génmódosított növényeknek. Magyarországon is szakmai vita 
bontakozott ki e témakörben, könyvek és ellenkönyvek jelentek 
meg. Tessék kérem végre felébredni! Ki, milyen céllal finanszí-
rozza előállításukat és terjeszti el a világon ezeket a növényeket?

VilágPiAC
Nemcsak a tehén ad tejet
A Nemzetközi Tejipari Egyesülés (IDF) – a tehéntej hasznosí-
tása mellett – a más állatoktól származó tejtermékek emberi fo-
gyasztásra történő felhasználását vizsgáló kutatásokat is végez. 
Az Egyesülés által ez év májusában, Athénban rendezett szim-
póziumon 200 szóbeli előadás és poszter keretében mutatták be 
a nem-tehenektől származó tejtermékek fő jellemzőit, tápértékét 
és az emberi fogyasztásba való bekapcsolási lehetőségeit. Meg-
állapítást nyert, hogy az ilyen termékek fogyasztása és a globális 
tejpiacon belül elfoglalt részaránya világszerte növekszik.
Az IDF komoly fejlesztési lehetőséget lát a juh-, kecske-, jak, 
bivaly- és tevetej begyűjtésének és értékesítési hálózatának 
megszervezésében (az önfogyasztásról a feldolgozásra és a bolti 
elosztásra való áttérésben), illetve fogyasztásának népszerűsíté-
sében. Közismert többek között a kecsketej magas tápértéke és 
kedvező étrendi hatása, amelyet a benne lévő aminosavak a te-
héntejnél kedvezőbb összetétele biztosít. Richard Doyle, az IDF 
elnöke a tevetej magas C-vitamin tartalmát hangsúlyozta ki. 
Emellett, a fent említett állatfajok igénytelensége és a zordabb 
környezeti viszonyokhoz való alkalmazkodóképessége a tej ter-
melését – bizonyos körzetekben – a tehéntejnél jóval gazdaságo-
sabbá teszi. Különösen érvényes ez a legszegényebb országok-
ban, ahol istállózásra és állatorvosi ellátásra kevesebbet tudnak 
költeni. Mindezek ellenére a rendszeres begyűjtéshez és értéke-

Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán 

üzletág igazgató, Agrár Európa Kft. 
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sítéshez még alapos élelmiszeripari és közgazdasági kutatásokra 
van szükség. 

Elsüllyesztett GMO-jelentés
Sem a megrendelő Világbanknak, sem az Egyesült Államok-
nak nem tetszettek a tudósok teljes egyetértésben megszületett 
megállapításai a génkezelt élelmiszerekről. Nem csoda, hiszen a 
megállapítások lényege, hogy a transzgenikus növények növelik 
a szegénységet, károsítják a környezetet, csökkentik az élelmi-
szer-biztonságot.
A kutatást a Világbank rendelte meg. Több mint 60 fejlett állam 
kormányzati intézményei, az ENSZ szakosított szervei (a WHO-
tól az UNEP-ig), civil szervezetek, kutatóintézetek és nagyvál-
lalatok dolgoztak rajta. Több mint 400 tudós és vezető szakem-
ber működött közre a munkában. 2008-ban elkészült, azóta egy 
asztalfiók mélyén hever. A címe IAASTD (Nemzetközi felmérés 
a mezőgazdasági tudás, tudomány és technológiák hatásáról a 
világ fejlődéséért), de így sem könnyebb rálelni – a dollármilli-
ókért, nemzetközi együttműködésben elkészített dokumentum a 
közvélemény számára gyakorlatilag nem létezik.
Hogy miért, azt a legkönnyebben egy másik betűszóval, a GMO-
val (genetikailag módosított szervezet) magyarázható: a Világ-
banknak, illetve az USA-nak nem tetszettek a tanulmánynak a 
génkezelt élelmiszerekkel, illetve a magáncégek szabadalmaira 
épülő iparszerű mezőgazdasággal kapcsolatos – teljes tudomá-
nyos konszenzust és 58 résztvevő állam egyetértését élvező – 
megállapításai.
A kutatási jelentést Budapesten ismertető Greenpeace szakértő-
je, Marco Contiero szerint a „multinacionális” vizsgálatban az 
volt az egyik alapkérdés, hogy az egyes mezőgazdasági techno-
lógiák milyen hatást gyakorolnak a környezetre, a társadalomra 
és az élelmiszer-ellátásra. Ebből a hármas szemszögből nézve a 
GMO-k mérlege elkeserítő.
Nem vált valóra az az ígéret, hogy a génkezelt haszonnövények 
termesztésével csökkenthető a vegyszerhasználat: az egyik leg-
nagyobb GMO-termesztőnek számító Argentínában például a 
génkezelt vetőmagok 1996-os bevezetése óta a hússzorosára 
nőtt a felhasznált glifozát (egy totális gyomirtószer, amelynek 
a génkezelt növények ellenállnak) forgalma, miközben a teljes 
növényvédőszer-piac is töretlenül bővült. Ráadásként a szabad-
földre kikerült mesterséges gének megállíthatatlanul terjednek, 
és ma már sokkal több környezeti és gazdasági kárt okoznak, 
mint amennyi haszon a GMO-któl remélhető.
Ahol a módosított génkészletű haszonnövények megjelentek, 
ott mindenütt nőtt a mezőgazdaságból élők szegénysége és ki-
szolgáltatottsága (ezeket a növényeket csak monokultúrás, ma-
ximálisan gépesített „növénygyárakban” lehet gazdaságosan 
termelni, ami drasztikusan csökkenti a munkaerő-szükségletet). 
Közben pedig egyre több olyan, a GMO-k termesztésében érin-
tett ország és régió van, ahol egyszerre van jelen a „fejlett” me-
zőgazdasági technológia és az éhezés (a génkezelt termények a 
drágaságuk, illetve a szennyezettségük miatt nem kerülhetnek a 
helyi piacokra, többnyire távoli országokban vagy kontinense-
ken hasznosulnak takarmányként).
Mint a Greenpeace munkatársa kifejtette, ez nem valamiféle 
„sötétzöld” álláspont, hanem a világ vezető kutatóinak és szak-
értőinek közös véleménye, amelyet még az ellenzők (az USA, 
Kanada és Ausztrália kormányának, illetve a Világbanknak a 
képviselői) sem cáfoltak – csupán olyannyira kellemetlennek, 
és a hivatalos – a GMO-kban az emberiség megmentőit láttató 

– álláspontjukkal ellentétesnek érezték, hogy nem írták alá a do-
kumentumot, s azóta is igyekeznek azt nem létezőnek tekinteni.
Juan Felipe Carrasco, a spanyol Greenpeace agrárszakértője 
szerint országában már tisztán látszik, hogy milyen katasztrofá-
lis hatása van, ha egy agrárállam beengedi a területére a GMO-
kat (Spanyolország az egyetlen az EU-ban, ahol nagy mennyi-
ségben termesztenek génkezelt növényeket). A szervezet ösz-
szeállított egy tanulmányt a génkezelt növények spanyolországi 
„mellékhatásairól”.
Ezek közül a legszembetűnőbb, hogy rohamosan mennek tönk-
re a biogazdaságok, mivel – az elszabadult transzgének követ-
keztében – az országban lehetetlen biotisztaságú takarmányhoz, 
illetve élelmiszer-ipari alapanyaghoz jutni. Az importkényszer 
pedig –amellett, hogy a magas árak miatt versenyképtelenné te-
szi a terméket – épp azt teszi tönkre, aminek érdekében az öko-
lógiai gazdálkodás kialakult: az élelmiszer-önrendelkezést és a 
helyi termelésre alapuló ellátásbiztonságot.
Juan Felipe Carrasco szerint Magyarország jól döntött, amikor 
moratóriumot hirdetett a génkezelt növények beengedésére. – 
Spanyolország példája azt bizonyítja, hogy Európában, ahol a 
fogyasztók döntő többsége elutasítja ezt a technológiát, a GMO-
kra csak ráfizetni lehet – hangsúlyozta.

Európa másképp tesz
– Alapvető különbség van a génkezelt növényekre vonatkozó 
amerikai és európai szabályozás között – nyilatkozta lapunknak 
Catherine Geslain-Lanéelle, az Európai Élelmiszer-biztonsági 
Hivatal (EFSA) ügyvezető igazgatója. A pármai központú szer-
vezet vezetője – akivel az EFSA budapesti tanácskozásán be-
szélgettünk – úgy foglalta össze az eltérés lényegét: az USA-ban 
ez egy gyengén szabályozott területnek számít, nem fektetnek 
komoly hangsúlyt a kockázatelemzésre és az ártalomcsökken-
tésre. Az EU viszont komoly környezeti és egészségügyi koc-
kázatforrásként tekint a GMO-kra, és mindenfajta „környezeti 
kibocsátást” (azaz kísérleti és nagyüzemi termesztést) csak ha-
tásvizsgálatok sorozata után, a várható következmények ismere-
tében hajlandó elbírálni.
Az EFSA szűrőjén meglehetősen kevés génkezelt haszonnövény 
jutott eddig keresztül, részben ez is az oka, hogy a technológia 
Európában nem terjedt el. A másik ok a fogyasztók és a dön-
téshozók ellenállása, amely azonban korántsem azonos szintű. 
Bár a GMO-kat sehol sem szeretik, bizonyos tagállamokban – 
például Ausztriában vagy Magyarországon – ez igen erős kor-
mányzati reakciókban is megnyilvánul, másutt a probléma nincs 
a „frontvonalban” (amúgy az EFSA munkájának is csak a töre-
dékét teszi ki a GMO-kkal kapcsolatos tevékenység). Catherine 
Geslain-Lanéelle szerint hamis az a sajtó által sugallt kép, hogy 
az EU (a bizottság, vagy akár az élelmiszer-biztonsági hivatal) 
középen áll a két „szélsőség”, a génkezelt termékeit Európára rá-
erőltetni próbáló USA, és a technológiát mereven elutasító egyes 
tagállamok között.
– Nem vagyunk hatóság, csupán a független szakmai és tudo-
mányos hátteret biztosítjuk a döntéshozók számára – hangsú-
lyozta az ügyvezető, aki szerint a hivatal állásfoglalásai „ext-
rémen átlátható” módon, nyilvános elvek és protokoll alapján, 
a szakértők teljes érdekeltségi hálójának ismeretében születnek 
meg, amire másutt a világon nincs példa. Így is előfordul, hogy 
az egyes tagállamok felülbírálják az uniós álláspontot (ahogyan 
Magyarország is a Mon 810-es kukorica esetében a moratórium 
meghirdetésével), de ez az ügyvezető szerint lehetséges, ha si-
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kerül olyan regionális egészségügyi vagy környezeti kockázato-
kat azonosítani, amelyeket az uniós vizsgálatban korábban nem 
tártak fel. Catherine Geslain-Lanéelle szerint az ilyen ügyeket 
az EFSA nem a hivatal és a nemzeti hatóságok közötti konflik-
tusként, hanem a normál uniós ügymenet részeként, nagyfokú 
tudományos nyitottsággal kezeli. (nol.hu)

