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

Hatóanyagok: Tripszin:  8,0 mg, Kimotripszin:  8,0 mg, Papain:  4,0 mg,  
A-vitamin palmitát:  100.000 NE, α tokoferol acetát: 120,0 mg

antibiotikum mentes tőgyinjektor proteolitikus enzimekkel

Masti Veyxym®

Bakteriális eredetű tőgygyulladás esetén a megfelelő hatékonyságú antibiotikummal való adjuváns alkalmazása 
elősegíti az antibiotikum jobb szétoszlását a gyulladásos szövetben ami növeli a terápiás hatékonyságot. A tőgy nem 
bakteriális eredetű mechanikus irritáció okozta gyulladásos bántalmainak kezelésére.  

TŐGYKEZELÉS ENZIMEKKEL

A gyulladásos folyamatok során a vér alakos elemei (pl. �brin), sérült szövetek, exudatum és genny képződnek a tőgyben. Ezek elárasztják a 
környező szöveteket és fájdalmas duzzanatot okoznak. A proteolitikus enzimek szétoszlatják a gyulladásos elemeket, amelynek következté-
ben enyhül a fájdalom és csökken a duzzanat. A kiterjedt hegszövet-képződés így elkerülhető. A tőgy nem bakteriális eredetű irritációi és 
enyhe gyulladásos eseteiben (az első pelyhes kicsapódások a tejben) a Masti Veyxym-mel történő kezelés gyakran önmagában gyógyulást 
eredményez, így csökken a szomatikus sejtszám. A bakteriális eredetű tőgygyulladások esetén az eddigieken felül célzott antibiotikum 
kezelés indokolt.  A káros gyulladásos termékek lebontásával a készítmény egyben elősegíti az antibiotikum jobb eloszlását, amely összes-
ségében növeli a kezelés hatékonyságát így felgyorsítja a gyógyulást. Az A-vitaminnak (retinol palmitát) és E-vitamin acetátnak (α-tokoferol 
acetát) védő hatása van a  nyálkahártyák hámszövetére és a kötőszövetre és fokozzák ezen szövetek regenerálódását. Az állat a termelésbe  

hamarabb visszaállítható.

Veyxat gel® 1kg
antibiotikum mentes tőgykenőcs kámforral és metilszalicillal

A helyi vérellátás javulása következtében a gyulladásos termékek 
felszívódása fokozódik, ezen oknál fogva a patológiás tőgyödema 
csökken, masztitisz esetén a készítmény az antibiotikum tartalmú 
tőgyinfúziók mellett, a gyógyulást gyorsítja
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Címlapfotó: aranytörzskönyvi avatás a dabasi Lakto Kft. telepén.
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Egyesületi élet

Az állattenyésztők nagy ünnepe, a komoly megmérettetés, a 
Nemzeti Holstein Show – a magyar bajnokság előtt megjelenő 
számunkkal köszöntjük Önöket.
Április 18-án, Domonyvölgyben tartottuk éves, rendes küldött-
gyűlésünket, melynek népszerűsége töretlen. Úgy látszik, hogy 
az előző tisztújítás során valóban olyan küldötteket választottak 
egyesületünk tagjai, akik komolyan veszik ezt a felelősségtel-
jes munkát. Jól bizonyítja állításomat az, hogy a küldöttek közel 
70%-a fogadta el meghívásunkat és volt olyan kedves személye-
sen eljönni erre a rendezvényre. A regisztrált vendégek száma 
ismét meghaladta a százat és így közel kétszáz fő töltötte együtt 
ezt a kellemes, érdekes és hasznos napot.
A területi értekezleteink megújult szellemiségét követve a kül-
döttgyűlésünket is újra hangszereltük. Tartalmilag három, for-
málisan viszont két egymástól jól elkülönülő részre osztottuk 
föl a rendelkezésünkre álló időkeretet, miközben az alapszabá-
lyunkban előírt törvényi kötelezettségeinknek is maximálisan 
megfeleltünk. A meghívót is ennek megfelelően szerkesztettük. 
Örömünkre szolgált, hogy elfogadta meghívásunkat Dr. Bog-
nár Lajos az agrárigazgatásért és az élelmiszerlánc-biztonságért 
felelős helyettes államtitkár úr is. Sajnos vannak, voltak olyan 
aktuális témák, visszaélések a rendkívül komoly nemzetgazda-
sági tételt(!) is jelentő tenyész- és vágómarha kereskedelemben, 
amelyek megkövetelik a nyilvánosságot. Talán sokan megdöb-
bennek azon a statisztikai mutatón, amely szerint Magyarország 
külkereskedelmi aktívumának 60%-át a szarvasmarha kereske-
delem adja. Tehát igenis, nagyon komoly üzletről és szakmáról 
van szó. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy hol tart a felderítés és 
a nyomozás, milyen típusú ügyekre derült fény és arról is, milyen 
lépéseket tettek az egyes hatóságok a további esetek megelőzé-
sére. Érdekes mottóval zárta előadásának ezt a részét: „Mi már 
belenéztünk a tükörbe és az ott látottak alapján nehéz döntéseket 
hoztunk. 18 kollégától azonnali hatállyal megváltunk, egy volt 
kolléga pedig előzetes letartóztatásban van. Azonban ezt a tük-
röt oda fogjuk tartani a többi szereplő elé is, erre készüljenek!”
Helyettes államtitkár úr beszámolt a tenyésztési hatóság átalaku-
lásáról és ismertette a tenyésztőket érintő változásokról a bővülő 
szolgáltatásokról és az új szemléletű, az élelmiszerlánc-bizton-
ságát eredményező funkciókról. Elmondása szerint új, egységes 
díjszabásokkal találkozhatunk, megszűnnek a különböző ható-
sági díjtételek. Szerepéhez mérten az élelmiszerlánc valameny-
nyi szereplőjének ki kell vennie a részét a terhekből a jövőben. 
Munkájukat egy új struktúrájú, integrált informatikai rendszer 
segíti, amely alkalmas lesz a kockázatok elemzésére és háttértá-
mogatást nyújt a hatósági munkához.
Többször hangoztatta azt, hogy a hazai tenyésztés-szervezés ma-
gas szakmai színvonalon zajlik és a további minőségi munkához 
folyamatos fejlesztésekre van szükség. Konkrétumként említette 
például az előrehaladott tárgyalásokat a tejhasznú marhák – a 
kettőshasznú magyartarka és a holstein-fríz fajta – genomikus 

tenyészértékbecslési rendszerének bevezetéséről. A külföldi 
partnerrel zajló tárgyalások jól haladnak, a szükséges anyagi 
források rendelkezésre állnak. Abban bízhatunk, hogy ebben 
az évben a rendszer fel tud állni. Ez óriási lépés lehet a hazai 
tenyésztői, nemesítői munkában. Segítségével felzárkózhatunk 
a nemzetközi élmezőnyhöz és a tenyésztők minden eddiginél 
pontosabban és korábban ismerhetik meg állományuk genetikai 
potenciálját és hozhatják meg a szükséges tenyésztői döntéseket.
Ebben a fejlesztési munkában egyenrangú partnerként kívánják 
kezelni egyesületünket és számítanak szakmai munkánkra.
Vendégelőadónk előadását követően indult a küldöttgyűlés „ér-
demi” szakasza.
A határozatképesség már induláskor is megállapítható volt, de itt 
ismét megerősítésre került. 
Néma egy perces főhajtással emlékeztünk meg Szaleczky Lajos 
úrról, aki néhány nappal ezelőtt szenderült örök álomra. Szakmai 
pályafutását, munkásságát a következő számban mutatjuk be.
A formai bejelentéseket és szavazásokat (jegyzőkönyv, hitele-
sítők, napirendi pontok) követően Kiss Ferenc, elnök úr az 5. 
oldalon lévő gondolatokkal nyitotta meg a küldöttgyűlést.

Az elhangzott szakmai, gazdasági beszámolókat a 2011-es évről, 
valamint a 2012. év terveit és a felügyelő bizottság elnöke, Dr. 
Tatár Gyula értékelte, majd ezt követően ismertette a független 
könyvvizsgáló jelentéstét.
Az elnök felkérte a küldötteket, hogy tegyék fel esetleges kérdé-
seiket, fogalmazzák meg hozzászólásaikat. Vidmann Zoltán úr, 
a Városföldi Agrárgazdaság Zrt. kereskedelmi igazgatója pénz-
ügyi kérdésekben kért részletesebb információkat, a szabályosan 
összeállított mérleg és pénzügyi jelentéseken túl, melyet a meg-
hívóval együtt postáztunk valamennyi küldöttünk számára. Né-
hány kérdésére a helyszínen is tudtunk válaszolni, míg a további 
felvetéseit írásban válaszoltuk meg.
Örvendetes változás, hogy az idei küldöttgyűlésen kevesebb, 
mint egy tucat tenyészet tagsági viszonyát kellett csak megszün-
tetnünk és ezek is túlnyomó részt felszámolt gazdaságok voltak.
A szünetet követően a szakmai munka, a termelési eredmények 
ünnepi elismerésére került sor. Kiváló szakemberek, kollektí-
vák nyertek el Emlékplakett, Mestertenyésztő, Ezüstkanna, Év 
tenyészbikája díjakat. Részletes laudációjukat néhány oldallal 
hátrébb találhatják.

A jó hangulatban telt eredményes és hasznos szakmai napunk-
ról az utolsó kedves vendégeink kora este indultak haza. Ékesen 
bizonyítja ez a sikeres rendezvény is azt az egyre növekvő ösz-
szetartást, amely tagjaink, a tejtermelők, tenyésztők között fi-
gyelhető meg az utóbbi pár évben. A kemény út kell ahhoz, hogy 
ez a felismerés megszülessen, megerősödjön, de mindenki előbb 
utóbb megtanulja a leckét. A baráti beszélgetések, a klubélet na-
gyon sok hasznos információt hordoz. Élnünk kell vele azért, 

Tavaszi zsongás
Bognár László

ügyvezető igazgató, HFTE



2012/2 5www.holstein.hu

Egyesületi élet

hogy ne a saját kárunkon tanuljuk meg... Mi ehhez is igyekszünk 
fórumot teremteni és további ötleteinkkel segíteni, katalizálni 
ezt a folyamatot.

A kiállítási szezon kezdetén
Néhány nap és elkezdődik! A termékdíj pályázatok értékelése 
megtörtént, a díjakat kiosztottuk. Ez az első hivatalos eseménye 

a XIX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok program-
jainak.
Péntektől pedig indul a körhinta, s sokan a már jól ismert lel-
kesedéssel várjuk a pörgő események sorát. Így, a készülődés 
finisében mind több idegszállal koncentrálunk a legnagyobb ösz-
szevetésre, annak sikerére, pulzusunk erősebben ver, az izgalom 
fokozódik…

 Elnöki gondolatok
XVI. küldöttgyűlésünket nyitom meg. Egyesületünk alapítása óta 23 év telt el, a szakma történetét 

feldolgozó dokumentumok pedig előszeretettel hangoztatják azt, hogy 1972-ben indult útjára 

a „holstein-program” Magyarországon. 

Ez már kerek évforduló, hiszen 40 éve történt meg az, hogy a szakmai és a politikai szándék egysége 

maradandót alkotott. Ebben az évben indult el a fajtaátalakító, nemesítő munka több, mint 24.000 

nőivarú holstein egyed, komoly mennyiségű szaporítóanyag, embriók és fiatal tenyészbik
ák importjával. 

Ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett Horn professzor, Dohy János, Szaleczky Lajos és sokan mások. 

A tejtermelés biológia alapjainak teljes átalakítása komoly feladat volt, amely rengeteg t
anulással 

és keserű tapasztalattal járt, hiszen a sikert nem adják ingyen...

  Sikerről beszélhetünk, hiszen a fajlagos tejtermelés mutatói évről évre töretlen fejlődést m
utatnak és ma Európa középmezőnyének   

  élén állunk. 