Orosz tejszektor
Oroszország szarvasmarha állománya a legutóbbi 20 évben 
kevesebb mint felére csökkent, és  (bár a csökkenésben szere-
pet játszott a gyengébb hozamú fajták lecserélése is) jelenleg 
mindössze 21,1 millió egyedet számlál. Az állomány csaknem 
teljes egészében tejhasznosítású, a marhahústermelés alapját az 
1 százaléknyi húshasznú állomány, valamint a bikaborjak és a 
kiselejtezett tehenek adják. Mindemellett, az ország a tejtermék 
szükségletének közel 20 százalékát importból fedezi, sőt a cikk-
csoport orosz importja 2010-ben 14,33 százalékkal növekedett, 
miközben a tejtermelés 2,7 százalékkal csökkent. Az orosz tej-
ipar vezetője szerint a tejtermelés három év óta gyakorlatilag 
stagnál, a minimális mennyiségű orosz tejexport csökken, és 
nem sikerült megállítani a veszteségek növekedését sem.
Oroszország tejtermék termelésének és felhasználásának 
alakulása (1.000 tonna)

Megnevezés Mennyiség A készletek 
%-ában

2008 2009 2010 2008 2009 2010
 K   É   S   Z   L   E   T   E   K
Nyitó készlet 1 926 2 097 1 857 4,60 5,00 4,40
Termelés 32 363 32 570 31 895 77,8 78,2 76,4
Import 7 315 7 005 8 009 17,6 16,8 19,2
Készletek összesen 41 604 41 672 41 761 100,0 100,0 100,0
 F  E  L  H  A  S  Z  N  Á  L  Á  S
Termelő 
felhasználás 4 308 4 372 4 301 10,3 10,5 10,3

Veszteségek 21 23 29 0,1 0,1 0,1
Export 612 520 451 1,5 1,2 1,1
Fogyasztás 34 566 34 900 35 100 83,1 83,7 84,0
Záró készlet 2 097 1 857 1 880 5,0 4,5 4,5
Forrás: ИА Dairy News

Új-Zéland
Új-Zélandon – az aszályos évek után – újra emelkedik a tejter-
melés. A tartási móddal és az időjárással összefüggésben sajáto-
san alakuló éves tejtermelési ciklussal rendelkeznek. Az év kö-
zepén, ami ott tél, alig dolgoznak fel tejet. Termékeik 95 százalé-
kát exportálják, amivel a világpiac harmadát tartják a kezükben, 
így az árak meghatározásában is szerepet játszanak. 

Forrás: dcanz.com

Ausztria
Az Agrarmarkt Austria május közepén kiadott jelentése szerint 
a tehéntej-termelés ebben az évben Ausztriában nagyjából az 
elmúlt évi (3,24 millió tonnás) szinten marad, annak ellenére, 
hogy a felvásárlási árak emelkedtek a tavalyiakhoz képest. Az 
országban tartott 534.000 fejőstehén tejhozama elegendő a belső 
szükségletek és az export kielégítéséhez. A megtermelt tej min-
tegy 10 százaléka a borjak és egyéb haszonállatok táplálására 
fordítódik, 4 százalékát pedig bolthálózaton kívül (háztól) ér-
tékesítik. Jelentős emelkedés tapasztalható viszont az ország 
juh- és kecsketej termelésében. Az elmúlt évben 22.500 anya-
juhtól 9.500 tonna, 30.200 anyakecskétől pedig 18.700 tonna 
tejet fejtek, ami 2,7, illetve 4,5 százalékos növekedést jelent 
az előző évihez képest. A megtermelt kecsketejnek mintegy 20 
százaléka a kozmetikai ipar alapanyagául szolgált.

Szlovénia
A Szlovén Statisztikai Hivatal adatai szerint az ország tejterme-
lése 2011 első negyedévében 128.408 tonnát tett ki, ami 1,4 szá-
zalékkal meghaladta az előző év hasonló időszakában előállított 
mennyiséget. Ugyanakkor vajból 23 százalékkal többet állítot-
tak elő, mint egy évvel korábban, a sajtgyártás viszont több mint 
5 százalékkal visszaesett. Márciusban egyébként az összes tej-
termelés az ez év februárihoz viszonyítva 12 százalékkal bővült. 
A Magyarországnál mintegy ötször kisebb területű és népességű 
országban jelenleg 470.000 szarvasmarhát tartanak.
A szlovén tejtermelés alakulását az alábbi táblázat mutatja.

A tejtermelés alakulása Szlovéniában (tonna)

Megnevezés
Mennyiség

2010. 
márc.

2011. 
febr.

2011. 
márc.

2010. 
I. n.é.

2011. 
I. n.é.

Tehéntej 44 309 40 119 44 948 126 658 128 408
Tejüzemek által 
felvásárolt 31 108 28 269 31 999 88 601 90 869

  zsírtartalom (%) 4,19 4,22 4,21 4,21 4,22
  fehérjetartalom 3,39 3,40 3,38 3,40 3,40

Forrás: Szlovén Statisztikai Hivatal

MAGYARORSZÁG
„Magyar márka, ami nincs a multiban” - a Cserpes-sikersztori
A csornai tejüzemet hagyta ott a rendszerváltáskor Cserpes Ist-
ván, hogy mára egy évi 1,5 milliárd forintos forgalmat lebo-
nyolító sajtműhely vezetője legyen. A cég 2004-ben majdnem 
csődbe ment, de rájöttek, hogy prémium árukat kell gyártaniuk, 
amelyek „hamar megromlanak”, és nem akarnak a versenyezni a 
multik alsó kategóriás termékeivel. Azok „nem annyival olcsób-
bak, mint amennyire hitványak” – véli Cserpes István.
„A Cserpes egy olyan márka, ami nincs a multiban” – mondta 
Cserpes István, a mára 1,5 milliárdos évi forgalmat bonyolító 
Cserpes Sajtműhely vezetője és tulajdonosa. Pedig a nagy ke-
reskedelmi láncok is felismerték a hagyományos eljárással ké-
szülő áruk iránti keresletet, ezért a Cserpessel is felvették már a 
kapcsolatot, de ők kitartanak a kisbolti értékesítés mellett. Nem 
akarják „elárulni” a kisboltokat, amelyekkel jó kapcsolatot épí-
tettek ki. Elmondása szerint Cserpes a jelenleginél nem is kíván 
sokkal nagyobb hálózatot létrehozni és külföldi terjeszkedésben 
is legfeljebb csak egy-két termék esetében gondolkodik.
Cserpes István az indulás óta egyéni vállalkozóként viszi az üz-
letet. Ahogy mondta, csak lustaságból nem váltott cégformát, 
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„nem volt rá szükség”. Azonban a felelősségi kérdések miatt 
várhatóan társas vállalkozássá fogja alakítani a Cserpes Sajtmű-
helyt. Az őt és munkásságát talán legközelebbről ismerő Németh 
András, aki műszaki vezetőként dolgozik a vállalkozásnál, s a 
kezdetektől, 1991-től részt vett az üzem felépítésében, „jóhisze-
mű embernek” tartja barátját és munkatársát, Cserpes Istvánt, 
aki elmondása szerint „mindenkihez pozitívan áll”.
Az eleinte néhány tucat, 1996-ban 30, 2002-2003 körül 60, je-
lenleg pedig mintegy 150 embert foglalkoztató üzem vezetése 
azonban kemény feladat. „Mi, magyarok szerintem nem tudunk 
dolgoztatni” - ismerte el Cserpes István, aki a jelenlegi 1,5 milli-
árdos évi forgalom mellett is igyekszik úgy irányítani a műhelyt, 
mintha az még mindig a két évtizeddel ezelőtti kisüzem lenne. 
Saját szavai szerint szeretett volna egy családias, normális, em-
beri légkört kialakítani. „Úgy képzeltem, hogy az embereim 
majd vigyáznak a gépekre, nem pazarolják a vizet, az alapanya-
got” – mondta, de elismerte, hogy a kezdetektől küzdeni kellett 
a dolgozókkal.
„Sok emberemben ott van 20-30 százalék kihasználatlanul, azaz 
20-30 embert fölöslegesen dolgoztatunk” – mondta. Szerinte 
két módon lehet motivált egy dolgozó: meggyőződésből vagy 
kényszer hatására, de szavaiból az derült ki, hogy számára egyik 
út sem igazán járható. „Az előző rendszer tönkretette az embe-
rekben az akaratot, a szívet” – vélte, s arra panaszkodott, hogy 
„honfitársaink átmennek Ausztriába 5 euróért rabszolgának, de 
itthon mondjuk 3 euróért csak dolgozgatnak”. Ennek ellenére 
„soha senkinek nem üvöltöttem le a haját, még akkor sem, ha 
hibázott. Az ember nem smasszernak születik” – tette hozzá. 
A munkatársakba fektetett bizalom azonban néhány esetben 
visszaütött. Volt, aki önrablást színlelt, más táppénzre ment, 
amikor ki akarta volna rúgni, de egy nagyobb, havi 4-5 millió 
forintos lopással is megkárosították hosszabb távon. „A Cserpes 
Sajtműhely egy brand, s ennek nagyon komoly értéke van már, 
amit bármikor egy rosszindulatú ember kívülről vagy akár belül-
ről szétrombolhat” – mondta. Szerinte a multiknál éppen ezért 
vannak nagyon komoly és szigorú munkaszerződések, amikkel 
viszont „a szív és lélek van megölve, pedig egy cég nem csak 
anyagilag tud pozitívan működni”.
„Rengeteget kínlódtunk”
A tejfeldolgozó üzem történetében felívelő időszakok és nagy 
hullámvölgyek követik egymást, de az első éveket a lassú épít-
kezés, a kemény munka és a nehézségek jellemezték. Cserpes 
István és Németh András a csornai tejüzemben dolgoztak, itt 
ismerték meg egymást. Az üzletet Cserpes István alakította ki, 
egyéni vállalkozóként ő a tulajdonos és vezető. Németh András, 
aki a műszaki oldalát ismerte a tejiparnak, a mai napig a sajtmű-
helynél dolgozik, szintén magáénak tudja az üzemet, de tulaj-
donrésze nincs benne. Szerinte Csornán a rendszerváltás körül 
„iszonyatos pazarlás volt”, vagyis a termelés és a befektetett 
energia nem volt arányban. Emiatt döntöttek úgy, hogy belevág-
nak egy saját üzem létrehozásába, mert „tudják ezt jobban is”.
Cserpes István pontos ember. „1991. szeptember 17-én jöttünk 
el Csornáról, és 1992. április 1-jén kezdte meg termelését az első 
tejfeldolgozó üzemünk” – válaszolt napra pontosan a kezdeteket 
firtató kérdésünkre. Ezt még egy családi ház pincéjében alakítot-
ták ki, majd egy melléképülettel bővítették. „100 négyzetméter 
volt az egész, minden segédmunkát mi végeztünk a Bandival, mi 
kevertük a maltert, mi szögeztük a plafont” - mesélte a kezdete-
ket. „Anyagilag és fizikailag teljesen kikészültünk az indulásra” 
– mondta, milyen volt 27 évesen elkezdeni az önálló termelést. A 

vállalkozás beindításához 1,5 millió forint hitelt (és még félmil-
lió forgóeszköz-hitelt) vettek fel, de a nyomasztó 36 százalékos 
kamat miatt igyekeztek minél előbb visszafizetni a kölcsönt, s ez 
2-3 év alatt sikerült is.
Az induláskor csak pár termékük volt (tej, tejszín, tejföl, egyféle 
sajt), de az elején „semmi nem úgy működött, nem úgy történtek 
a dolgok, ahogy kellett volna, rengeteget kínlódtunk” – mondta. 
Bevallotta, hogy az első termékek nem sikerültek jól, hosszabb 
érlelésű óvári sajtban, „rúzzsal érő” csemegesajtban gondolkod-
tak, de ezekről le kellett mondaniuk. Az első vásárlóit Cserpes 
István maga kereste fel, Trabantjával járta a környék boltjait, pi-
acait, pizzériáit, nem mindig sikeresen: „egy pizzériának másra 
van szüksége”.
A nagy durranás: ricotta
A kilencvenes évek közepére kiköltöztek a családi házból, s egy 
saját boltot alakítottak ki a termékek értékesítésére, ahol saját 
készítésű pizzákat, péksüteményeket is árusítottak. A siker ép-
pen ez utóbbihoz kötődött, amikor felfedezték, hogy az olasz 
típusú, alacsony zsírtartalmú túróra, a ricottára nagy igény van a 
piacon. „Te, Pisti, miért nem rakod bele a túrós bugyorba?” - tet-
te fel Cserpes Istvánnak a kérdést a felesége és lánya. Elmondása 
szerint az Olaszország mellett Erdélyben is már régen ismert el-
járással készülő ricottát inkább a répcelaki ömlesztettsajt-gyárba 
szánták, de a túrós buktában is szerették a vásárlók, sőt, a pékek, 
cukrászok nagyon megkedvelték, mert könnyebb volt vele dol-
gozni, mint a félzsíros túróval.
„Ez volt az első nagyobb durranás”, mert megtalálták a piaci 
rést: „a ricotta volt az a termék, aminél korlátlan volt a lehető-
ség” – mesélte Cserpes István. Elmondása szerint napi 1-2 ezer 
liter tejsavóval indultak, aztán megérezték, hogy „húz a piac”, s 
a régi, első üzemben „a végén már napi 100 ezer litert dolgoz-
tunk fel”. A piaci sikerhez hozzájárult, hogy a ricotta olcsóbb 
volt, mint a túró, és jó haszonkulcsot is rá tudtak tenni, így a 
bevétel lehetővé tette 2000 és 2003 között a második üzem fel-
építését, ahol az EU-csatlakozás előtt már volt olyan nap, ami-
kor 200 ezer liter volt a feldolgozott tejsavómennyiség, amiből 
5-6 tonna ricottát tudtak gyártani. Az Unióba való belépés kö-
rüli időben azonban gyökeresen megváltozott a környezet, s ez 
majdnem padlóra küldte a vállalkozást.
A mélypont: állami beavatkozás
A csatlakozás előtt már készülni kellett: „Lehetett tudni, hogy az 
EU-ban már csak pecsétes üzemmel szabad dolgozni”. Cserpes 
István szerint a szabályok ugyan nem voltak sokkal szigorúb-
bak, mint korábban, viszont a hivatalnokság túlzottan meg akart 
felelni a szabályoknak: „felesleges dolgokat is megköveteltek, 
ezt nagyon súlyosan megfizettük”. A jó pénzt hozó ricottaüzletet 
addigra többen felfedezték, és az uniós csatlakozással újabb ver-
senytársak érkeztek, ami levitte a termék árát, vagyis a Cserpes 
„első nagy durranása” véget ért.
A legnagyobb csapást azonban nem az uniós csatlakozás mérte 
rájuk; a milliós veszteségeket a tejtermelők intervenciós kasszá-
ja okozta. Az országok tejtermelési kvótáját a csatlakozáskori 
kibocsátáshoz igazították, vagyis ha egy ország több tejet akart 
termelni, azt kvóta vásárlásával tehette meg. Ezért az állam rög-
zített, magasan tartott árakkal akarta mesterségesen ösztönözni 
a termelést. A rendszer jó volt a tejtermelőknek, mert fix árat 
kaptak, de a feldolgozók „prüszköltek” - mondta Cserpes István. 
A rendszer miatt viszont túltermelés alakult ki, s ez a második 
csapást jelentette nekik, mert az állam intervenciós kasszából 
támogatta az értékesítést. A termelők és a feldolgozók kötele-
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zően fizettek a kasszába, s a hozzájárulás a rendszer végéig lite-
renként 5-6 forintra emelkedett. „A mi kis üzemünk is milliókat 
fizetett a semmire” – mondta Cserpes István, s azt is szóvá tette, 
hogy szerinte a támogatások nagy része ráadásul a nagyobb sze-
replőkhöz került.
„Pisti, mit csináljak a számlával? Tedd a többi közé, majd valami 
lesz vele” – idézett egy jellemző beszélgetést Cserpes István ab-
ból az időből. A műhely 60 millió forint hátralékot halmozott fel 
a kassza felé az uniós csatlakozásig, mert dönteni kellett, hogy 
a bért, a rezsit vagy a tejet ne fizessék ki inkább. A „dögevő 
céggel”, azaz az adósságbehajtóval végül úgy rendezték a tar-
tozást, hogy 30 millió forintot befizettek, a beszállítóknak pe-
dig azt mondták, hogy „bocs, most egy hónapig nem fizetünk”. 
Cserpes István elmondása szerint a vállalkozás akkori forgalma 
havi 15-20 millió forintot tett ki. „Kibírtuk, volt annyi hitelünk, 
megbecsülésünk” – mondta a vállalkozó.
Hamar megromlik
A talpra állással egy időben új irányt is vett a vállalkozás. Mivel 
a hagyományos tömegtermékek (tej, trappista, túró) „veszélybe 
kerültek”, az olcsó külföldi árúk miatt, a hangsúlyt a minőség-
re helyezték. Cserpes István szerint a nagy kereskedelmi láncok 
keményen versenyeztetik a beszállítókat, akik az árverseny miatt 
azon gondolkoznak, hogy „mit vegyek még ki a termékből”. Egy 
ilyen termék „nem annyival olcsóbb, mint amennyire hitvány” 
– vélte Cserpes István, aki „gazdasági bűncselekménynek” tart-
ja, hogy a multik kereskedelmi gyakorlata az, hogy felkeltik az 
igényt a termékeik iránt a vevőkben, még hitelt is adnak mellé, 
ahelyett, hogy valódi igényt elégítenének ki. „Abnormális ter-
mékeket kreálnak, amit a kutya sem eszik meg, de örülnek a 
vevők, hogy olcsón vették” – mondta.
A Cserpes Sajtműhely ezzel az áramlattal akart szembe menni, 
ezért ennek megfelelő kereskedelmi gyakorlatot alakított ki. A 
Cserpes-termékek viszonylag rövid szavatossági idejűek, mivel 
nem tartalmaznak adalékanyagokat: „Nekünk úgy kell helytáll-
nunk, hogy a mi termékeink meg fognak romlani” – mondta a tu-
lajdonos. Ez viszont azt is jelenti, hogy az árut feszes tempóban 
a fogyasztókhoz kell juttatni, ráadásul a kapuvári üzemből kell 
szétteríteni a termékeket, miközben a műhely legnagyobb piaca 
a főváros. Az elosztási rendszer ennek megfelelően épült fel. A 
Cserpes Sajtműhely kisboltoknak és a Lipóti Pékség üzleteinek 
szállít, valamint mintaboltokat és hét mozgó kereskedő járművet 
tart fenn. Ez utóbbit a tulajdonos drága csatornának tartja, de 
szerinte „pankrációnak jó volt”, vagyis a fogyasztókhoz hatéko-
nyan el tudtak jutni, „az emberek érezték, hogy valami megmoz-
dult” – vélte Cserpes István.
A Cserpest felkereső egyik nagy kereskedelmi lánc a Spar volt. 
A Spar Magyarország kommunikációs vezetője az [origo] meg-
keresésére elmondta, hogy kiemelt célként kezelik, hogy minél 
nagyobb arányban értékesítsenek magyar árukat, ezért több 
regionális partnertalálkozót szerveztek helyi termelőknek. A 
Cserpes Sajtműhellyel is így léptek kapcsolatba, s felkínálták, 
hogy – akár a Spar üzlethálózatának csak egy részében is – for-
galmaznák a termékeiket. Több hónap után végül a tárgyalások 
megszakadtak a Cserpes Sajtműhely kérésére – írta a Spar, és 
hozzátették, hogy nyitottak maradnak a termékek forgalmazá-
sára. Cserpes István az [origo]-nak elmondta, hogy a termékeik 
piaci pozíciója miatt utasították el a Spar ajánlatát.
Konkurenciától nem tart Cserpes István. Szerinte vannak hason-
ló kezdeményezések, de ezek inkább „kofaszinten” működnek, 
egy ekkora vállalkozáshoz azonban nem elég egy-két termék. 