   Tenyésztési kultúránk, tenyészállataink minősége pedig kivívta a piacok elismerését, 
amelyet külkereskedelmünk aktív kiviteli 

    oldala bizonyít. Olyan népszerű a magyar tenyészállat, hogy sajnos komoly visszaélésekre is fény derült 
(elhangzott előadás...)

    A piac működését még tanulnunk kell, hiszen nem túl bölcs dolog úgy termelni, hogy k
özben a piac felvevőképességével nem 

     törődünk. Ez hatványozottan így van a tej- és tejtermékek piacán!

      A tejtermelés világpiaci trendjei és tendenciái most kedvező rövid-középhosszú távú előreje
lzést mutatnak, de ettől még nem 

        bízhatjuk el magunkat, hiszen versenytársainknak is áll a zászló! 

           Európa gazdálkodói az átalakuló közös agrárpolitikára, a támogatási környezet változá
saira és a tejkvóta rendszer 

             kivezetésére készülnek. Minden lehetőséget meg kell ragadni a hatékonyság fokozására, a tehénlétszám növelésére
. 

                A termelési rekordok kergetése nem lehet öncélú, a mindenkori cél a gazdaságos tejtermel
és kell, hogy legyen.

                   Óriási tartalékok vannak a szaporodásbiológia menedzselésében, a hosszú hasznos élettar
tam növelésében, 

                     az üszőnevelésben és a helyes takarmányozási rendszer kialakítá
sában. 

                          Ezekhez a nehéz döntésekhez kívánunk segítséget nyújtani a maguk módján. 

                            Újdonságaink, megújuló szolgáltatásaink és átalakult területi-képviseleti rendszerünk min
d ezt 

      a célt szolgálják. Azt, hogy egyesületünk tagjai értékteremtő, minőségi szolgáltatásokban részesüljenek.

        Az elmúlt időszakban sok kérdés nyugvópontra került. Az újdonság elmúlt, most a dolgos 

     hétköznapok zajlanak. Ez a meghatározó többség érdeke. 

        Minden területen megerősítettük pozícióinkat és továbbra is a tenyésztésszervezés 

      meghatározó tényezője Egyesületünk.

                                      Hazai és nemzetközi elfogadottsága és elismertsége megkérdőjelezhetetlen.
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Egyesületi élet

Április 18-án XVI. alkalommal vártuk a küldötteket és meghí-
vott vendégeinket és támogatóinkat a Holstein Egyesület kül-
döttgyűlésére, ahol a 96 választott és alanyi jogú szavazásra jo-
gosult 66%-a (63 fő) fogadta el meghívásunkat.
Bognár László ügyvezető igazgató úr beköszönő cikkében in-
kább a legfontosabb szakmai rendezvényünk egységét és gondo-
latiságát ragadta meg, jelen írásban a beszámolók részletezését 
olvashatják. 
Dr. Bognár lajos vendégelőadónk előadását a zöld keretben ol-
vashatják.
Egyesületünk elnöke, Kiss Ferenc megnyitójában a 40 éve, 
1972-ben indult holstein program kezdeteiről, az azóta megélt 
fejlődésről szólt. Az egykori egységes politikai-szakmai szándék 

maradandót alkotott. 24.000 nőivarú holstein-fríz tenyészállat 
került pár év alatt Magyarországra, s kezdetét vette a magyartar-
ka állományok fajtaátalakító keresztezése is. Horn Artúr, Dohy 
János, Szaleczky Lajos fémjelzik ezt a kort, s április közepe óta 
egyikük sincs már az élők sorában, mert a napokban Lajos bácsi 
is távozott közülünk. Emlékét, emléküket nagy tisztelettel meg-
őrizzük.
A fejlődés azóta is töretlen, tenyésztési kultúránk elismertségét 
mi sem bizonyítja jobban, mint a tenyészállataink iránt megnyil-
vánuló folyamatos kereslet. A népszerű magyar tenyészállatok 
iránti igények miatt megnövekedett visszaéléseket taglalta meg-
hívott előadónk, dr. Bognár Lajos VM helyettes államtitkár is. 
El kell érnünk, hogy a tisztességes tenyésztők munkáját, álla-
tainak értékét ne sározzák be. A piac működését még tanulnunk 
kell, a termelés mellett figyelnünk kell a piac felvevőképességét 
is. A tej gyorsan romló élelmiszer, kiszámítható, pontos piaca a 
legfontosabb pillérek egyike. Az előrejelzések szerint a tejpiac 
kilátásai rövid- és középtávon kedvezőnek tűnnek, de a verseny-
társak is ezen a piacon akarnak megélni. Kiélezett a verseny a 
fogyasztók kegyeiért, havonta jelentős volumencsökkenés ta-
pasztalható. Az ár- és volumenindexszel az árbevétel általában 
szinten marad, most a piac az áremelést nem bírja el, ezért meg 
kell gondolni azt az árumennyiséget, melyet a piacon el kívá-
nunk helyezni. 

A 2013-as agrárpolitikai változások előtt vagyunk, mely a támo-
gatási környezet átalakulását vetíti előre. 2015-től a tejkvóta is 
megszűnik. Minden eszközt meg kell ragadnunk a hatékonyság 
növelésére, a tehénlétszám fokozására. Durván változik a pénz-
piac, megítélése szerint pénzügyi robbanás előtt állunk. Óriási 
tartalékok állnak ágazati szinten a szaporodásbiológia mene-
dzselésében, a hosszú hasznos élettartam növelésében, az üsző-
nevelésben és a takarmányozásban. 
Ehhez kívánunk újdonságainkkal, megújuló szolgáltatásaink-
kal, átalakuló területi rendszerünkkel mi is segítséget nyújtani. 
Egységesen kívánjuk fejleszteni az ágazatot, minden területen 
megerősítettük pozíciónkat. A tenyésztésszervezés döntő az 
Egyesület életében, hazai és nemzetközi elfogadottságunk meg-
kérdőjelezhetetlen. 
Bognár László ügyvezető igazgató előadásban emlékeztetett: 
ugyan semmilyen előírás sem kötelez bennünket a küldött-
gyűlést előkészítő regionális körút megtartására, de hisszük és 
valljuk, hogy a lehető legrészletesebben kell tájékoztatnunk a 
tenyésztésben és termelésben dolgozó szakembereket munkánk-
ról, terveinkről. A közös témáink megbeszélésének ott, azokon 
a rendezvényeken, klubszerűen, baráti társalgás, eszmecsere 
formájában van helye. Bognár Lajos helyettes államtitkár úr 
említette a hamisítások tárgykörét, ott már elkezdődött a meg-
tisztulás. A kereskedők nagyon nehéz piacon dolgoznak, a kül-
kereskedelmünk aktívumának 60%-át a szarvasmarha export 
képezi. Kár lenne pillanatnyi előnyökért ezt a bevételi forrást 
elsáfárkodni, a vizsgálatok nyomozati szakban vannak, így tehát 
ez az ügy nemsokára nyugvópontra kerül. Természetesen folya-
matosan tájékoztatjuk a témáról tagjainkat. 
A tenyésztés terén elvégzett munkánkat, jövőbeni terveinket 
Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető foglalta össze. Tavaly Siposné 
Ruszkai Krisztina távozott az Egyesülettől, – származási igazo-
lásokkal, törzskönyvezéssel kapcsolatos munkáját Kása Mónika 
törzskönyvező vette át –, s Doma Pál észak-dunántúli küllemi 
bíráló kollégánk nyugdíjba vonult. Ezért a területek átrendeződ-

Kezdeti remények – folyamatos fejlesztések
– küldöttgyűlés Domonyvölgyben –

Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE
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„A termőföldtől az asztalig”
szlogennel vezette be dr. Bognár Lajos agrárigazgatásért és az 
élelmiszerlánc-biztonságért felelős helyettes államtitkár elő-
adását, melyben a NÉBIH feladatairól, fejlesztéseiről adott át-
fogó tájékoztatást.
Az élelmiszerláncban működő valamennyi legális vállalkozót 
nyilvántartó rendszert összekötik a NAV információs adatbá-
zisával, s ezt egységes díjtétel bevezetésével tartják fenn. Az 
ellenőrzés hatékonyságát a megyei kormányhivatalokat is in-
tegrálva fokozzák. Teljesen átlátható hatóságot kívánnak létre-
hozni, nyílt, pénzügyi tekintetben is számon kérhető hatósági 
szervezetre van szükség a meglátása szerint. A hatósági ellen-
őrzés mellett a vállalkozói önellenőrző rendszerek fejlesztése 
is fontos tényező, ez érinti a tenyésztéssel foglalkozó vállalko-
zásokat is. Hangsúlyozta: az élelmiszer-ellátás és -biztonság a 
vállalkozói felelősségen nyugszik. 
Megváltoztak a szankcionálás törvényi feltételei is, a Szabály-
sértési törvény értelmében csak elismert tenyésztőszervezet 
által előállított származási bizonyítvánnyal rendelkező állat ér-
tékesíthető és tenyészthető.
A hatósági igazgatási tevékenységek mögött egy állategész-
ségügyi, genetikai feladatokat is ellátó laboratóriumi hátteret 
is kialakítanak, mely a kötelező monitoringrendszer fenntartása 
mellett szolgáltatásokkal jelenik meg a vállalkozások felé. A 
rendszer finanszírozása alapvetően változik, az eddigi arányta-
lan igazgatási szolgáltatási díj rendszert egy általános felügye-
leti díj bevezetése váltotta fel. A díjak csökkenni fognak, lesz-
nek, melyek meg is szűnnek. A felügyeleti díj arányos teher-
viselést céloz meg, a kereskedelem eddig viszonylag csekély 
mértékben járult hozzá a rendszer fenntartásához, ez változik 
meg, a hangsúly a húsipari szektorra, a kereskedelemre tevődik 
át. Minden szektorban csökkennek a tételek, a bevallás első határideje 2012. május 31. A rendszer az Ügyfélkapun május elsejétől 
elérhető. http://www.nebih.gov.hu//aktualitasok/hirek/elelmiszerlanc_felugyeleti_dij.html 
A díjat minden szereplőnek meg kell fizetnie, amely élelmiszerlánc-felügyeleti szolgáltatást vesz igénybe vagy engedélyezésre köte-
lezett tevékenységet végez. Tehát a teljes termékpálya minden résztvevője bekerül a rendszerbe, ez teszi lehetővé az eddigiek számára 
a díjtételek csökkenését. 
Az ENAR rendszer gyorsabb kiszolgálása érdekében tavaly szeptember óta működik a web-ENAR szolgáltatás, folyamatos fejlesz-
tések teszik ezt még ügyfélbarátabbá. Füljelzőknél a papíralapú igénylés a gyakoribb, de ennek aránya is egyre inkább eltolódik az 
elektronikus rendelés felé. 
A török szállítások okán az útlevél-marhalevél rendszert át kell gondolni, változások lesznek. Egyelőre az útlevél kiváltásánál vezet-
tek be szigorításokat, újat csak akkor állítanak ki adott ENAR számra, ha az még nincs forgalomban vagy megsemmisült. Mindad-
dig, amíg a jogkövető magatartás nem javul jelentősen, a szigorítások életben maradnak. Komoly ellenőrzések várhatók a füljelzők 
szimpla pótlása tekintetében, és azokat a tenyészeteket is meg fogják vizsgálni, ahol 60-70%-os ikerelléseket jelentettek. Az útlevél 
és a marhalevél egységes dokumentummá válik.
A tenyészértékbecslés rendszerében is jelentős változtatások várhatók. A HFTE-vel közösen valósulhat meg a fejlesztés a genomikus 
tenyészérték eredményeinek felhasználásáról. A projekt előkészítése folyamatban van, a szellemi kapacitás adott, s szükséges feltéte-
lek is rendelkezésre állnak. A fejlesztéshez már a NÉBIH számára is elfogadható árajánlat is megérkezett. 
2011-ben a hatóság összesen 911 millió Ft támogatás teljesítését igazolta, melyből 392 millió Ft-ot a holstein-fríz fajta tenyésztés-
szervezése kapott.
Ugyanakkor komoly gondot jelent a származási igazolásokkal való visszaélés. A HFTE segítségével a NÉBIH-NAV ma is nyomozati 
szakban lévő visszaélésekre talált bizonyítékot. 2010 márciusa óta zajlik a vizsgálat, melynek során 9000 állat ellenőrzött pedigréjé-
ből 1500 hamisat találtak, ez 16%. 
A hamisítások miatt 14 hatósági állatorvostól váltak meg, az állategészségügyi szolgálatnál a „tükörbe nézést”, a tisztulást megkezd-
ték. A kereskedők és a tartók felé ugyanúgy folytatják az ellenőrzéseket, a hibákat feltárják, s ártó szándék esetén szankcionálják azt. 
Az állatenyésztési jogszabályban is lesz változás. Közösségi szintű szabályozásról van szó, a jelentős liberalizálással szemben az 
eddig megszokott tenyésztési munka fenntartásának lehetőségét biztosítani kell. 
A Schmallenberg-vírus jelenléte miatt Oroszország továbbra is fenntartja a sertések és kérődzők bevitelét tiltó korlátozó rendelkezé-
seit. Arra lehet számítani, hogy orosz hatósági állatorvosok vizsgálata nyomán egyedi mentességet kaphatunk. 