Bár új területen is elindulna Cserpes István, a sajtműhelyt addig 
kívánja irányítani, amíg piaci igény van rá, vagy el nem adja az 
üzletet. Az utódlás kérdéséről nem gondolkozott bevallása sze-
rint, bár öt gyermeke van, közülük csak egy lánya felnőtt korú. Ő 
Cserpes Laura, aki nemrég ment feleségül a megasztáros Fekete 
Dávidhoz. Sem ő, sem a kisebb gyerekek esetében nem merült 
fel azonban, hogy átvennék a Cserpes Sajtműhely irányítását, ha 
apjuk lemondana a vállalkozás irányításáról. „Ha idejön valaki, 
és azt mondja például, hogy itt van 5 milliárd forint, akkor vi-
gye” – mondta Cserpes István, jelezve, hogy nem csinálna lelki 
kérdést az üzem értékesítéséből. Elárulta azt is, hogy új vállalko-
záson gondolkodik: „Van egy ennél is komolyabb tervem” – de 
több részletet nem tudtunk meg.

Takarmánytermő földterületek kellenek a tejtermelőknek – 
Újabb demonstrációkra is számíthatnak a láncok 
Takarmánytermő földterületeket kell juttatni a hazai állattartó 
gazdaságoknak, mert e nélkül nem képzelhető el versenyképes 
tejtermelés – jelentette ki Istvánfalvi Miklós, a Tej Terméktanács 
(TT) elnöke a 36. Tej Világnap rendezvényén. Szerinte a külföldi 
tulajdonú áruházláncok tudatosan torzítják el a magyar tejágazat 
rovására az importált tejtermékek – elsősorban az ultra magas 
hőmérsékleten kezelt (UHT) tejek – árait, mivel a behozott áruk-
nál vevőcsalogató céllal nem alkalmaznak árrést. A jövőben – 
tette hozzá – akár demonstrációkkal is el kell érni, hogy a hazai 
tejtermelők az értékesítéseknél „ne legyenek másodrendű állam-
polgárok saját országukban”. 
Fórián Zoltán, az Agrár Európa Kft. üzletág-igazgatója szerint 
tavaly 2-4 százalékkal nőtt a belföldi tejpiac, de a bővülést a 
tejtermékimport nyelte le. Ugyanakkor a következő években 
a hazai és a világpiacon is tovább élénkülhet a kereslet, míg a 
magyar exportőröknek jó eladási esélyek kínálkoznak a szom-
szédos Romániában és Szlovákiában is. A közelmúltbeli uniós 
tejtermelési válság a nemzetközi áremelkedések hatására, nem 
pedig az uniós adminisztratív beavatkozások miatt enyhült. A 
magyar piacon az idén nem folytatódik a korábbi évekre jel-
lemző árhullámzás, hanem a tejfelvásárlási árak további, lassuló 
ütemű növekedése valószínűsíthető.
Ha komolyan gondolja a kormány, hogy az állattenyésztés hely-
zetét prioritásként akarja kezeli, földhöz kell juttatnia az állattar-
tókat – hangoztatta Istvánfalvi Miklós. Hozzátette: földterületek 
nélkül a gazdaságok nem tudnak tömegtakarmányokat termelni, 
így pedig a tejelőállítás sem lehet versenyképes. A biztonságos 
tejtermelést ugyanis nem lehet vásárolt takarmányra alapozni, 
ezért az állattartóknak tulajdon vagy tartós bérlet formájában 
földekre van szükségük. „Nem akar igazán hajózhatóvá válni 
a tejfolyam”, mivel az import ötszörösére növekedett az uniós 
csatlakozás óta, miközben az export csak kétszeresére bővült – 
jelentette ki Jakab István, a parlament alelnöke. A statisztikák 
szerint a hazai tejágazat tejtermelési kvótáját csak 75 százalékban 
használja ki, miközben tavaly például külkereskedelmi egyen-
lege 54 százalékkal romlott. Az import a hazai piacon ma 25 
százalékot képvisel, de például az UHT tejeknél „égbekiáltóan” 
nagy, 75 százalékos részarányt tesz ki. Istvánfalvi Miklós szerint 
elsősorban Németországból, Lengyelországból, Szlovákiából és 
Csehországból érkeznek tejtermékek a magyar piacra, miközben 
több uniós tagországba – például Ausztriába vagy Hollandiába 
külföldi árukkal „lehetetlen bejutni”. Bár a hazai üzletláncok a 
szabálytalan forgalmazások miatt az utóbbi időszakban 160 mil-
lió forintos bírságot kaptak, a büntetések – állította a TT elnöke 
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– nem voltak visszatartó erejűek. Ezért a jövőben további jog-
szabályi módosításokkal vagy akár demonstrációkkal is el kell 
érni, hogy a magyar tejpiaci szereplők az értékesítéseknél „ne 
legyenek másodrendű állampolgárok saját országukban” – fo-
galmazott Istvánfalvi Miklós. A külföldi tulajdonú élelmiszer-
hálózatok tudatosan torzítják el az importtermékek árait, mert 
a fogyasztók becsalogatása érdekében a behozott áruknál nem 
alkalmaznak árrést – derül ki a TT tapasztalataiból. A magyar 
termékeket ugyanakkor 80-100 forintos haszonkulccsal forgal-
mazzák, így azok versenyhátrányba kerülnek. 
Az import nem a hatékonyság vagy a minőség miatt olcsóbb, 
hanem azért, hogy sokkolja a magyar beszállítókat – erősítette 
meg Fórián Zoltán is. Az Agrár Európa üzletág-igazgatója sze-
rint már egyértelműen kiderült: a régi tagországok azért bőví-
tették az EU-t, hogy (tej)feleslegeiket az újonnan csatlakozók 
piacain vezethessék le. Tavaly például a hazai tejfogyasztás 2-4 
százalékkal nőtt, de ezt teljes egészében az import nyelte le. 
Bár a magyar piacon az utóbbi időszakban jelentős mennyiségű 
szlovák tejtermék is megjelent, az ottani szállítók az üzletlán-
cok elvárásait hatalmas engedmények árán teljesítették. Ennek 
következtében mára az üzletbe nagyrészt bele is buktak, és ma 
már a szlovák tejágazatra a látványos leépülés a jellemző – húz-
ta alá Fórián Zoltán. Az egész unióban kialakult, közelmúltbeli 
tejválságot nem a brüsszeli adminisztratív intézkedések, hanem 
a világpiaci áremelkedések oldották fel – hangsúlyozta az üzlet-
ág-igazgató. Hozzátette: további árnövekedés valószínűsíthető a 
magyar és a nemzetközi piacon is, a hazai exportőröknek pedig 
bővülő esélyeik lehetnek a több termékből importőrré vált Szlo-
vákiában és a 70 százalékban önellátásra szoruló Romániában is. 
A tejfelvásárlási árak literenként 55-90 
forint között mozogtak az elmúlt három 
évben, és a drasztikus változásokhoz 
sem a tejtermelők, sem a feldolgozók 
nem tudtak alkalmazkodni. Istvánfalvi 
Miklós szerint a negyven forintos kü-
lönbség szétzilálta a termékpályás kap-
csolatokat. Az idén azonban – jelentette 
ki Fórián Zoltán – nem várható árhul-
lámzás, mivel az általános világpiaci 
kereslet hatására a tejfelvásárlási árak 
további, lassuló ütemű emelkedése va-
lószínűsíthető. A belföldi kereslet hosz-
szabb távon is tartós lehet: a 2020-ig 
szóló prognózisok szerint az egy főre 
jutó hazai tejtermék-fogyasztás a mai 
160 kilogrammról 190-200 kilogramm-
ra bővülhet. (Agromonitor)

Egyre több házi tejet fogyasztunk
Bár a tejpiacot még a hipermarketek uralják, mára 4500 hazai 
vállalkozásnál készül házi sajt, tejtermék. Évente mintegy 150 
millió liternyi házi tej fogy el a hazai piacon.
Változnak a hazai tejfogyasztási szokások – hangzott el Tej Ter-
méktanács által szervezett, a 36. Tej Világnap alkalmából tartott 
szakmai találkozón, amelyen a magyar tejágazat helyzetét érté-
kelték a meghívott szakértők és szakemberek.
A találkozón elhangzott: miközben a lakosság többsége tovább-
ra is nagyáruházakban szerzi be napi tejét, kialakult egy olyan 
termelői réteg, amelyik a háztól értékesíti a tejet, vajat, túrót, 
tejfölt, sajtot.

Információink szerint már éves szinten már több mint 150 mil-
lió liter tej már így jut a fogyasztókhoz, azaz évente, fejenként 
tizenöt liter ilyen házi tejet fogyaszt a hazai vásárló. Hasonló-
képp: immáron 4500 vállalkozás készít házi sajtot, s értékesíti 
helyben, vagy a közeli régióban termékeit.
Somogyi Imre tejipari mérnök tanár elmondta, hogy éppen ezért 
alakították át a szakoktatás rendszerét, s olyan OKJ tanfolyamo-
kat indítanak, amelyeken néhány hét alatt elsajátíthatók a sajtké-
szítés fogásai. Ezután a vállalkozók már kifogástalan minőségű 
termékekkel versenyezhetnek a nagyokkal.
Istvánfalvi Miklós, a terméktanács elnöke bemutatta azt a tíz-
éves stratégiai program fontos célja, hogy a hazai tejfogyasz-
tás mértéke ismét elérje a 24 évvel ezelőtti szintet, amikor is a 
jelenlegi 148 literrel szemben 200 literes lesz az egy főre jutó 
évenkénti tejfogyasztás. E program része az is, hogy a belföldi 
értékesítésben 80:20 százalékban osztozna hazai és importter-
mékek aránya. (nol.hu)

Piaci adatok

Az AKI PAIR adatai szerint a nyerstej hazai termelői átlagára 
kilogrammonként 85,3 forint volt áprilisban, ami 1 százalékos 
emelkedést jelent az előző havihoz képest. A növekedés tehát 
tart, de lassul. Az emelkedés annak ellenére tarja magát, hogy a 
beltartalom romlik. Eközben a nyerstej kivitel emelkedése meg-
állt. Áprilisban a nyerstej kiviteli átlagára 88,3 forint volt kilo-
grammonként, ami 4 százalékkal haladta meg a belföldi árat, de 
2 százalékkal alacsonyabb volt, mint az egy hónappal korábbi. 

Forrás: KSH, AKI

Marhaságok

 

A tehéntej termelői átlagára, Ft/kg
2004 január - 2010 december

KSH - AKI

85,6
március

96,5
94,2

85,3
április

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

J F M Á M
j

Jú Jl Au Sz O N D J F M Á M
j

Jú Jl Au Sz O N D J F M Á M
j

Jú Jl Au Sz O N D J F M Á M
j

Jú Jl Au Sz O N D J F M Á M
j

Jú Jl Au Sz O N D J F M Á M
j

Jú Jl Au Sz O N D J F M Á M
j

Jú Jl Au Sz O N D J F M Á

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.



2011/346 Holstein Magazin

Hazai szerzőink

A tavalyi év időjárása nem adta meg a kiváló tömeg- és abrakta-
karmány termesztés feltételeit. Emiatt a jelenleg etetett takarmá-
nyaink jelentős mértékben méreganyagokkal terheltek, melyek 
’semlegesítésére’ többen, többféle módszerre esküsznek. 
A különböző alapanyagú toxinkötők közül most az egyik nemré-
giben kifejlesztett változat hatásmechanizmusát ismerhetik meg. 
(szerk.)

 Gondolom, nem kell bemutatni, hogy a 2010-es év időjárása 
különösen kedvezőtlen volt a szántóföldi nö-
vénytermesztők számára. A növények védelme 
nem volt megoldható a penészgombák támadá-
sával szemben, így a takarmányok mikotoxin 
szintje igen magasra nőtt. Két évvel ezelőtti hol-
land kutatásból tudjuk, hogy egyes mikotoxinok 
a bendőflórában képesek elpusztítatni bizonyos 
baktériumokat, élesztőket, vagy gátolni azok nö-
vekedését.
Azt is látjuk az idei évben, hogy a jellemző toxi-
nok közül, úgymint a Trichothecenes családból 
a DON, Nivalenol, T2, HT2, voltak magas érté-
kekkel jelen a TMR-ben. Ezek a toxinok emész-
tési zavarokat, gyengülő tejtermelést és romló 
takarmányértékesítést okoznak. A mintákban 
gyakran találtunk Zearalenont is. Viszont ami 
minden szakember számára megdöbbenést oko-
zott, az a nagyon magas Fumonisin szint volt. Ez 
a mikotoxin erősen csökkenti az immunrendszer 
működését, tüdőödémát, májkárosodást, tejter-
melés-csökkenést okoz, valamint a kései vetélés 
kiváltó oka lehet. 
A francia Olmix cég a 2000-es évek elején ko-
moly kutatásokba kezdett, hogy a mikotoxinok 
által okozott problémákat kiküszöbölje és a ko-
rábbi, átlagos képességekkel rendelkező terméke 
toxinkötő képességét tovább fejlessze. Segítsé-
gül hívta az alternatív nanotechnológiát és ten-
geri moszatból kivont, emészthetetlen rostot tett 
a montmorinite típusú anyag rétegei közé. Így 
sikerült megalkotnia egy különleges új terméket, 
az AMADEITE®–et.

 Az új termékben az anyag rétegeinek szintje a korábbi, kiindu-
ló termék rétegtávolságához képest tízszeresére nőtt. Ebbe az új 
mérettartományba a világon ma ismert összes mikotoxin belefér. 
Továbbá az AMADEITE® polaritása is jelentősen megnőtt a ki-
induló anyagéhoz képest, amely tovább növeli a kötési potenci-
álját. A kutatásainkat 2005-ben fejeztük be, amikor is meg kí-
vántuk ismerni az AMADEITE® problémamegoldó képességét 
IN VITRO és IN VIVO körülmények között is.
Az összehasonlíthatóság érdekében két tanulmányt vizsgáltunk 
meg, amelyek 2004-ben készültek. Az Európai Unió finanszí-
rozta a tanulmányokat, amelyek így teljes mértékben függetle-
nek. Avantaggiato1 és Havenaar1,valamint Döll2 által jegyzett 
tanulmányok megmutatják, hogy az európai piacokon fellelhető 
vezető toxinkötők (bontók, stb.) átlagos toxinkötő képessége 
1-15% között volt IN VITRO rendszerben. Ezekben az IN VIT-
RO vizsgálatokban, amit Avantaggiato1 és munkatársai végez-
tek, csak az aktív szén volt képes elérni a 100-85-60%-os kötő-
képességet (1. táblázat). Mivel a táblázatban látható toxinkötők 
gyenge eredményeket értek el a vizsgálatban, így a költséges IN 
VIVO rendszerben csak az aktív szenet vizsgálták meg, ugyanis 
a kutatók feltételezték a gyengébb potenciált életszerű körülmé-
nyek között. 
Az IN VIVO rendszerben az aktív szén 5-10-20 kg/tonna táp be-
keverési arány mellett – amely vizsgálat a hollandiai TNO labor-
ban található aktív emésztést-kontroláló robotban történt – az IN 

Toxinkötők új nemzedéke

  
 
 
Percent of adsorbed mycotoxin 

(mean ±S.D., n=3) 
  1.táblázat In vitro ability of some non-nutritive  
  adsorbent materials to adsorb DON and NIV.  
  The adsorbents were tested in different buffer solutions    
  and at a different mycotoxin concentrations. 

 pH DO N  
(2 µg/ml) 

DO N  
(10 µg/ml) 

NIV 
 (2 µg/ml) 

NIV  
(10 µg/ml) 

Combination of HSCAS,  
ilite  and chlorite 

3 11±1 3±2 10±0 1±1 
8 1±0 10±2 4±1 11±1 

Esterified betaglucan  
from yeast cell wall 

3 18±5 0±0 6±4 1±0 
8 3±3 9±5 10±3 7±5 

Glucomann 3 1±3 0±1 2±2 1±0 
8 1±6 12±1 3±1 14±5 

Combination of  
mineral substances 

3 0±1 16±2 0±1 11±1 
8 4±1 10±1 4±0 10±0 

Synthetic aluminosilicate 3 3±8 10±1 4±7 11±0 
8 0±1 11±1 4±1 11±1 

Aluninosilicate 3 9±0 16±2 11±1 13±4 
8 1±2 10±0 3±0 10±1 

Combination of clays, detoxifying 
enzymes and plant and alga 
 extracts 

3 9±0 9±1 9±1 10±1 
8 1±2 13±1 7±1 13±1 

Calcium sodium hydrated 
aluminosilcate (HSCAS) 

3 9±1 11±0 11±1 12±0 
8 0±0 12±1 0±0 11±1 

Cholestyramine 3 4±3 7±5 5±3 7±4 
8 10±1 4±7 12±2 5±7 

Florisil 3 5±6 9±6 7±6 9±6 
8 9±2 11±0 10±2 10±0 

Celite 3 4±3 5±7 3±1 5±7 

8 1±2 10±1 2±1 10±1 
Zeolite 3 5±4 2±1 3±1 1±0 

8 2±1 3±1 2±1 0±0 
Bentonite 3 2±2 9±5 4±1 9±6 

8 3±2 13±2 3±2 10±1 
Activated carbon 3 84±2 59±5 62±3 33±7 

7 84±0 52±1 60±0 23±1 
8 95±9 57±5 63±1 30±6 

1., Avantaggiato, Food and Chemical Toxicology (2004). 
2

on Deoxinivalenol and Zearalenone (2004). 
., S. Döll, IN VITRO studies in the evaluation of mycotoxin detoxifying agents for their efficacy  
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VITRO értékekhez képest az IN VIVO rendszerben a megkötött 
toxinok mennyisége 23-45%-ra csökkent. Elmondhatjuk, hogy a 
korábbi értékek lefeleződtek. Ezek után könnyen elképzelhető, 
hogy ha a „híres” toxinkötők korábbi eredményét lefelezzük IN 
VIVO rendszerben, akkor milyen értékeket kapunk.
A termék elkészülte után 2005-ben a saját labor vizsgálatokat 
követően, egyenes utunk vezetett Hollandiába, a TNO labor-
ba, ahol a korábban említett aktív emésztéskontroláló robotban 
kértük, hogy vizsgálják meg tisztán az új terméket 1kg/tonna és 
100g/tonna táp bekeverésű arányban. Azt is kértük, hogy a „ro-
bot” beállításai ugyanazok legyenek, mint a korábbi, 2004-es ta-
nulmányban. A vizsgálatból, majd a második ismétlésből az de-
rült ki, hogy a DON toxinból 40%-ot voltunk képesek megkötni, 
a Fumonisin toxinból pedig 50-60%-ot IN VIVO körülmények 
között. Láthatják, hogy az AMADEITE® toxinkötő képessége 
elérte, sőt meg is haladta az aktív szén értékeit.
Jól szemlélteti a különbséget, hogy a piacon ismert más toxin-
kötőkhöz képest az AMADEITE® kötési potenci-
álja a többszöröse azoknak, az aktív szén szintjét 
is meghaladja, viszont a bekeverési aránya csak az 
ötöde, huszada. 
Az így létrejött termék az MTX+ nevet kapta, fő 
hatóanyaga az AMADEITE®. Nagy előnye, hogy 
kötési spektruma a legszélesebb a piacon, a ma is-
mert összes mikotoxint képes megkötni. Eléri, ill. 
meghaladja az aktív szén potenciálját úgy, hogy 
nem köti a nitrogéneket, cukrokat, antibiotikumo-
kat, makro- és mikroelemeket valamint a vitami-
nokat. 
Ennek a széles spektrumú hatásnak köszönhető-
en az MTX+ komoly terhet tud levenni az állatok 
immunrendszerének „válláról”, az immunstátusz 
javulásának köszönhetően a termelés is növekszik. 
A bevezetést követően a tapasztalt változások a 
következők szoktak lenni: az első két hét után ja-
vul a bélsár állaga, a lágy széklet problémák erő-
sen csökkennek. A 4-6. hetet követően javulnak 

a tejtermelés mutatói. 0,4-1 l/
tehén/nap mértékben nő a fejési 
átlag. A szomatikus sejtszám 10-
20%-kal csökken, ennek továb-
bi csökkenése még egy hónap 
múlva is megismétlődik. Javul 
a tejfehérje- és a tejzsír-tartalom 
is. 3-5 hónap után a szaporodás-
biológiai mutatók is jelentősen 
javulnak. 
Mára már számtalan szarvas-
marha telepen használják siker-
rel és megelégedettséggel ezt a 
toxinkötőt, etetése elsők között 
a nagykőrösi Toldi-Tej Kft. tele-
pén kezdődött el. 
Itt a megállapodás úgy szólt, 
hogy ne változtassanak a telepen 
semmit, sem a tartástechnológi-
ában, sem a takarmányozásban 
(persze az ésszerű határokon és 
lehetőségeken belül), és így etet-
jük a telepet egy éven át MTX+-

szal. Minden hónapban bevizsgáljuk a TMR mikotoxin tartal-
mát, ahol több mint 40 toxint analizálunk. A szakmai javaslatot 
az optimális bekeverési dózisra folyamatosan biztosítjuk a TMR 
kiértékelés alapján. Az etetési folyamat 2010. november elején 
kezdődött, az első 2-3 hónapban a tej pozitív minőségi és meny-
nyiségi változásat tapasztalták. Öt hónap etetés után a szaporo-
dásbiológiai mutatókban az előző év azonos időszakához, illetve 
tárgyévhez viszonyítva a következő változásokat tapasztaltuk: 
(2. táblázat).
Ezen változások eléréséhez az állomány állapotától, az immun-
rendszer státuszától és a mikotoxin-terhelésétől függően a 30-
35g/tehén/nap adagtól elegendő az MTX+ bekeverése a TMR-
be. (Sertések, baromfik esetében 0,5-1-1,5 kg/tonna táp bekeve-
rés javasolt.)
 