Egyesületi élet
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tek, s a bírálói feladatok mellé a területi igazgatói teendők ellá-
tása is a kollégákra vár a jövőben. Reményeink szerint ezáltal 
a tenyésztőkkel való kapcsolattartás, a naprakész  információ-
áramlás megélénkül. 2011-ben közel 36.000 bírálatot végeztünk, 
idén is ennyi szerepel a terveinkben. Ennek 90%-a első laktációs 
tehén volt, mely bírálati adatok a tenyészértékbecslés küllemi 
alapját képezik, 10% az állománybíráltak aránya és 451 bikane-
velő tehenet jelöltünk ki. A főbírálati értékmérő tulajdonságok-
ban a tudatos tenyésztői munka eredményeként folyamatosan 
javuló átlagpontszámokat tapasztalunk, melyben a kedvező gaz-
dasági környezet is valószínűleg közrejátszik. Tejtermelésben 
2011-ben először közel 50 kg-os esés mutatkozott, az előző év 
ökonómiai és ökológiai viszonyai ismeretében azért szégyenke-
zésre nincs okunk. 

A hazai holstein-fríz populáció standard laktációs zárása 2011-ben:

Konstr. 
kód

Elszámolt 
laktáció db

á t l a g
Tejnap Tej kg zsír kg zsír % feh. kg feh. %

220 7417 298 9051 331,4 3,66 294,7 3,26
220-225 119.133 298 8726 312,7 3,58 286,2 3,28

St. laktációs termelések 2011. (220-225 fajtakód, HFTE tagság):

Termelés (kg) 50 egyed/telep
fölött

50 egyed/telep
alatt

Összesen Halmozott Összes és 
halmozott %

t e l e p s z á m
az összes telep 

(n= 427) %-ában
13.000 felett 0 0 0 0 0 0
12.000 felett 3 0 3 3 0,70 0,70
11.000 felett 4 1 5 8 1,17 1,87
10.000 felett 29 1 30 38 7,03 8,90

9500 felett 34 2 36 74 8,43 17,33
9000 felett 49 1 50 124 11,71 29,04

Forrás: NÉBIH-OSZA-HFTE

Átlaglaktációnk egy évtizede 2,3. ITV-ben tavaly 20 kisbikát 
indított a Bos-Genetic Kft, 16-ot a Génbank-Semex Mo. Kft., 
és négyet az OMT Zrt.. A megbízható hazai tenyészértékbecslés 
elengedhetetlen alapja a hazai ITV.  Ma már olyan magas 
genomikus tenyészértékkel rendelkező fiatal tenyészbika-jelölt 
állomány indul el a tenyészetekben, amelyek a világ elitjét kép-
viselik. Az ITV-ben jutányos áron kaphatják meg a tenyésztők a 
magas értékű, legfrissebb genetikát képviselő szaporítóanyagot, 

melyhez a későbbiekben csak piaci alapon juthatnak hozzá. A 
Szakbizottság egyik legutóbbi döntése értelmében a 120 napos 
ITV-s termékenyítési terminus után egy hónap „kötelező vára-
kozást”, moratóriumot betartva a mesterséges állomások már 
„piacos” bikaként forgalmazhatják a korábban ITV-ben indult 
tenyészbika jelöltet. Ma már vannak bikák, melyeknél mind a 
genomikus, mind a lányaik termelései alapján értékelt valós 
tenyészértékeik rendelkezésre állnak, s ezek az adatok a genom-
eredmények óvatosabb kezelésére intenek. Származási igazolá-
sunk szakmai tartalmát a vásárlói igények figyelembe vételével 
fejlesztettük, a jelenlegi piaci elvárásoknak megfelelően – QR-
kóddal is kiegészítve – alakítottuk. 
Honlapunkon regisztrált tagjaink, látogatóink bővebb adattar-
talommal találkozhatnak. Saját nőivarú állományukat különbö-
ző szűrési feltételeknek megfelelően rendezhetik a legfrissebb 
adattartalom szerint. Tematikus hírlevelünk, a is itt 
jelentkezik. 

Terveink közt szerepel a származási igazo-
lások online igénylése is a web-ENAR rend-
szerhez hasonlóan.
Szeptember végén a 75. OMÉK-ra készül-
ve kicsit új megvilágításba helyeztük a 

tejtermelés kapcsolatát a „civil” szférával. A tej- és tejtermék 
kóstoltatással összekötött bemutató fejés és nyírás, valamint a 

látványos marha-agility kellemes ta-
pasztalataink szerint közel hozta a 
’nagyiparhoz’ a fogyasztók táborát.
Török Zoltán gazdasági vezető pénz-
ügyi beszámolójában elmondta: A 
2011. évet 359.627.000 Ft mérleg-
főösszeg mellett 23.362.000 Ft ered-
ménnyel zártuk. Jelentősen, 20%-kal 
csökkent a 90 napon túli kintlévő-
ségeink aránya, s több, mint felére 
csökkent az éven túli lejáratú köve-
teléseink állománya. Céltartalékként 

a holstein-fríz tenyésztési rendszer komplett fejlesztésére 20 
millió Ft-ot különítettünk el. Az Egyesület pénzügyi stabilitása 
és likviditása tovább javult, biztos alapokon kezdtük meg az idei 
működést. 2012-re 517.621.000 Ft költséget 494.290.000 Ft be-
vétel mellett 23.371.000 eredményt terveztünk. 
Dr. Tatár Gyula a Felügyelő Bizottság elnöke röviden foglalta 
össze az Egyesület gazdálkodását. Az Egyesület 2011. évi gaz-
dálkodása megfelelő, működése biztos pénzügyi alapokon nyug-
szik, stabil és megalapozott.  Ezt a független könyvvizsgálói je-
lentés is alátámasztja, melynek záradéka a következő:

Egyesületi élet
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Egyesületi élet

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 

Szaleczky Lajos
a magyar állattenyésztés kiválósága 2012. április 13-án, 

életének 89. évében elhunyt. 
Sosem feledjük mosolygós tekintetét és kedves szavait. 
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Egyesületi élet

„A könyvvizsgálat során az egyesület egyszerűsített éves beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati 
alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati sztenderdek-
ben foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő 
és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerű-
sített éves beszámolót a számviteli törvényben és a 224/2000-es 
Kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott 
általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk 
szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Holstein-fríz Tenyész-
tők Egyesülete 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi 
és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”
Vidmann Zoltán küldöttünk, a Városföldi Agrárgazdaság Zrt. ke-
reskedelmi igazgatója a pénzügyi beszámolóra vonatkozóan tett 
fel kérdéseket. 

Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény

A szövetkezet szarvasmarha tenyésztése a ’60-as évekig nyúlik vissza. 1972-től 
magyartarka törzstenyészet, a ’70-es évek végén 5600 literes laktációs terme-
lésével az országban a második helyen volt évekig. A továbblépés érdekében 
hasonlóan más gazdaságokhoz, elindult a fajta átalakító keresztezés. 1982-ben 
150 db holstein-fríz vemhes üszőt vásároltak Veszprém megyéből, közben folyt 
a keresztezés is. A létszám növekedésével és a biztató eredmények láttán új be-
ruházásba kezdtek. 1985-ben felépült a 4 db 192 férőhelyes növekvő mélyalmos, 
komáromi rendszerű istálló, majd 1986-ban adták át a 48 állásos halszálkás fejő-
házat. További vásárlásokkal is bővítették a létszámot a saját szaporulaton kívül.
1992-ben a tisztavérű és keresztezett állomány meghaladta az 1000 db-ot, a lak-
tációs termelés a 7000 litert. 1993-ban megvásárolták a helyi Zója Termelőszö-
vetkezet szarvasmarha telepét 740 tehénnel és annak szaporulatával, majd 1997-
ben szintén megvásárolták helyi II. Kongresszus Termelőszövetet 450 tehénnel 
és szaporulatával.
A tehénlétszám 2000-ben meghaladta 2500-at, 2002-ben 2600 db-ot, a laktációs 
termelés a 8000 litert.
A tej árának tartós csökkenése, illetve a likviditási gondok miatt a legkisebb 
telepet eladták.
Annak ellenére, hogy a tej pozíciója nem javult, a szövetkezet vezetése az elő-
re menekülést választotta, új beruházásba kezdett, részben EU-s támogatásból. 
Megépült 2 db 528 férőhelyes pi he nő boxos istálló, továbbá a 80 állásos karusz-
szel fejőház, melynek átadása 2010. december 3-án történt meg. Az építkezés 
ellenére, mely sokszor szükségmegoldásokat eredményezett, javultak a mutatók.
2010-ben a laktációs termelés már megközelítette a 10 ezer litert, és a szapo-
rodásbiológiai mutatók is javultak. Jelenlegi tehénlétszám 1700 egyed. A Szö-
vetkezet további bővítésre készül, a kívánt létszámot 2300 egyedre tervezték. A 
következő bővítés 2 db 320 férőhelyes istállót és kb. 10.000 tonnás silótér növe-
lését jelenti. A folyamatos bővítések, beruházások mellett soha nem hanyagolták 
el a tenyésztési munkát.
Részt vesznek a hazai ivadék-teljesítményvizsgálati programban. Minden hazai 
kiállításon bemutatják tenyészállataikat és rendszerint szép eredményekkel tér-
hetnek haza. Szakmai gyakorlati helyet biztosítanak a felnövekvő generációk 
számára, ezzel is támogatva a hazai szakember utánpótlást, képzést.  A Béke 
Agrárszövetkezet munkatársait kiváló munkájukért, valamint a fajta népszerűsí-
tésérért a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete emlékplakettel jutalmazza.
A díjat Zabos Imre ágazatvezető vette át.

Bakos Erzsébet

A Tej Terméktanács tejgazdasági tanács-
adója 2012. április 1-jén közel 45 éves 
szakmai múlt után nyugdíjba vonult.
Érettségi után a Budapest és Vidéke Tej-
ipari Vállalat budafoki Ömlesztő üzemé-
ben helyezkedett el laboránsként, ahol az 
exportra készült Hajdú és Kaskavál sajtok 
vizsgálata, minősítése volt a feladata. 
Egy évvel később a vállalat központjába 
került egy teljesen új, inkább a számok 
világára épülő feladat ellátására, azaz az 
akkori 24 üzem alapanyag és késztermék  

         forgalom elszámoltatására.
Ezután anyai szerepkörben otthon töltött néhány évet, de ez idő alatt a külkeres-
kedelmi főiskolán diplomát szerzett. Négy év kihagyás után a Tejipari Vállalatok 
Trösztjénél tej és tejtermék külkereskedelmi feladatokat látott el. Itt ismerte meg 
a nemzetközi piac elvárásait, valamint ma is jelentős képviselőit.
1991-ben a Trösztök megszűnése után egy meghívásnak eleget téve került a ma-
gyar agrár külkereskedelem legnagyobb vállalatához, a Terimpexhez.
A kereskedelem gyakorlati rejtelmeit a Budapest Tejipari Vállalat legnagyobb 
áruelosztó depója igazgatóhelyetteseként, majd igazgatójaként sajátította el.
A tejtermelőkkel 1996-ban került először érdemi kapcsolatba, amikortól a Tej 
Terméktanács munkatársa lett. Új kihívást jelentett számára a kvótaszabályozás, 
valamint a tejtöbblet kezelése, a hazai piac stabilitásának biztosítása.
1998-tól sokat foglalkozott a közösségi marketing, a fogyasztásösztönzés és a 
védjegy használat kérdésével is. Feladatai közé tartozott a különböző szakmai 
bizottságok munkájában való részvétel, testületi ülések előkészítése, megszer-
vezése, valamint egy statisztikai rendszer működtetése alapanyag és késztermék 
vonatkozásában is.
A sokunk számára emlékezetes néhány évvel ezelőtti „tejesdemonstárciók” meg-
szervezésében oroszlánrészt vállalt és talán ennek során alakult ki különösen jó 
kapcsolata Egyesületünkkel is. A hazai tejágazatban kifejtett négy és fél évtize-
des munkájáért Egyesületünk emlékplakett elismerésben részesíti.

Dr. Béri Béla

Mátészalkán nőtt fel, a Mezőgazdasági Tech-
nikumot is itt végezte 1969-ben. 1975-ben 
okleveles agrármérnöki diplomát szerzett a 
Debreceni Agrártudományi Egyetemen, majd 
egyetemi doktori fokozatot 1979-ben. 1994-től 
a Mezőgazdaság tudományok kandidátusa.
1978-tól egyetemi oktató, jelenleg a Debreceni 
Egyetem docense. Több mint 200 szarvasmarha 
tenyésztéssel foglalkozó diplomadolgozatnál, 
tudományos diákköri munkáknál, valamint 12 

PhD hallgató munkájában működött és működik közre konzulensként. 
Az alap-, mester- és PhD-képzésen oktatott 8 tantárgy felelőse. Az 5 alkalommal 
meghirdetett „Év oktatója” címet háromszor nyerte el. Az elmúlt évtizedekben 
az állattenyésztés több területén végzett kutatásokat génmegőrzés, legeltetéses 
állattartás, szarvasmarha tenyésztés és takarmányozás témakörben. Több, or-
szágosan is kiemelt, a szarvasmarha tej- és hústermeléssel kapcsolatos Nemzeti 
Innovációs Hivatal kutatási program témafelelőse, projektkoordinátora. 
Közel 200 publikáció fűződik nevéhez, amelyből 35 idegen nyelvű.
Több ciklusban a Magyar Tudományos Akadémia Állatnemesítési-tenyésztési, 
Takarmányozási és Gyepgazdálkodási Tudományos Bizottság tagja, 12 évig a 
Debreceni Akadémiai Bizottság titkára.
Pályája kezdetétől nagy szerepe van a hazai holstein-fríz fajtát tenyésztő szak-
emberek utánpótlás nevelésében, elméleti és gyakorlati tudását folyamatosan 
ülteti át a felnövekvő generációkba. 
15 éven keresztül lelkesen szervezte és koordinálta a Farmer-Expo állattenyész-
tési kiállítását, melynek különlegessége a hazai ivadékcsoport bemutató, amit 
nyugat-európai mintára az itthoni kiállításokon egyedül Debrecenben lehetett 
látni. Társszervezetünknek a Koncentrált Tejű Fajták Tenyésztő Egyesületének 
ügyvezetője, így a jersey, ayrshire és brown swiss fajták magyarországi tenyész-
tését irányítja. 
Kutatói és tenyésztésszervezői munkájáért 2009-ben Újhelyi Imre Díjban része-
sült.  Több mint 45 éves kapcsolata van az állattenyésztéssel, ezen belül a szar-
vasmarha tenyésztéssel. Elhivatott, segítőkész tanár és szakember, aki rengeteget 
tett a holstein-fríz fajta népszerűsítéséért. Ennek elismeréseként emlékplakett 
jutalomban részesül.

Doma Pál 

Nyugállományba vonult kollégánk részére em-
lékplakett elismerést adományozunk. Munkjával 
elévülhetetlen érdemeket szerzett az Egyesület 
megerősödésében, a küllemi bírálati rendszer elter-
jesztésében.
Aktív életpályája során több mint 180 ezer egyed 
bírálatát végezte el, amely több mint a jelenleg 
termelésellenőrzés alatt álló teljes tehénállomány.
Munkája eredményét a telepek a nemesítő munká-
ban a párosítások tekintetében széles körben hasz-
nálták. 

Ezzel az emlékplakettel szeretnénk megköszönni munkáját, valamint aktív 
nyugdíjas éveihez szép napokat és jó egészséget kívánunk!
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Területi Hírek

A küldöttgyűlés a 2011. évi pénzügyi és munkabeszámolókat, vala-
mint a 2012-re vonatkozó pénzügyi és munkaterveket elfogadta. 
A szigorú napirendet örömteli esemény, szakmai elismerések átadása 
oldotta. Ezüstkanna-díjjal értékeltük a legmagasabb standard első- 
(30057 9358 6 Böske, 15.601 kg tej, Milkmen Földesi Tejtermelő 
Kft., Paks) és többlaktációs (32615 3026 4 Kati, 20.450 kg, Sárvári 
Mg. Zrt., Lajos major) tehenek tulajdonosát, munkájával a Mesterte-
nyésztő minősítést érdemelte ki: Balogh Mihály, Bos-Genetic Kft.; 
Juhász Zoltán, Génbank-Semex Magyarország Kft.; Kerecsényi 
András, Dunakiliti Agrár Zrt.; Rózsa Géza, Sárvári Mg. Zrt., Káld.
Elismerő plakettet vehetett át: Bakos Erzsébet, Béke Agrárszövetke-
zet, Hajdúböszörmény, Dr. Béri Béla és Doma Pál. Az év tenyészbi-
kája címet 19530 BG E. T.  Shottle-ET nyerte el, aki a 2012. áprilisi 
TÉB-en is győzedelmeskedett. 76 tenyészet 9500 kg feletti laktációs 
teljesítményét is elismertük, 42 tenyészet tartozik a tízezresek tábo-
rába. Köszönjük a nagyszámú, érdeklődő részvételt, s szívesen vár-
juk Önöket jövőre is. 

Balogh Mihály

Fiatal kora ellenére a tenyésztésben kiváló ered-
ményeket elért Balog Mihályt a Holstein-fríz 
Tenyésztők Egyesülete Mestertenyésztő címmel 
jutalmazza.
Balogh Mihállyal hosszabb interjút olvashatnak 
lapunk 22. oldalán.

Juhász Zoltán

1966-ban született Tatabányán, általános és 
középiskolai tanulmányait is itt végezte. Ezt 
követően a Kaposvári Agrártudományi Egye-
tem Állattenyésztési Kar Általános Állatte-
nyésztői Szakán folytatta tanulmányait, ahol 
állattenyésztő üzemmérnök végzetséget szer-
zett. Nős, két gyermek édesapja.
Első munkahelye a Pélpusztai Állami Gazda-
ság tejhasznú szarvasmarha telepe, ahol telep-
vezetőként dolgozott, majd a ranglétrát végig-

járva műszakvezető, ágazatvezető, majd a gazdaság privatizációját követően 
ügyvezető igazgató. 
Mindeközben tanulmányait folytatva takarmányozási szakmérnöki diplomát és 
inszeminátori szakképesítést szerzett a Kaposvári Egyetem Állattudományi Ka-
rán.  A Pélpusztai Mg Kft. tulajdonosváltását követően a Mikrotrade Kft-ben 
Dr. Vucseta Ádám mellett takarmányozási menedzserként dolgozott, majd Veres 
Zoltán és Czvalinga János hívását elfogadva 2001. október 1-től a Génbank Kft. 
területi igazgatója. 
2002-ben elvégezte az International Livestock Management Schools, Canadian 
Dairy Genetics tanfolyamát és 2005. április 1-től a Génbank-Semex Magyaror-
szág Kft. kereskedelmi igazgatója. 
Hosszú évek óta sok tenyészet szakemberei számítanak szakmai tudására, ta-
pasztalataira. A hazai kiállítások színvonalát minden esetben emelik az általa 
válogatott tenyészállatok, de azok felkészítésében is nagy szerepe van.
Tenyésztési munkájának eredménye többek között a Gillette Brilea F B I apa-
ságú első laktációs Rulett, a cremonai kiállítás legeredményesebb magyar te-
nyészállata. Több 10 ezer tehén párosítását végzi számos gazdaságban. Évek óta 
hirdeti a hazai tenyésztési program fontosságát.
Ma már az Egyesület szakbizottsági tagjaként is részt vesz a hazai tenyésztés 
alakításában. Küldöttként a Pélpusztai Mg. Kft. képviseletét látja el.  Hobbija 
az úszás-vízilabdázás és a zenélés, 1990 óta ORI vizsgával rendelkező hivatásos 
zenész. Számos gazdaságban, kiállításokon találkozhatunk kiváló tenyésztési 
munkájának eredményeivel, amelyekért a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete 
Mestertenyésztő címmel jutalmazza.

Kerecsényi András

1951-ben született Budapesten. Agrártu-
dományi tanulmányait a Keszthelyi Agrár-
tudományi Egyetem Mosonmagyaróvári 
Mezőgazdaságtudományi Karán végezte 1971 
és 1976 között. Nős, két felnőtt gyermeke van. 
Zsuzsa az AUDI mérnöke, Péter a Rajka és Vi-
déke Takarékszövetkezet üzletág-vezetője. Két 
unoka boldog nagypapája.
Az egyetemi évek után a Böhönyei Állami 
Gazdaságban dolgozott, mint sertéságazat ve-

zető. Ez idő alatt Keszthelyen sertéstenyésztői szakmérnöki oklevelet szerzett. 
1979-ben a Győr-Moson-Sopron megyei Jánossomorjára került a helyi terme-
lőszövetkezetbe, ahol a sertéságazatot irányította. A nevéhez fűződik a magyar 
lapály törzstenyészet kialakítása. 1986 augusztusától a Rajkai Egyetértés Ter-
melőszövetkezet főállattenyésztője. A 6000 hektáros gazdaságban szarvasmarha, 
sertés és libatenyésztés folyt. 1992. év végén a gazdaság 3 jogutódra vált szét. 
Ekkor alakult meg a Dunakiliti Szövetkezet, majd 2001-től Részvénytársaság, 
melynek elnökévé választották. Vezetése alatt a Részvénytársaság szarvasmar-
ha tenyésztése folyamatosan fejlődött, a tejtermelés egyre eredményesebbé vált. 
Ötödik éve 10 ezer kilogramm fölötti a gazdaság laktációs termelése, múlt évben 
10.537 kg volt. Tenyészetük legékesebb egyedeivel minden évben szerepelnek 
az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon. Aktív támogatója a hazai 
ivadék-teljesítményvizsgálati programnak.
Három  100 ezer literes életteljesítményű egyeddel szerepelnek az Aranytörzs-
könyvben. Az általa irányított Dunakiliti Agrár Zrt. a tejtermelés mellett a feldol-
gozásban is érdekelt. Az évek folyamán közel 30%-os tulajdonrészt szereztek a 
többségében tejtermelői tulajdonban lévő ÓVÁRTEJ Zrt-ben. 1998 óta minden 
évben a tej és tejtermékfogyasztás növelése érdekében Tejnapot szerveznek a tej 
világnapján. Kerecsényi András immár harmadik ciklusban tagja a Holstein-fríz 
Tenyésztők Egyesülete elnökségének, ezzel is segítve a hazai tenyésztésre kiható 
legfontosabb döntéseket.
Tenyésztési munkájában elért eredményeiért a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesü-
lete Mestertenyésztő címmel jutalmazza.