Illés Róbert
Olmix S.A. territory manager
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Komplex, környezetkímélő, jövedelemtermelő körfolyamat
Biogázberuházásban a jövő?!
Az utóbbi időben több jelentős értékrendkutatás is arra az ered-
ményre vezetett, hogy a környezetvédelem, mint univerzális érték 
egyike a leginkább fontosnak tartott értékeknek. A környezetvé-
delmet a magyarok fontosabbnak értékelik, mint a szabadságot 
vagy akár az egyéni boldogulást az életben, állapítja meg a Eu-
ropean Social Survey. Az elméleti fontossággal szemben azon-
ban a gyakorlatban sokszor kerül hátulra – akár leghátulra is 
– a környezetvédelem, úgy az egyéni, mint a közösségi döntési 
preferenciákban. 
A biogázüzem kínálta lehetőség nem más, mint az innovatív tech-
nológia elemeinek beillesztése egy komplex, környezetkímélő 
gazdaságos körfolyamatba. 
Ha szántóföldi és/vagy kertészeti növénytermesztés is folyik a 
gazdaságban, az ebből származó melléktermékek és hulladékok 
is felhasználhatók a biogáztermelésre. Ugyanígy energianövé-
nyek termesztésével is javítható a biogázüzem hatékonysága. 
Az energianövények mellett a legfőbb betáplálási alapanyag a 
különböző híg- és almos trágya. Az üzem működtetése szem-
pontjából lényeges, hogy a gazdaság rendelkezzen megfelelő 
állatlétszámmal. A trágya alapú biogázüzemeknél a hatékony 
trágyakezelési eljárás során fennmaradó biogáztrágya nagy 
ásványianyag-tartalma révén értékes tápanyagpótló. Ezt alkal-
mazva csökkenthetjük (vagy meg is szüntethetjük) a műtrá-
gya-felhasználást. Ezzel költséget takarítunk meg és egyúttal a 
talajvíz nitritszennyezését is csökkentjük. A növénytermesztés 
és állattenyésztés melléktermékei és egyéb szerves hulladékok 
feldolgozása így komplex, környezetkímélő körfolyamatba il-
leszkedik, ami az energiatermelés révén jövedelmet is termel a 
gazdaságnak.
A tárolt trágya metántartalma nem kerül a légkörbe, így csökken 
az üvegházhatást okozó gázok mennyisége. Az így nyert széndi-
oxid-kvótát értékesíteni lehet, ami további bevételt hoz.
A biogázüzem ezen felül többlet bevételi forrást jelent a mező-
gazdasági üzemek sokszor labilis üzemeltetési viszonyai mellett, 
hiszen a megtermelt biogázzal gázmotort működtethetünk, ami 
elektromos energiát és hőt állít elő. Az elektromos energiát fix, 
az állam által garantált zöldáram-átvételi áron veszi át az áram-
szolgáltató. Ez előre tervezhető, folyamatos árbevételt jelent, 
ami mentes a mezőgazdasági termelés szezonalitásától. Emellett 
a biogázt, illetve a hőt felhasználhatjuk a telephely ellátására, 
amivel fűtési/hűtési költséget lehet megtakarítani.
Mint a fentiekből is kiderül, egy biogázüzem építése és üze-
meltetése komplex tevékenység, amelyhez számos szempont 
egyidejű figyelembevételére és mérlegelésére van szükség. Sok 
vállalkozást – az információhiány mellett – feltehetően ez is el-
riaszt: leküzdhetetlen feladatnak tűnik, hogy egyszerre kellene 
professzionálisnak lenni a mezőgazdasági, műszaki, energetikai, 
pénzügyi, pályázatírási és kvótaértékesítési szakterületeken is, 
ráadásul a meglehetősen bonyolult engedélyeztetési eljárást is 
végig kellene vinni. 
Ehhez nyújthat segítséget a Biogáz Unió Zrt., amely gazdaságos-
sági számításokat is végez; a gazdaság, illetve a környék adott-
ságainak felmérését követően meghatározza azt az optimális 
üzemméretet, ami az alacsony karbantartási szükséglet mellett 
magas kihasználtságot eredményezhet, és így a lehető legtöbb 

bevételt hozza. A társaság korszerű, kulcsrakész biogázüzemek 
kivitelezését vállalja, de nem sablonos, külföldi minták alapján, 
hanem egyedi megoldást kínál, a következő szolgáltatások teljes 
körű vállalásával:
−	 a biogázüzem megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése,
−	 pályázatírás, gazdaságossági számítások végzése,
−	 műszaki tanácsadás,
−	 tervezés, engedélyeztetés,
−	 finanszírozás közvetítése (banki hitel),
−	 a biogázüzem építésének generálkivitelezése,
−	 az állattartó telepek korszerűsítéséhez kapcsolódó trágyake-

zelési és infrastrukturális beruházások kivitelezése,
−	 kész biogázüzemek üzemeltetése,
−	 szervízszolgáltatás,
−	 projekttevékenység CO2-kvóta realizálás céljából, a kvótá-

val történő kereskedelem lebonyolítása.
A Biogáz Unió Zrt. száz százalékban magyar tulajdonban van, 
amely a külföldi – elsősorban német – tapasztalatokat, az ottani 
know-how-t és technológiát a hazai viszonyokra szabva dolgo-
zik. Ez a következő előnyökkel jár a megbízók részére: 
−	 a társaság biogázüzemeit Magyarországra jellemző alap-

anyagokra építi, és ehhez kapcsolódóan kínál technológiai 
megoldásokat,

−	 figyelembe veszi a magyarországi rendelkezéseket, hatósá-
gi, pályázati előírásokat, 

−	 követi a hazai állami és banki szabályozások és támogatá-
sok rendszerét, hogy a finanszírozás terén is minél kedve-
zőbb lehetőségeket javasolhasson,

−	 hosszú távon elkötelezett a magyarországi biogázszektor 
fejlődése iránt.

2009-ben a Biogáz Unió Zrt. generálkivitelezésében megvaló-
sult biogázerőmű: 
Kaposszekcső, Kaposszekcsői Mg. Zrt. 836 kW 

2010-ben a Biogáz Unió Zrt. generálkivitelezésében megvaló-
sult biogázerőművek: 
Bugyi-Juhászföld, Cosinus Gamma Kft., 499 kW 
Tiszaszentimre, Tiszaszentimrei Mg. Kft., 637 kW

2011-ben a Biogáz Unió Zrt. generálkivitelezésében megvaló-
suló biogázerőművek:
Kisbér, Bakony Bio Zrt., 844 kW 
Nagyrécse, Biogáz Alfa Kft., 1487 kW 
 Biogáz Unió Zrt., Budaörs   (X)
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A Sentiguard–R használatával kivédhető a hőstressz száraz-
anyag felvételre, tejtermelésre, szaporodásbiológiára gyako-
rolt negatív hatása. A tejtermelők világszerte felismerték, hogy 
a magas hőmérséklettel és páratartalommal járó időszakok befo-
lyásolják a termelést és a szaporodásbiológiát. A nagy termelé-
sű állományokban az ehhez kapcsolódó gazdasági veszteségek 
meghaladják a mezőgazdasági bevétel 20%-át. 
Következésképpen, sok pénzt fordítanak az épületek, a felszere-
lések, a menedzsment fejlesztésére, hogy kivédjék a magas hő-
mérséklettel járó negatív hatásokat. Azonban minden hatékony 
hőstresszre irányuló stratégia alappillére a takarmányozás. Eb-
ben az összefüggésben a Sentiguard-R takarmány-kiegészítőre 
úgy kell tekinteni, mint a hőstressz hatásainak kivédésére formu-
lázott receptura egyik legfontosabb elemére.  
A Sentiguard-R egy speciális összetételű takarmány-kiegészítő, 
amely csökkenti a stresszhatást a nagy termelésű állományok-
ban. Egyedülálló és sokoldalú összetétele miatt különösen ha-
tékony a hőstressz hatásainak a leküzdésére. A tejtermelők már 
egyetlen takarmány-kiegészítővel is sikeresen csökkenthetik a 
hőstressz okozta negatív következményeket.
A nagy termelésű állományokban a hőstressz negatív hatásai:
 - Csökkent tejtermelés és tejzsír
 - Csökkent szárazanyag felvétel 
 - Csökken az NDF emésztés
 - Alacsonyabb bendő pH
 - Megemelkedett légzésszám és testhőmérséklet
 - Kedvezőtlen szaporodásbiológiai mutatók 
Tehát bármely, a hőstressz hatásainak csökkentésére ajánlott ta-
karmány-kiegészítőnek a fent említett problémák közül, minél 
többre kell megoldást találnia. A hőstressz kifejezetten a nagy 
termelésű állatoknál jelentkezik, amelyeket amúgy is elég sok 
fiziológiai stressz ér. A legérintettebbek a tranzíciós időszakban, 
illetve a laktáció csúcsán levő állatok. Különösen azért, mert a 
negatív hatások az ő esetükben összeadódnak.
A Sentiguard-R csökkenti a hőstressz, valamint az egyes lak-
tációs szakaszokhoz kapcsolódó stressz hatásait úgy, hogy mó-
dosítja a stresszhez kapcsolható fiziológiai tényezők számát. 
Ez magában foglalja az immunrendszer stimulálását, a testhő-
mérsékletet csökkentését, az energia-ellátás növelését, továbbá 
csökkenti a járulékos hőt a rostemésztés stimulálásával.