Rózsa Géza

1955-ben született Szombathelyen. Általános 
és középiskolai tanulmányait szülővárosában 
végezte. 1976-ban a Kaposvári Állattenyész-
tési Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 
Nős, 2 gyermek édesapja, unokája mellett 
„nagyapai” teendőket is ellát.
A főiskola elvégzése után a Kaposvári Főis-
kola kísérleti szarvasmarha telepén dolgozott. 
1979-től a Sárvári Állami Gazdaság hegyfalui 
holstein-fríz szarvasmarha telepén műszakve-
zető, majd telepvezető.

1985-től a Nemesszalóki Termelőszövetkezet telepvezetője.
1986-tól a Szombathelyi Tangazdaságnál szarvasmarha telepvezető, ágazatveze-
tő, kerületvezető munkaköröket lát el. 1989-ben agrármérnöki diplomát szerez a 
Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetemen.
1997-től a Sárvári Állami Gazdaság hegyfalui telephelyén telepvezető, majd 
2000-től a Részvénytársaság Káld-Szitamajor majd Lajosmajor szarvasmarha 
telepén dolgozik tejtermelési ágazatvezetőként. Irányítása alatt 2002-ben az 
1000-es létszámú telepen leukózismentesítés miatt teljes állománycserét hajtot-
tak végre. Nagyrészt 5.000 literes termelésű anyai háttérrel rendelkező állomá-
nyokból került ki az új állomány, amelyből kitartó, következetes munkája ered-
ménye, hogy 5 év alatt elérték a 10.000 kg-os tejtermelési szintet.
A Mezort Zrt. érdekeltségébe tartozó telepek közül az általa irányított a legna-
gyobb tehénlétszámú, közel 1000 tehén, amely 4 éve stabilan 10.000 kg fölötti 
termelési eredménnyel bír. 2010-ben és ’11-ben is erről a telepről került ki a 
többlaktációs ezüstkannás tehén. Munkája során számára a legfontosabb az el-
múlt 35 évben a jó értelemben vett „soha meg nem alkuvás” volt. Munkakörében 
a fejés és a szaporodásbiológia területének specialistája,  mely minden tehené-
szeti telep mozgató ereje, ebben nem tűr megalkuvást. Magánéletében is hasonló 
tulajdonságokkal bír, 30 éve nem hiányozhat a Körmend férfi kosárlabda csapat 
mérkőzéseiről és 13 éve az Ismerős Arcok együttes koncertjeiről sem. A 35 éve 
tartó munkaszeretettel és szakmai elhívatottsággal végzett tenyésztési munkája 
példaértékű lehet mindenki számára. Ennek elismeréseként a Holstein-fríz Te-
nyésztők Egyesülete Mestertenyésztő címmel jutalmazza.
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Küldöttgyűlés Domonyvölgyben

Vidmann Zoltán, a Városföldi Agrárgaz-
daság Zrt. a költségek és ráfordítások 
részletezését kérte hozzászólásában.

A többlaktációsok versenyében is bejött a 
tavalyi papírforma, hiszen a Sárvári Mg. Zrt. 
tavaly is elvitte ezt a díjat. Ez évben a káldi 
telep 3026 Kati-ja 20.450 kg-mal lett a győz-
tes. Az elismerést Rózsa Géza tejtermelési 
ágazatvezető vette át.

Mint az elmúlt években is, a legmagasabb 
termelésű első standard laktációs tehén idén 
is a paksi Milkmen Földesi Tejtermelő Kft. 
tenyészetében termel. Az Ezüstkanna-díjat 
Ambrus Zoltán tulajdonostárs vette át.

Négy szakember mesteri tudását ismertük el 
Mestertenyésztőként: Balogh Mihály, Juhász Zoltán,      Kerecsényi András

és Rózsa Géza eddigi tevékenységével érde-
melte meg a rangos szakmai elismerést.

Az év tenyészbikája díjat 10 éve alapítot-
tuk. Mint már oly sokszor, 2011-ben is a 
Bos-Genetic Kft. által forgalmazott sok-
szor listavezető holstein bika felelt meg 
a díjátadás feltételének 19530 BG E.T. 
Shottle-ET plakettjét a tulajdonos nevében 
dr. Monostori István ügyvezető vette át.

Valamennyi fényképet a mellékelt TTÖ 
CD-n is megtalálhatják.
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Küldöttgyűlés Domonyvölgyben

Egyesületi emlékplakett kitüntetésben részesült Bakos Erzsébet, a hajdúböszörményi Béke Agrárszövetkezet csapata – a plakettet Zabos 
Imre ágazatvezető veszi át –, dr. Béri Béla és Doma Pál, aki sajnos nem tudott jelen lenni a rendezvényen.

74 telep 9500 kg feletti laktációs teljesítményét is oklevéllel jutalmaztuk. A „nagy” telepek első három helyezettje: a Herceg-Farm Kft., Tisztaberek 
(dr. Herczegh Károly), a Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., Paks (Gamós András) és a Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók (Baki Zoltán).

Az 50 zárt laktáció alatti tenyészetek listavezetői: Terhes Sándor, Sarud, a VM jánoshalmai Szakképző Iskolája (Rapcsák Richárd) és a 
Pápai Gazdasági Szakképző Iskola.
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Szakmai nap Dabason
Április 25-én a Bonafarm-Bábolna Ta-
karmány Kft. szakmai napot rendezett 
Dabason. Az előadások a takarmányo-
zás és a szaporodásbiológia területén 
szolgáltak új és hasznos ismeretekkel a 
megjelent tenyésztők számára. A jövő 
szempontjából talán Dr. Tóth Tamás 

mosonmagyaróvári tanszékvezető előadása volt a legérdeke-
sebb, amely a tehenek takarmányának omega-3 és omega-6 zsír-
sav tartalmát, illetve annak hatásait elemezte. Az egyik fontos 
hatás a két zsírsav egymáshoz viszonyított aránya és ennek meg-
jelenése a tejben. Mint köztudott, Magyarországon az élelmisze-
rek omega-3 hiányosak, annak ellenére, hogy ennek a zsírsavnak 

rendkívül fontos szerepe van a gyerekek idegrendszeri fejlődé-
sében, illetve a felnőttek szív- és érrendszeri megbetegedéseinek 
megelőzésében. Ezért lesz a jövőben nagyon fontos szerepe a 
tejtermelő tehenek megfelelő zsírsav összetételű takarmányozá-
sának, mert így a tejtermékek előállítása révén közvetlenül is 
javíthatnak a fogyasztók omega-3 ellátottságán. Az előadások 
után a vendéglátók és a meghívottak átmentek a helyi Lakto Kft. 
telepére, ahol a legújabb beruházásának eredményeit, a fejőhá-
zat és az istállót Kővágó Ignác ügyvezető igazgató büszkén mu-
tatta be a szakértő közönségnek.

Jász-Nagykun-Szolnok megyéből újabb tenyészet csatlakozott 
az aranytörzskönyvesek elit táborához. A jászkiséri Laktored 
Kft. 0649 Tömeg nevű tehene 358.-ként került be a 100.000-esek 
táborába. 13 évesen, 11. borja után érte el ezt a szép eredményt, 
ennek ellenére nagyon fiatalosan jelent meg az ünnepségen. Az 
elismerő oklevelet Zilahiné Varga Piroska ügyvezető igazgató 
kollégáival együtt vette át. Az ügyvezető asszony nagyon büszke 
a munkatársaira, szerinte lelkiismeretes munkájuk nélkül nem 
született volna meg ez a termelés.   

˝100 tonnások˝  Derecskén
Idén tavasszal két tehenet is beiktat-
hattunk az aranytörzskönyvbe Derecs-
kén a Kasz-Farm Kft. tenyészetében
Cifra (30880 0300 2) 1996.09.06.-án 
született, mire az aranytörzskönyvbe 
került már elmúlt 15 éves.
Apja  a 11529-es  Hárs Simon, anyai 

nagyapja a 9493-as Csicsóka. 11 elléséből 7 üszőnek és 4 biká-
nak adott életet, két lánya még mindig a telepen található. A 100 
tonna tejet 4,05 %-os átlagos tejzsírral termelte meg!!!

A másik tehén Marelle (30880 1581 2) sajnos már nem élhette 
meg az aranytörzskönyvbe való iktatást. 
Anyja Franciaországból került be a tenyészetbe, majd a 15596 
kplsz-ú Goodtime-mal való vemhesítés során 2000-ben szület-
tet meg a 1581-es Marelle. 7 laktáción keresztül sikerült meg-
termelnie a 100.000 kg tejet. Egy tejelőnapra  jutó tejtermelése 
38,08 kg volt. Legnagyobb standard laktációs termelését  13716 
kg –ot a negyedik ellése után teljesítette. 
Élete során 6 üszőnek és egy bikának  adott életet. Neki is 2 
lánya él még. Első borja aki  a 16617-es Sabre-tól született  már 
napjainkban a 75114 kg-os életteljesítménynél jár és jelenleg is 
vemhes reméljük anyja nyomdokaiba lép majd és hamarosa az 
ő nevét is beírhatjuk az aranytörzskönyvesek sorába. A képeken 
Sóczó György telepvezető és kollégái láthatóak. Gratulálunk!

Berkó József

Harsányi Sándor

Területi hírek
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LAKTIVÁTOR

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

-  100 %-os állatazonosítás, 90 %-os
ivarzás megállapítás

-  Csendes és éjszaka ivarzó egyedek 
felderítése

-  Mozgás aktivitási adatok 2 óránkénti 
mentése

-  Az első ivarzási jelektől eltelt idő,
pontos meghatározása (optimális
inszeminálási idő: az első ivarzási 
jelektől számított 5-17 óra)

-  Magyar nyelvű egyszerűen használható 
számítógépes program

-  A rendszer használatával csökken a két 
ellés közötti idő, javul a spermaindex, 
visszaszorítható a hormonköltség, nincs 
szükség külön ivarzás megfigyelésre

-  Csökkenő mozgás-aktivitás (sántaság, 
anyagforgalmi rendellenességek) jelzés

A tejtermelés szolgálatában

A megbízható ivarzás
megfigyelő rendszer

laktivátor_hirdetés.indd   1 2011.09.12.   10:24
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Aranytörzskönyv
◄ A Cankó 2000 Kft. bogyoszlói telepén két tehén avatására 
került sor. 3026713118 Vidám 8. és 3026720992 Szittya 6. el-
lésén van túl. Az okleveleket Németh Vilmos és Gulyás Tibor 
munkatársaikkal vették át. 

◄ 31315 0494 4 Rózsit a Darnózseli Agrár Zrt-nél 
nyolcadik ellését követően avattuk. Oklevelét Marton 
Gergely telepvezető és Kovács László műszakvezető 
munkatársaikkal vették át.

◄ Pakson is kettős avatás volt. Mayer Győző, 
Ambrus Zoltán, Gamós András és Kiss László 
kollégáikkal a nyolcadik laktációs 3005741237 
Narancs és 3005745347 Begónia termelését igazoló 
oklevelet vehettek át egy bikanevelő tehén szemle 
keretében.

▼ Az Ibránytej Kft. is belépett a százezresek táborába. 3191907381 
Ancsa nyolcadik borja után teljesítette az elvárt szintet. Oklevelét 
Szőke Sándor, a vállalkozás szakosított szarvasmarhatelepének veze-
tője kapta munkatársaival.

▲ Újabban gyakoriak a többes avatások. Dabason a 
Lakto Kft-nél is újabb két tehén érte el a 100.000 kg tej-

termelést. A 9. laktációban termelő 3191351797 Klára és 
a hetedikes 3191359885 Divat elismerését Kővágó Ignác 

ügyvezető igazgató munkatársaival vette át. 
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Aranytörzskönyv

◄ Valkón a Fuchs-Tej Kft. telepén 3016912596 Cinke tízszer 
ellett. Százezres elismerését Fuchs Imre tulajdonos, Olenyik 
Zoltán telepvezető, Katona István és Pócz János vette át.

◄ Az Agroprodukt Zrt. ihászi tenyészetében 
a kilencszer ellett 32103 2165 5 Virág okleve-
lét dr. Takács László ágazatvezető, Élő Imre 
telepvezető kapta munkatársaival.

▲ A Szigetvári-Hús Kft-nél Polovi Gergely telepvezető, 
Vass Péter tulajdonos, állatorvos – állatorvosi díszegyen-
ruhában – és Beck Józsefné Piroska telepvezető helyettes 
vette a nyolcadikos 3006339475 Vim oklevelét.

◄ A tisztaberki Berek-Farm Kft. nél is kettős avatáson 
voltunk. Bodó Csaba, a családi vállalkozás büszke 
tulajdonosa családjával és kollégáival vette át 3033407970 
Erzsók és 3192505186 Szerénke oklevelét.
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Egyesületi élet

30117 4936 2 Remete, Excellent 90
Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt., Pusztavám

Szerintem mindannyian jól ismerjük és egyetértünk azzal a már 
közismert mondással, hogy az az igazán jó tehén, amelyikkel a 
gazdája a laktációja során mindössze háromszor „találkozik”: 
elléskor, inszemináláskor, majd a szárazra állításkor. Szinte ész-
revétlenül él és termel. Nos, Remete – majdnem – ilyen tehén!
2006 karácsonyát Lobogó Osado apaságú anyja hatodik borja-
ként 10 naposan ünnepelte. A mama hosszú életű – 7 laktáció 
–, de nem kiemelkedő „paraméterekkel rendelkező” tehén volt. 
Átlagos küllemmel – 77 pontos végpontszám – és átlagos ter-
meléssel – 8768 kg a hét laktáció átlagában – élte le életét, és 
három lányával járult hozzá gazdaságának sikeréhez. Remete 
14158 Enyingi Produkáló Jabot apaságú nővére 6 borjúval, öt 
laktációval és 45.216 kg életteljesítménnyel a háta mögött került 
selejtezésre, 19385 Black Rose Harmony apaságú húga sajnos az 
első laktációját félbehagyva távozott a telepről. A család jelenleg 
egyetlen élő tagjának vállát így igen komoly felelősség nyomja, 
bár e tekintetben jó irányba haladnak a dolgok, hiszen Reme-
te egy 18679 Kildare Pictor és egy 18328 Alcsi Csákány Morty 
üszője várja már a nagykorúvá válást. 
Anyja érdemeit apjának – 18700 BG Duty Durham – sikerült 
erősen megtámogatnia, így a kis Remete a karácsonyfa mellett 
még nem sejthette, hogy egyszer még állománya és kis hazánk 
kiemelkedő egyedei között fogják számon tartani. 
25 hónappal később – sajnos egy holt ellést követően indítot-
ta első laktációját, amely rányomta bélyegét a teljes termelési 
ciklusára. Legmagasabb napi termelése nem érte el a 29 kg-ot, 
beltartalma, a zsír% tekintetében 4,02% azonban figyelemremél-
tó volt. Elsőborjas létét 82 pontos küllemmel és túlzónak nem 
mondható 7658 kg tej, 309 kg zsír és 253 kg fehérjetermeléssel 
zárta.
13 hónap elteltével elindította második laktációját. Itt már jóval 
biztatóbb jelek mutatkoztak egy ígéretes életpályára. Már az első 
befejése alkalmával 41 kg feletti tejtermelést regisztráltak, csúcs-
termelése már 49 kg volt. A beltartalom a mennyiség növekedé-
sével sem csökkent, sőt, az elhúzódó 17 hónapos laktáció alatt 
4,48 zsír % (478,7 kg 305 nap) és 3,46 % (333,4 kg 305 nap) 
fehérjetermelés jellemezte. A standard laktációját 10.656 kg-mal 
zárta, de az elhúzódó laktáció miatti 14.047 kg-os tejtermelés 
mellett az elsős „megingása” is bűnbocsánatot nyert.
A bevezetőben említettem, hogy tehenünk csak majdnem sorol-
ható be az álomtehén kategóriába. A második laktációjából már 
sejthető, hogy miért csak majdnem. Az inszeminátorokkal törté-
nő túl gyakori randevú szorítja ki Őt ebből a kategóriából. Három 
borját 12 rakásból „szerezte”, bár a tendencia ígéretes, hiszen 
harmadikosként már második rakásra megfogta, amely gyorsan 
szépíthet az átlagon!
Harmadik laktációjának 48,5 kg-os termeléssel „ugrott neki”. Ér-
dekes, hogy az erős kezdést követően ez az érték egyszer sem  

haladta meg a napi 50 kg-ot, de 44 kg 
alá sem süllyedt. Kiváló perzisztencia 
mellett telt laktációja első 200 napja, 
8564 kg tejtermeléssel. (kb. 12.100 
kg standard tejtermelést kalkulálható 
a laktáció végére) 
Az elmúlt évek alatt külleme sokat fejlődött, erősödött, Remete a 
kor előrehaladtával komolyan kezdett kiemelkedni társai közül. 
Erre figyelt fel tenyésztője – Zelovics Gábor – és a soron követ-
kező bírálat alkalmával újrabíráltatta „felfedezettjét”. 
A bírálat napján láttam sok szép tehenet a fiatal generációból – 
nagy valószínűséggel a legszebbel Hódmezővásárhelyen Önök 
is találkozhatnak – de a napi rangidős tehén engem is meglepett!
Elsősorban hihetetlen tejelő erejével, testével és nem utolsó sor-
ban funkcionális tulajdonságaiban nehezen kifogásolható tőgyé-
vel nyűgözött le. A pontok gyorsan kiosztásra kerültek, a gép kal-
kulált és a kijelző végpont mezejében megjelent a 90, Excellent 
minősítést jelentő szám. 93 pontos teste, 88 pontos lába, 87 
pontos tejelő jellege és 90 pontos tőgye adta össze ezt a pon-
tot, amelyet ma Magyarországon mindössze 6 élő tehén mondhat 
magáénak! Remete csendben, szerényen élte életét. Laktációként 
2000 kg-mal növelt termelése és „beérett külleme” a bizonyítéka, 
hogy jó háttérrel, jó helyen volt, jól tartva.…így az ismeretlenség 
homályából hirtelen felemelkedett és bekerült az elit csapatba!
Az egyedüli üröm az örömben, csupán az, hogy a Remetével való 
széleskörű találkozásig még egy ideig várni kell, mert előrehala-
dott vemhességi állapota nem teszi lehetővé a Nemzeti Show-n 
történő bemutatását. Gábor semmiképpen sem kívánta kockáztat-
ni sem Remete, sem a szíve alatt hordott Gavor apaságú magzat 
egészségét. Így a telep a párosítás alapján jó eséllyel számíthat 
arra, hogy – remélhetőleg – egy üsző borjú „személyében” újra 
egy nagy jövő előtt álló tehén kezdheti meg életét Pusztavámon!

Akikre büszkék vagyunk
Excellent teheneink VI.
Átlagos múlt… fényes jelen

Sebők Tamás
küllemi bíráló, területi igazgató, HFTE

HELYESBÍTÉS:
Előző számunk Nelly duplázott című cikkében a tehén 

származása: 17476 Opsal Finley-ET×14067 Enrico-ET
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Egyesületi élet

Talán többször írtam a bevezetőmben, hogy elhívatott, kiváló 
tenyésztőt mutathatok be Önöknek. Szerencsésnek mondhatom 
magam, hiszen ez most sincs másképp. Jelenlegi beszélgető part-
nerem mégis egy kicsit különbözik az eddigiektől, hiszen szakmai 
sikereit, eredményeit nagyon fiatalon érte el. Balogh Mihály, a 
legfiatalabb Mestertenyésztő válaszolt kérdéseimre.
Az életrajza szerint nagyon hamar elhatározta, hogy ezen a 
pályán fog dolgozni, de honnan az indíttatás?
Részben onnan, hogy falun nőttem föl, ott alakult ki az álla-
tok szeretete. Másrészt valószínűleg a génjeimben örököltem. 
Otthon ugyan nem voltak állataink, a szüleim is csak közvetve 
foglalkoznak mezőgazdasággal, de anyai ágon hajdúszoboszlói, 
hortobágyi juhász családból származom.
Úgy tudom, hogy a főiskolai évek nagy hatással voltak szak-
mai pályafutására.
Akkoriban nagyon sok minden történt velem néhány év alatt. 
Nagyon szerencsés volt az indítás. Egy ponton múlt, hogy nem 
vettek fel a Debreceni Agrártudományi Egyetemre.  A Hódme-
zővásárhelyi Főiskolára viszont a technikusi átlageredményem 
is elegendőnek bizonyult. Így utólag azt mondhatom, hogy ez 
óriási szerencse volt. Hódmezővásárhelyen nagyon sok mindent 
lehet csinálni és nagyon jó kezekbe kerültem. Az ott töltött négy 
év alatt megismerkedtem a szakmában dolgozó olyan kollégák-
kal, akik segítettek abban, hogy marha közelben legyek, rendez-
vényeken részt vehessek. Úgy jártam el a Holstein Egyesület 
rendezvényeire, hogy még nem voltam tag, nem tudtam mi a 
szarvasmarha tenyésztés, de ezeken az embereken keresztül ott 
voltam és összeismerkedtem a szakmában aktívan dolgozókkal.
A főiskolás évek alatt egy évet Németországban dolgoztam, fél 
évet a nyugati, fél évet a keleti országrészben, ahol családi és 
nagyüzemi farmokkal ismerkedtem. Itt szintén olyan emberek-
kel találkoztam, akik a későbbiekben újra lehetőséget biztosítot-
tak arra, hogy visszamenjek dolgozni tenyésztő szervezetekhez 
vagy farmokra.
Az állatok show-felkészítésének szeretete is Hódmezővásárhe-
lyen kezdődött, hiszen első éves főiskolásként, 1994-ben az I. 
Alföldi Állattenyésztési Napokon már részt vehettem az állatok 

előkészítésében, gondozásában. Visszatekintve úgy érzem, hód-
mezővásárhelyi éveim meghatározóak voltak későbbi életemre.
A Hód-Mezőgazda Zrt. akkori vezetőinek, Egyed Bélának és 
Fekete Balázsnak is köszönettel tartozom, hiszen anyagilag 
is támogatták kijutásomat 1998 márciusában Párizsba, a Páris 
Salon nevű kiállításra, ahol nemzetközi küllemi bírálói versenyt 
rendeztek. Magyarországot későbbi feleségemmel, Jenei Krisz-
tinával képviseltük. Az igen népes nemzetközi mezőnyben a há-
zigazda franciák mögött a második helyen végeztünk.
Egy ilyen agilis fiatalember a főiskola elvégzése után több 
szakmai állásajánlat közül választhatott. Miért pont a Bos-
Genetic?
A diploma megszerzése 
után külföldön, egy 300-as 
tehenészetben kezdtem el 
dolgozni. 1998. év végén 
Dr. Monostori István hí-
vására jöttem haza Német-
országból. Személyesen 
is ismertük már egymást 
a korábbi évekből, és a 
Bos-Genetic Kft. neve sem 
volt számomra ismeretlen. 
Szimpatikus volt, hogy egy 
szakmailag nagyon agilis, 
elkötelezett csapat tagja 
lehettem és egy változatos, 
önálló munkavégzés mellett azzal foglalkozhatok, ami a hobbim 
is, a tenyésztés.  Idén 13. évemet kezdtem meg a Bos-Genetic 
Kft. színeiben…

Csak felsorolás szinten visszatekintve a több mint egy évtizedes 
munka legszebb pillanataira: Primus az első nagy hazai sike-
rünk, Saphir máig tartó diadalmenete. Ulysses, Hornet, Camelot 
bikáink szinte egymásnak adták át a stafétabotot. Legnagyobb 