A Dél-Dakota Egyetemen folytatott tanulmányok megerősítet-
ték a Sentiguard-R hatékonyságát. A terméket nyári időszakban 
vizsgálták tranzíciós teheneknél. A Sentiguard R-t hasonlították 
össze élesztő alapú takarmány-kiegészítővel és egy kontroll cso-
porttal (tak. kiegészítő nélkül). A Sentiguard-R etetésével növe-
kedett a tejtermelés a korai laktáció idején (1. ábra).

2. ábra:  Tranzíciós tehenek szárazanyag felvétele (DMI) nyári 
időszakban
A szárazanyag felvételt a tranzíciós időszakban és az ellést kö-
vető első hónapban mérték. Nem volt különbség a szárazanyag 
felvételben az ellést megelőző időszakban, de az ellés után a 
Sentiguard-R terméket kapó teheneknél nagyobb volt a száraz-
anyag felvétel. A szárazanyag felvételben a különbség az ellés 
utáni teheneknél 17%-kal volt nagyobb a Sentiguard-R csoport-
ban az élesztős csoporthoz képest, és 10%-kal magasabb a kont-
rollhoz képest. A magasabb szárazanyag felvételt azért fontos 
kihangsúlyozni, mert ez magyarázza a magasabb tejtermelést, 
és egyértelműen bizonyítja a Sentiguard-R magas szárazanyag 
felvételre gyakorolt pozitív hatását a stresszes időszakokban 
(tranzíciós időszak és nyári magas hőmérséklet).
 
A magasabb szárazanyag felvétel és tejtermelés alapja a jobb 
stresszkezelés, amelyet az általános immunerősítéssel lehet el-
érni. Bármilyen stressz kihívást jelent az immunrendszernek, 
vagyis azok a takarmány-kiegészítők, amelyek az immunrend-
szert is erősítik – kifejezetten tranzíciós teheneknél –, elősegítik 
a magasabb szintű termelést is.
A Dél-Dakotai Egyetemen készült tanulmányban számos im-
munparaméter szerint értékelték a tehenek immunstátuszát. 
(3. ábra)
Ezen paraméterek mellett számos más immunparaméter is azt 
jelzi, hogy a Sentiguard–R terméket fogyasztó tehenek im-
munrendszerére kevésbé volt hatással a stressz. Más szóval a 
Sentiguard-R takarmány-kiegészítőt kapó tehenek jobban felké-

Sentiguard-R, a hőstressz okozta problémák kivédésére
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1. ábra: A tranzíciós tehenek tejtermelése nyári időszakban 
Sentiguard-R, élesztő kiegészítéssel, és tak. kiegészítő nélkül. 
A magas nyári hőmérséklet ellenére a Sentiguard-R takarmány-kiegé-
szítő adagolás mellett gyorsan nőtt a tejtermelés az ellés után, és ez 
az állapot fennmaradt a korai laktáció időszakára is. Ezt a növekedést 
magasabb szárazanyag felvétel is kísérte, ami a 2. ábrán is jól látható.
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szültek a külső stresszhatásokkal szemben, úgymint a hőstressz, 
vagy bármely, a tranzíciós időszakhoz és a kezdeti laktációs 
periódushoz kapcsolható stressz. Ezek az eredmények alátá-
masztják a magasabb szárazanyag bevitelt és a magasabb tej-
termelést azoknál a teheneknél, amelyek Sentiguard-R –t kaptak 
a hőstresszes időszakban, összehasonlítva a kontroll csoportban 
levő tehenekkel vagy egyszerű élesztő alapú kiegészítést fo-
gyasztó tehenekkel. 

A terméket forgalmazza:     

Következtetés:
A Sentiguard-R védelmet biztosít a teheneknek – a hőstressz, 
vagy bármilyen más stresszes feltételek között, ideértve az ellés 
körüli és a korai laktációs időszakot is – úgy, hogy csökkenti a 
metabolizációs és immunrendszeri kihívásokat, és így fenntartja 
a megfelelő szárazanyag felvételt és a magas tejtermelést.
Szerző: J.van Eys (Nutriad), Czirbus Olivér (Panadditív Kft.)

Panadditív Kft. 
2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
Tel.: 23 886 940 Fax.: 23 886 941
E-mail: pana@panadditiv.hu   www.panadditiv.hu
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Relativ oxidative burst test az ellés 
körüli tehenekben
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Neutrofil szint az elléskörüli 
tehenekben
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Limfocita szint ellés körüli tehenekben
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3. ábra (a-c):  A Sentiguard-R kiegészítés hatása a kiválasztott immunstátusz paraméterek esetében a tranzíciós teheneknél a nyári 
időszakban
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Az egészséges körmök egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a 
nagy üzemekben. Egyrészről hosszabb utakat kell megtenniük, 
másrészről a fokozódó gépesítés is egy homogén, stabil tehénál-
lományt követel meg. 
Ha az egyes állatok megbetegedései az egész állományt veszé-
lyeztető problémákká fejlődnek, nagy gazdasági károkat okoz-
hatnak. A körömproblémáknál fontos szerepet játszik a korai 
felismerés és a tényleges helyzet lehetséges legjobb megítélése. 
A tudományos tanulmányok szélsőséges ellentmondást mutat-
nak a körömproblémák felismerésében. Független megfigyelők 
például a tehenek 22%-át tartja sántának, míg az állattartó a saját 
állományának csak alig 6%-át tekinti annak. 
A gazdasági veszteségek a köröm megbetegedések közvetlen 
költségeiből és az olyan közvetett költségekből, mint a tej-vesz-
teség, a csekélyebb használati idő, a meghosszabbodott ellések 
közötti időszakok, stb. tevődnek össze. Közepes mértékű sánta-
ságnál a tejhozam akár 17%-kal is csökkenhet, erősebb sánta-
ságnál pedig olykor 36%-kal is. Ennek eredményeként például 
egy 120 tehénből álló állománynál a tejárban 0,30 €-s veszteség 
keletkezik, ami éves szinten a 16.000 €-t is elérheti, ha a beso-
rolási skálán 1,7-es átlagot kapunk, míg 2,1-es átlagnál akár évi 
több mint 19.000 € is lehet (skála: 1=nem sánta, 5=nagymérték-
ben sánta). 
A puhább közlekedőfelületi matracok felhasználásával javított 
közlekedési kényelem egy tanulmány szerint 99 napról 60 nap-
ra rövidíti az üresen állás idejét – ennek megfelelően majdnem 
kétszeres a megtermékenyülés (a megtakarítást napi 3 €-val szá-
molhatjuk). Feltétlenül érdemes a köröm megbetegedések meg-
előzésére figyelmet fordítani. 
A közlekedő felület kidolgozásnak - mint befolyásoló ténye-
zőnek - kulcsszerepe van.
A tehenek napi 24 órán át érintkeznek a talajjal: körülbelül fél 
napot fekszenek, 5-6 órát töltenek takarmányfelvétellel, a fejés 
pedig összességében körülbelül 2-3 órát vesz igénybe. A legelés 
hosszabb táplálkozási idejével ellentétben az istállózott tartás 
feltételei mellett optimális fekvési időnél 4 órát állnak az állatok, 
de például az optimális alatti fekvési idő mellett mindez 8-ról 12 
órára emelkedik. Ez pedig azt jelenti, hogy az állatok éves vi-
szonylatban összességében 60 napot állnak! Ha összehasonlítjuk 
az állási időt a körömterheléssel, érthetővé válik, hogy milyen 
fontos a korlátlan fekvési kényelem a körmök egészségének vo-
natkozásában. Álláskor továbbá nedves, trágyás környezetben a 
paták mechanikusan terhelődnek. Ennél fogva minden a fekvési 
időből elveszett perc árt a körmök egészségének. 

Fekvési kényelem  
A korlátlan fekvés szempontjából a tartósan puha és száraz fek-
vőfelület mellett lényeges, hogy a tehenek korlátlanul felvehes-
sék és változtathassák kedvelt természetes fekvőpozíciójukat. A 
fekvőpozíció változtatása segíti a veszélyeztetett bőrfelületek 
(például az ugróízület) keringési zavarainak és ezáltal a fek-
vésből adódó sérülések megelőzését. Mihelyt egy fekvőpozíció 

nehézzé válik, például a mellső lábakkal való fekvés, túlságo-
san hosszú, másik fekvőhelyzetet vesznek fel és így lerövidül a 
teljes fekvési idő. 
A pihenőbokszban és ugyanúgy a legelőn lehetővé kell tenni az 
5 legfontosabb fekvőhelyzet felvételét: mellfekvés (43%), ki-
nyújtott mellső lábak (20%), kinyújtott hátsó lábak (22%), teljes 
oldalfekvés (7%) és alvási pozíció (8%) (Pelzer, 2007). Kanadai 
kísérletek kimutatták, hogy a tehenek 68%-a részesítette előny-
ben a szügytámasz nélküli pihenőbokszot és ezekben napi 72 
perccel tovább is maradtak fekve. A gyakorlatban a szalmával 
almolt pihenőbokszok nagyon gyakran nincsenek megfelelően 
szalmával feltöltve és a mellső vagy hátsó lábakkal való fekvés 
aligha lehetséges vagy sérülésekhez vezet. 
A piacon létezik egy új, elasztikus gumi szügytámasz, ami a fek-
helyet elölről határolja, de a mellső lábakkal való fekvést prob-
lémamentesen lehetővé teszi és a felállási lendülettel együtt járó 
csüdízületi terhelést is csillapítja. (1. kép)

1. kép: Az elasztikus szügytámasz lehetővé teszi a kinyújtott 
mellső lábakkal való fekvést 