„…a hétköznapok munkájának 
megvan az értelme”

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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eredményeink a hazai bikanevelő programunkban Vajháti Zaire 
Aaron, ill. a mocsai tenyésztésű M. Búzakalász Cuba Vitus, és 
végül, a jelen E.T., aki az igazi nemzetközi áttörést is elhozta.
2003 augusztusa óta néhány negyedévtől eltekintve, a Bos-
Genetic Kft. ITV programjában indult bika vezeti a hazai 
tenyészérték listát. Ezt különösen nagy eredménynek tartom, 
mert rövid időre a szerencse is mellénk állhat, de hosszú távon 
nagyon nehéz a mai kiélezett helyzetben az élmezőnyben ma-
radni, pláne azt vezetni! Az elmúlt 13 év alatt részese lehettem 
azoknak a szakmai és tenyésztői sikereknek, amelyeknek kö-
szönhetően a Bos-Genetic Kft. mára a legnagyobb hazai mes-
terséges termékenyítő vállalkozássá nőtte ki magát. A sok befek-
tetett munka, közösen megoldott nehéz helyzetek és a sok-sok 
közösen megélt nagy siker miatt kicsit sajátomnak is érzem ezt 
a céget.
Sokszor, sok helyen megfordult Európában farmokon, il-
letve kiállításokon. Szeretném, ha összehasonlítaná a hazai 
holstein tenyésztést az európai országokéval.
Egy ilyen összehasonlításban nagyon elismerőleg tudok nyilat-
kozni a hazai telepekről. Valóban többször volt szerencsém Eu-
rópa számos országában termelő tehenészeteket látni. A 20 tehe-
nestől a valamikori kelet-németországi 1500-as telepekig min-
denféle méretűt megismerhettem. Irigylésre méltó Európának az 
a része, ahol 20 tehénből és 30 hektár földből meg lehet élni. Egy 
családot kényelmesen eltart, de ez álomvilág, ami mesterségesen 
van fönntartva. Hazai körülmények között a 350 átlaglétszámú 
gazdaságokat minden elismerés megilleti, mert takarmányozás-
ban, tenyésztésben a telepi élet menedzselésében maximálisan 
felveszik a versenyt Európával. Sajnos azon a versenypályán, 
amelyiken nekünk kell teljesíteni, rögösebb az út. Nincs meg 
az a kiszámíthatóság, biztonság, mint egy észak/nyugat-európai 
termelő számára. Kiszámíthatatlanok az átvételi áraink, maga-
sak a beszerzési árak. Ha ez valóban szabad piaci verseny lenne, 
akkor nyugodtan oda merném engedni az átlag magyar tejterme-
lő telepet a startvonalhoz, hogy versenybe szálljon egy nyugat-
európai cég tehenészetével. Gépesítettségben, technológiában 
van elmaradásunk, mert ezekre nem tudtunk költeni, ebben van 
hova fejlődnünk.
Tenyésztőként, spermaforgalmazóként a jövő genetikájával 
foglalkozik. Hogyan látja a legújabb biotechnológiai eljárá-
sok jelenét, jövőjét?
Erre óriási pénzeket fordítottak a világban, laborokra, kutatások-
ra, fejlesztésre. Ezek nagyon fontos eszközök a tenyésztésben. A 
szexált sperma felhasználás Magyarországon nagyon speciális 
helyzetű. Ma már nem azért fontos, amiért induláskor. A saját 
állomány pótlására, esetleg bővítésére egy gyorsabb, megbízha-
tóbb módszer volt, mint a hagyományos szaporítóanyag hasz-
nálata. Ma már inkább a tenyészállat piacon megjelenő óriási 
kereslet indokolja a használatát. Valószínű, hogy még néhány 
évig fokozott igény lesz a magyar vemhes üsző iránt, ezt érde-
mes kihasználni. Az is fontos, hogy amíg megjelenésekor inkább 
az alacsonyabb tenyészértékű bikák spermáját szexálták, mára 
már ez sem igaz, nagyon széles választék van az ivarspecifikus 
sperma piacon is.
Több mint egy évtizede hallunk humánvonalon is a genomkuta-
tásról. Különböző interjúkban tudományos szakemberek is elég 
óvatosan fogalmaztak ebben a kérdésben. Az állattenyésztésben 
a termelő gazdaságok számára egy fontos információ lehet a 
genomikus tenyészérték, de alapvetően nem ez határozza meg a 
tenyésztési döntéseket. Fontos szelekciós eszköz a mesterséges 
termékenyítő állomásoknak, hogy a nagyszámú fiatal tenyészbi-

ka jelöltből még biztosabban tudjanak meríteni. Elsősorban költ-
ségcsökkentő tényező. Bár ezeknek az ára jóval magasabb, mint 
egy hagyományos, nem genomszelektált fiatal bikáé, viszont 
nem kell háromszáz bikát megvásárolni, fölnevelni, 4-5 évig 
tartani, elég ennek csak a harmadát beállítani. Abból a szem-
pontból viszont nagyon konzervatív vagyok, hogy én fontosnak 
tartom az ivadékok alapján minősíteni a bikákat. Nagyon nagyra 
értékelem, ha egy országnak saját tenyésztési programja van és 
a tenyésztőivel hazai tenyészértékeket közöl. 
Ha egy telepvezetőnek van egy kicsi tenyésztői vénája, kipróbál 
egy-két „genomikus” bikát. Én is így tennék néhány tehéncsalád 
esetében, de egy 6-700-as telep jövőjét csak a genomos bikákra 
bízni felelőtlenség. 
Hogyan látja az ivadékvizsgálat jövőjét? Nehéz kihelyezni a 
„ciklusos” szaporítóanyagot, vagy nem? Szívesen használják 
a tenyésztők?
Ha körbenézünk Európában, akkor sajnos nagyon borúsan kell 
látnunk a jövőt. A nagy holsteines országok sorra hagyják abba 
az ivadékvizsgálatot. A konzervatívnak számító Németországról 
azt hittük, az utolsók között mondja: hadd jöjjön a genom. Mégis 
elsőként hozta meg ezt a döntést.
Látva egy-egy bika tenyészértékeit, azt kell, mondjam, hogy a 
környezet hatása nagyon fontos. Teljesen más sorrend alakul ki 
ugyanazon bikák estében egy észak-amerikai, nyugat-európai, 
vagy éppen magyarországi értékelés esetében. Szeretném hinni, 
hogy mi még sokáig tudunk ivadékvizsgálati programot végre-
hajtani. Bizonyára sokan tudják, hogy a Bos-Genetic Kft. ennek 
élharcosa. Természetesen mi is élünk a genom kínálta lehető-
ségekkel. Próbáljuk a legjobb genomos fiatal bikákat megsze-
rezni, de azért legyen meg az ivadékvizsgálati kipróbálása is. 
Elég nehéz ma az ivadékvizsgálati spermának helyet találni az 
országban. Kevés telep használ ilyet, és akik használják, azok 
is csak 10-15%-ban. Ez nem volna kevés, ha minden tenyésztő 
vállalna ilyen arányban. 

Közel 20 éves szakmai pályafutása után megkapta a Mes-
tertenyésztő címet. Nem sokan tudnak maguk mögött ilyen 
aktív és eredményes 20 évet, főleg nem ilyen fiatalon. Mi kell 
ahhoz, hogy valaki ennyi mindent tudjon felmutatni?
Óriási megtiszteltetésnek érzem, főleg azért mert már aktív pá-
lyafutásom alatt alapította az egyesület a Mestertenyésztő címet, 
így lehetőségem volt végigkísérni, hogy kik kapták meg eddig. 
Mindez arra kötelez, hogy rendkívül nagyra becsüljem ezt az 
elismerést.
Reményeim szerint a pályám nagy része még előttem áll. Sze-
retném, ha ezt az időt továbbra is az állattenyésztésben tudnám 
tölteni, még nagyobb alázattal, még több munkával. A díj talán 
erőt ad a hétköznapokon, amikor az ember nem érzi magát mes-
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tertenyésztőnek, mikor négy órakor el kell indulnom az ország 
túlsó felébe. Óriási erőt ad, mert azt is bizonyítja, hogy van ér-
telme esetenként napi 18 órát is távol lenni a családtól. És azt 
is jelenti, hogy a hétköznapok munkájának megvan az értelme, 
és még nagyobb alázattal kell csinálni. Az állattenyésztésben a 
tenyésztés a legszebb, legnemesebb feladat. Olyan, amit nem is 
nagyon lehet szavakba önteni, ezt csinálni kell, a legszebb része 
a szakmámnak. 
Olaszországba kapott meghívást állatfelkészítésre, előkészí-
tésre. Minek köszönhető ez?
Sokan tudják rólam, hogy 1994 óta mániám a show-felkészí-
tés. 2011 májusában Hódmezővásárhelyen, a Nemzeti Hol-
stein Show-n az történt, hogy a kiírt összes Champion (junior, 
intermediate, senior, grand) címet „Bos-Genetic-es” állat nyerte 
el. Nagyon örültünk a sikernek! Ügyvezetőnk, Dr. Monostori 
István azzal honorálta az Andrássy Balázs barátommal elvégzett 
közös munkánkat, hogy az anyagi részét Ő állja, de próbáljunk 
meg továbblépni, még jobbnak lenni a show-felkészítés terén. 
Így külföldi tanulási lehetőségek után néztünk…. 
Európában hosszú éveken keresztül Olaszország elsőséget él-
vezett ebből a szempontból, ma már talán Svájc is fölzárkózott 
hozzájuk. Olasz kollégáktól kértem, hogy javasoljanak olyan 
farmot, ahol tanulhatunk, segíthetünk. Giuseppe Beltraminoék 
visszaírtak, hogy szó sem lehet más farmról, csak az övékéről. A 
Beltramino farm Európa egyik legeredményesebb show-tenyé-
szete!
Cremona előtt egy héttel, 9 üszővel és 5 tehénnel kezdtük a 
felkészülést a Cremonai Nemzeti Show-ra. Nagyon szép ered-
ménnyel zártunk. Több üszőkategóriát megnyertünk, junior 
champion címet, az egyik tehenünkkel pedig intermediate címet 
szereztünk. Még szinte haza sem értünk, mikor jött az elismerő 
üzenet, ami egyben meghívás volt a februári veronai kiállításra. 

Szintén a Beltramino farm egyedei felkészítése volt a feladat, de 
ennek költéségét már ők állták. A veronai kiállítás színvonaláról 
érdemes megemlíteni, hogy a Cremonai Show nagydíjas egyede 
Veronában „csak” második lett az osztályában.
Nincs olyan hazai kiállítás, ahol nem látni Önt a show előtti 
estén nyírógéppel a kezében, szőrösen, fülig érő szájjal.
Fontosnak tartom a hazai kiállításaink népszerűsítését, azokon 
való részvételt. Ezért szinte egész éven át tartó nagyon szigorú 
szelekciós és előkészítő munkával igyekszem megtalálni azokat 
a tenyészállatokat, amelyekkel a hódmezővásárhelyi, debrece-
ni vagy kaposvári  kiállításokon méltó módon tudjuk bemutatni 
és képviselni az általunk kínált genetikát. Elmondhatom, hogy 
a debreceni Farmer Expon már hosszú évek óta az általam vá-
logatott üszők és tehenek az egyéni kategóriák többségében és 
csapatban sem találtak legyőzőre. 
Jól gondolom, hogy az állatszeretet az otthoni mindennapok-
ban is jelen van?
A hivatásom a szarvasmarha tenyésztés, de a hobbim is az állat-
tenyésztés. Otthon lovaink és kutyáink vannak, amit kicsiben, 
családi költségvetéshez mérten próbálunk jól csinálni. Nekünk 
ez nagy örömet okoz. A lovak iránti szeretet feleségemtől Jenei 
Krisztinától jön, de azt gondolom, hogy mára már családi szen-
vedély lett belőle. Nagyon sok lemondással jár állatokkal foglal-
kozni, főleg, ha az embernek nincs segítsége. Egy-egy családi 
nyaralás nálunk nem kis szervezői munkát igényel.
Két fiunk van, Bálint 12, Bence 7 éves.
Nem bánom, ha a fiaim is ezt a pályát választják majd, de azt 
sem, ha más irányba mennek. A nagyobbik fiam nagyon közel 
áll az állatokhoz, főként a lovakhoz. Az indíttatás és a lehetőség 
ott van nekik az udvarban, de hogy ezzel élnek-e, az majd attól 
is függ, hogy milyen hatások érik őket, amikor távolabb lesznek 
a családtól.