Különösen fontos: a rugalmas mar-határoló, marcső
A pihenőboksz egyik legfontosabb irányító berendezése a mar-
cső. A megfelelő beállítást mindenképpen saját megfigyeléseink 
alapján határozzuk meg (pihenőboksz szennyezettsége, illetve, 
hogy lehetséges-e a pihenőbokszban a négy lábon való állás). 
Alapbeállításként választható merev marcső körülbelül 130 cm-
es magasságban, függőlegesen a fekvő felület felett és 1,9-2,0 
m-en átlósan a hátsó szegélyhez. A különböző nagyságú állatok-
nál a megfelelő pozíció pedig csak egy rugalmas megoldással ér-
hető el. A piac számos, állatok számára megfelelő mar-határolót 
kínál, melyek részben a régebbi pihenőboksz konstrukciókhoz 
is problémamentesen felszerelhetőek. A rugalmas mar-határoló 
– mint például a kötél, lánc vagy heveder – alkalmazása mindig 
egy önmagában stabil bokszot feltételez. Ennél fogva új építés 

A körmök egészségi állapota
 – A megfelelő csavarokat húzzuk meg

Dr. Barbara Benz,
Gummiwerk Kraiburg Elastik GmbH, 84529 Tittmoning
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esetén figyelni kell arra, hogy a mar-határoló ne bírjon a sta-
bilitás vonatkozásában meghatározó jelleggel.  A felszereléssel 
még az olyan érdekes saját építési megoldások is – mint egy 
régi tűzoltótömlő beépítése – jól működnek. A marcsövet aztán 
a lehető legmesszebb előretoljuk vagy körülbelül 150 cm-es ma-
gasságban áthelyezzük. 
A rugalmas mar-határoló legnagyobb előnye, hogy akár nagyon 
alacsonyan, körülbelül 100 cm-en is elhelyezhető, ahol az állat 
felállás közben különösen megbízhatóan irányítható. Ugyanak-
kor ez az elhelyezés lehetővé teszi a (száraz és puha) pihenő-
boksz való négy lábon állást. Erre a szempontra ezt követően a 
„Kényelem állás közben” címszó alatt még részletesebben kité-
rünk. 

Kényelem mozgás közben
Új tudományos bizonyítás: a páros ujjú patások lágy talajon 
járnak. 
A szarvasmarháknál a külső köröm átlagosan 3 mm-rel hosszabb 
mint a belső köröm. Helyváltoztatásnál a külső köröm támaszt 
először, besüllyed és a belső körmön keresztül alátámasztja a 
terhelést (2. kép). A speciális anatómia és biomechanika ugyan-
úgy a stabil állást szolgálja, mint az érzékeny szarvasmarhakö-
röm ideális terhelését. Ennél fogva a közlekedőfelület burkolata 
egy körülbelül 3 mm-es süllyedést kell, hogy lehetővé tegyen, 
azért, hogy kellően csúszásbiztos legyen és tehermentesítse a 
körmöket. 

2. kép: Páros ujjú patások különböző hosszúságú körmökkel 
rendelkeznek (Nuss, 2008)

A szarvasmarhák természetes életterében a körömnövés és kö-
römkopás összhangban volt. A helyes körömformát a körmök 
hátsó falai által bezárt szöggel lehet megfelelően jellemezni, ami 
körülbeül 50°-ot tesz ki. Ebben az esetben a körmök hátsó részé-
nek az ízület hosszához viszonyított aránya 2,2 : 1 (PAULUS, 
2004).
Ha a körmök túl lapos szöget zárnak be, kedvezőtlen terhelési 
arány jön létre, ami extrém esetekben a szaruhártya zúzódásán 
keresztül talpfekélyhez is vezethet (3. kép).

3. kép: Terhelési arány túl laposan illetve megfelelően álló kör-
möknél (TOUSSAINT RAVEN, 1998)

Ezen kívül a laposan álló körmöknél a sarok magassága túl ala-
csony és a fertőző körömmegbetegedések kockázata megnő. 
Körömkezelésnél a helyzet javul (4. kép)

4. kép: A körmök helyzete kezelés előtt és után (aid 2008)

Az újszerű, koptatósávval ellátott közlekedőfelület-kialakí-
tások körülbelül 20%-kal csökkentik a körmök kezelésére 
fordítandó időt.  
Mindeközben sikerült puha közlekedőfelület-burkolatok és 
különböző koptatófelületek (System pediKURA, Gummiwerk 
KRAIBURG) kombinációján keresztül természetes talajviszo-
nyokat kialakítani. A rendszer figyelembe veszi, hogy a szar-
vasmarhák a lágy talajt részesítik előnyben, mert a pediKURA 
szőnyeg a finom dörzsfelületével olyan puha, mint az ismert 
KURA közlekedőfelületi szőnyeg. A célzottan kialakított kop-
tatórétegen keresztül a körmök kopása irányítható és a körmök 
helyes szögben állása hónapokkal később is megmarad – ugyan-
úgy, mint ahogy a sarokmagasság is megőrzi az utolsó beállí-
tást. Sok gazdának már egyéves gyakorlati tapasztalata van az 
új rendszerrel és tovább javuló körömegészségről számolnak be.   

A higiénikus közlekedőnek - trágyaútnak kulcsszerepe van a 
körmök egészségében
A hígtrágyának jelentős szarupusztító potenciálja van, mivel a 
hígtrágya hatására a szarusejtkötések károsodnak. A vizelet fel-
oldja a szarusejtekben lévő keratint és a hígtrágya tönkreteszi a 
sejtek kötéseit. Mikrorepedések jönnek létre, amikbe a bakté-
riumok beszivárognak és a szaru rombolása folytatódik. Ennél 
fogva a közlekedőknek a lehető legtisztábbaknak és legszára-
zabbaknak kell lenniük. Szőnyegezett közlekedőknél a trágya-
kihúzónak legalább naponta 8 alkalommal kell végigfutnia. Ta-
posóráccsal burkolt padlóknál is érdemes további trágyakihúzá-
sokat végezni. Leginkább itt válnak be a tisztítórobotok, melyek 
a gumiszőnyeges közlekedésnél is működnek. A taposóráccsal 
burkolt közlekedők - trágyautak tisztasága alapvetően a tehenek 
aktivitásától függ. A jól illeszkedő puha gumibevonattal burkolt 
taposórácsok a tehenek nagyobb aktivitásánál fogva tisztábbak, 
mint a betonrács padozatok. 

Kényelem állás közben
Az álló tehenek – mind a négy lábuk esetében – előnyben 
részesítik a puha, száraz pihenőbokszot és emellett kímélik 
a hátsó körmöket
Ha a tehenek többnyire csak a mellső lábaikkal állnak a pihe-
nőbokszban, az a mar-határoló zavaró helyzetére utal. Egy már 
fentebb említett érdekes, új megközelítés az extrém alacsonyan, 
körülbelül 90-100 cm-rel a padozat felett elhelyezett rugalmas 
mar-határoló. Így a felálló tehenet kíméletesen és ugyanakkor 
biztosan lehet hátrafelé irányítani. Ugyanakkor a természetes 
egyenes fejtartással álló állat mind a négy lábával a pihenő-
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bokszban tud állni és kérődzni (5. kép). Az állás közbeni kérő-
dzés természetes és körülbelül naponta 2-3 órán át tart. A körül-
belül 120 cm magasan lévő merev mar-határoló arra kényszeríti 
a teheneket, hogy a pihenőbokszban állással töltött idő nagy 
részében csak a mellső lábaikon álljanak, aminek az a követ-
kezménye, hogy a hátsó lábaikkal a trágyás, nedves közlekedőn 
állnak (6. kép). A körmök több órán keresztül vannak ezáltal 
fokozott mechanikus, kémiai és fertőző terhelésnek kitéve. Ka-
nadai tanulmányok kimutatták, hogy a körmök egészsége nagy-
mértékben károsodik azáltal, hogy az állatok a hátsó lábaikkal 
állnak a közlekedőn. 

5. kép: A tehén egyenes fejtartással és mind a négy lábával a 
pihenőbokszban áll

 6. kép: A tehénnek a marcső miatt a hátsó körmeivel a trágyás 
közlekedőn kell állnia 

Új trend: megemelt etetőasztal
Az úgynevezett „Feedstall”-ok, azaz a közlekedőszinttel szem-
ben 20 cm-rel megemelt és 160 cm hosszú gumival burkolt, egy-
mástól etetőkerettel elválasztott nyakfogók az etetőhelynél cse-
kélyebb kiszorítást eredményeznek – ami különösen az érzéke-
nyebb (alsóbb osztályú) frissen tejelő teheneknek segít (7. kép). 
Svédországban már régóta építenek be ilyen etetőkereteket, mert 
a trágyakihúzó gyakrabban alkalmazható anélkül, hogy a táplál-

kozó teheneket zavarná. Különösen az automata fejőberendezés 
és a gumival szőnyegezett talaj kombinációjánál kellene a ma-
gasított etetőasztalon feltétlenül elgondolkodni, mivel ilyenkor 
a tehenek nem ugyanúgy viselkednek és a fejés sem egy időben 
történik, és ez az új helyzet egyfajta rendszerkonfliktust eredmé-
nyez. A lágy, száraz etetőtéren történő zavartalan táplálékfelvé-
tel csökkenti a mechanikus-traumatikus körömmegbetegedések 
kockázatát éppúgy, mint a fertőző körömmegbetegedéseket. Egy 
további előny: ha az etetőtér gumiszőnyeggel van borítva, alig 
keletkezik takarmánymaradék, továbbá könnyebben eltávolítha-
tó, mint a betonról. 

7. kép: Megemelt etetőasztal puha gumiszőnyeggel (beépített 
szintkülönbséggel) 

Összegzés

A tehenek tartási feltételeinek testreszabása 
A tehenek szükségleteinek és alkalmazkodóképességük határai-
nak alapfokú ismerete a siker kulcsa. Aki megérti, hogy mennyi-
re fontos a tehenek tartási feltételeinek testreszabása, annak egy 
hosszantartó, életerős, gyümölcsöző és erőteljes tehénállomány 
gazdasági hozama lesz a jutalma.

További Információ:
Bonczók Gábor
0620/575-9036
gabor.bonczok@braeuer.cc
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Termo-KoKTél
• TMR stabilizátor, meggátolja az adag melegedését

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

Termo-min
• Emelt mennyiségű pufferanyagokat és élő élesztőt tartalmaz

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

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

• Hűtési érzést fejt ki az ízlelőbimbókra (hidegérzet keltése)
• Természetes növényi antioxidánst és élő élesztőt tartalmaz

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
H-2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park

Telefon: 34/557-050 Fax: 34/557-060
info@btakipar.hu • www.babolnatakarmany.hu
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