SZAKMAI NAP

A kérődzők szerkezetátalakítási programja és 
tejpiaci aktualitások

Helyszín:  XIX. Alföldi Állattenyésztési Napok,
 Hódmezővásárhely, Kiállítási terület, 3 kiállítói csarnok, 
 Fórum sarok
Időpont:  2012. május 12., 13.00-15.00 óráig
Szervező:  Agro Legato Kft. és a  Magyar Mezőgazdaság Kft.
 
Program:
13.00-13.15  Megnyitó
 
13.15-13.30  Szerkezetátalakítási program támogatása a húsmarha ágazatokban
 Dr. Füller Imre ügyvezető igazgató, Magyar arka Tenyésztők Egyesülete
13.30-13.45  Agro Legato Kft. bemutatása
 Dudás János ügyvezető igazgató, Agro Legato Kft.
13.45-14.15  HungaroLact fejéstechnológia bemutatása
 Vranovics Károly értékesítési menedzser, Agro Legato Kft.
14.15-14.30 A juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezet 
 átalakítási program támogatásának igénybevétele 
 Hajduk Péter ügyvezető igazgató, MAJUSZ
14.30-14.45 Tejpiaci aktualitások 
 Bognár László ügyvezető igazgató, Holstein Fríz Tenyésztők Egyesülete
14.45-14.50 HungaroLact fejéstechnológia felhasználói szemmel
 Dr. Fekete József igazgató, Cosinus-Gamma Kft.
14.50-15.00 Hozzászólások, kérdések

Moderátor:  Bárdos B. Edit felelős szerkesztő, Magyar Mezőgazdaság

További információ a  06-1-470-0410-es telefonszámon, 
és a marketing@magyarmezogazdasag. hu kérhető!

Prof. Horn Péter akadémikus

t

Innovációs díjat kapott a HungaroLact fejéstechnológiai rendszer

A Magyar Innovációs Alapítvány – a Magyar Innovációs Szövetség-
gel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisz-
tériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatallal, az Iparfejlesztési 
Közalapítvánnyal közösen – 20. alkalommal írta ki a Magyar Inno-
vációs Nagydíj pályázatot tavaly. Összesen 31 pályázat érkezett, ezek 
közül 30-at minősített eredményes, sikeres innovációnak a zsűri. Ezek 
a termékek és fejlesztések mintegy 20 milliárd többletbevételt hoztak, 
és 15 milliárd forint társadalmi hasznot hajtottak. A díjazottak közül a 
Vidékfejlesztési Minisztérium Díját mutatjuk be Olvasóinknak.

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. évi Agrár Innovációs Díjában 
az Agro Legato Kft. részesült a komplett fejéstechnológia rendszer, a 
HungaroLact kifejlesztéséért. Az új fejlesztés Magyarországon kívül 

a környező orszá-
gokban (Szerbiá-
ban, Romániában 
és Szlovákiában) 
is hiánypótlónak 
bizonyult, és a cég 
jelentős piaci sike-
reket ért el ezzel 
az innovációval, 
összesen közel 40 
helyre telepítették 
a technológiát.
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Bólyi 
túróslepény

A nagyobbik fiam az iskolában „Háztartástan”-ra is jár. Ott sütnek-főznek is, s az ott 
tanult ételeket általában otthon is elkészíti. Nemrég hazahozott egy receptet, melyet a 
feleségemmel „kissé kétkedve” fogadtunk. Tudniillik, nem kell kikeverni a tésztát, csak 
beletenni a hozzávalókat sorjában. Még a látvány is elkeserítő volt. Aztán az eredmény 
– hihetetlen, de – kárpótolt. 
Hívhatjuk lusta asszony sütijének, mert tényleg nagyon egyszerű elkészíteni, nem kell 
gyúrni, de még keverni sem a tésztát. Csak úgy beleszórni mindent egymás után a 
tepsibe. 

Hozzávalók egy közepes –kb. 20×30 cm – tepsihez
25 dkg rétesliszt  1/2 kg túró
15 dkg sima liszt  1 kis pohár tejföl
10 dk porcukor  5 dkg vaj 
1 sütőpor   3 tojás
15 dkg cukor  4 dl tej
ízlés szerint citromhéj, mazsola

Elkészítés:
A réteslisztet, sima lisztet, porcukrot és a sütőport szárazon elkeverjük és két részre 
osztjuk. Egy kivajazott tepsi aljára szórjuk a lisztes keverék felét. Erre egyenletesen 
rákanalazzuk a cukros túrót, ezt megkenjük a tejföllel, majd a liszt másik fele következik. 
Eddig ki is néz valahogy. Most viszont egyenletesen elosztva rácsipkedjük a vajat, és 
ráöntjük a 4 dl tejben elhabart tojásokat. Egy villával több helyen megszurkáljuk, 
hogy a tej le tudjon csorogni, majd 180 fokra előmelegített sütőben kb. 35-40 
perc alatt megsütjük. Egy fényes, foltosan barna, fenségesen lágy sütemény lesz 
bizalmatlankodásunk eredménye.
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A tőgygyulladás és a szaporasági zavarok által okozott 
veszteségek nagysága a hazai termelés-ellenőrzött 

tejhasznosítású tehénállományokban
Ózsvári László PhD, MBA

tanszékvezető egyetemi docens
SZIE ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék

Hazai szerzőink

A cikkben a szerző az országos termelésellenőrzött tejelő te-
hénállomány 2010. évi és 2011. I. félévi létszám, termelési és 
reprodukciós, valamint költség- és áradatai alapján megbe-
csülte a tőgygyulladás és a szaporasági zavarok által okozott 
veszteségek nagyságát Magyarországon. Számításai szerint a 
szubklinikailag tőgygyulladt (>100 ezer SCC/ml) egyedek na-
ponta 4,66 kg-mal kevesebb tejet termeltek, mint egészséges tár-
saik, ami éves szinten 35,5 ezer Ft-ot (129 euró) jelent tehenen-
ként, az országos termelésellenőrzött állományt tekintve pedig 
6,2 milliárd Ft (22,4 millió euró) éves veszteséget. Amennyiben 
az összes masztitisz miatti veszteségforrást figyelembe vennénk, 
akkor a becsült éves kár meghaladhatja a 15 milliárd Ft-ot (54,5 
millió euró) is! A szaporasági zavarok veszteségforrásai közül 
az állományszintű nem optimális két ellés közötti időt és az opti-
málisnak tartottnál több inszeminálás miatti költséget figyelem-
be véve a tehenenkénti éves veszteség 23,7 ezer Ft (86,1 euró), 
ami az egész termelésellenőrzött állomány esetében 4,2 milliárd 
Ft (15,3 millió euró) kárnak felel meg. Amennyiben a szaporasá-
gi zavarok miatti kezelések és idő előtti selejtezések költségét is 
figyelembe vesszük, akkor az országos becsült kár meghaladhat-
ja az 5 milliárd Ft-ot (18 millió euró) is! A szaporasági zavarok 
által okozott károk valószínűleg jelentősen alábecsültek, mivel 
nem egyedi, csak állományszintű reprodukciós adatok álltak 
rendelkezésre a számításhoz.

A tejtermelő tehenészetekben a fő cél a gazdasági haszon nagy-
ságának növelése. A gazdaságosság az értékesíthető termékek 
mennyiségének és a piac által elismert minőségének növelé-
sével, ill. a költségek csökkentésével fokozható. Mennyisé-
get növelni, minőséget javítani, gazdaságosan termelni csak 
egészséges állatállománnyal lehet, ezért az állatbetegségek a 
jövedelmező termelés egyik legfontosabb rizikófaktorai. A ver-
senyképes árutejtermelés egyik feltétele a költségcsökkentés, az 
állományszintű betegségek által okozott veszteségek minimali-
zálása. Az állomány-egészségügy jelentősen hozzá tud járulni a 
telep gazdaságosságának növeléséhez. Az állományszintű be-
tegségek miatti károk döntő részét az elmaradó haszon, vagyis 
a csökkent termelés miatti bevétel-kiesés teszi ki. Az eddig el-
végzett felmérések alapján a legnagyobb állományszintű vesz-
teséget a tőgygyulladások, a szaporodásbiológiai zavarok és a 
lábvégbetegségek okozzák, amelyek kialakulásáért gyakran 
anyagforgalmi rendellenességek és fertőző betegségek a felelő-
sek.
Az eddig elvégzett hazai felmérések szerint a hazai tejhaszno-
sítású tehénállományok tejtermelésének gazdaságosságát leg-
nagyobb mértékben a tőgygyulladás és a szaporasági zavarok 
befolyásolják. A tőgygyulladás miatti éves tehenenkénti vesz-
teség Magyarországon kb. 25-70 ezer Ft-ra tehető, vagyis 35 
ezer Ft-os tehenenkénti átlagos tőgyegészségügyi veszteséggel 
számolva egy 1000 tehenet tartó telepen évi 35 millió Ft – a 
hazai telep árbevételének 5-7%-a – gazdasági veszteséggel szá-
molhatunk. A szaporasági zavarok még több, 40-80 ezer Ft te-

henenkénti átlagos becsült kárért felelősek, vagyis 60 ezer Ft-os 
tehenenkénti átlagos szaporodásbiológiai veszteséggel számolva 
egy 1000 tehenet tartó telepen évi 60 millió Ft – a hazai telep 
árbevételének 9-11%-a – gazdasági veszteséggel számolhatunk 
(Ózsvári, 2004).
Jelenlegi vizsgálatunk célja az volt, hogy az Állattenyésztési 
Teljesítményvizsgáló Kft. (továbbiakban ÁT Kft.) rendelkezésre 
álló országos 2010. évi reprodukciós és 2011. I. félévi produk-
ciós, illetve termelésellenőrzött állomány létszámadatai alapján 
megbecsüljük a tőgygyulladás és a szaporasági zavarok által 
okozott országos károk egy részét.

A tőgygyulladások által okozott becsült veszteségek Magyar-
országon

A masztitisz miatti veszteségek legnagyobb részét a szubklinikai 
tőgygyulladás miatti tejtermelés-csökkenés okozza (Assche, 
2000). A nemzetközi tanulmányok többsége azt feltételezi, 
hogy 250 ezer SCC/ml alatt a tejmirigy még nem fertőződött 
tőgypathogén mikroorganizmussal, vagyis nincs tőgygyulla-
dása, de a tejtermelés csökkenése már 100 ezer SCC/ml felett 
megfigyelhető (Raubertas és Shook, 1982; Radostits et al., 1994; 
Ózsvári et al., 2001, 2003). A tehenek egyedi SCC adatai alapján 
a szubklinikai tőgygyulladás miatti veszteség becsülhető, ezért 
a tejelő tehén állomány egyedi elegytejének az ÁT Kft. moni-
toring rendszerű tőgyegészségügyi ellenőrzési adatai alapján a 
tőgygyulladás gazdasági kártételének nagysága meghatározható.
A tőgygyulladás által okozott veszteségek három fő részre oszt-
hatók: a csökkent tejárbevételre, a kezelés költségeire és az idő 
előtti selejtezések költségére. A csökkent tejárbevételt a tejho-
zam csökkenése, a gyógykezelt tehenek tejének elkülönítése és 
a tejminőség romlása okozza. A számításoknál figyelembe kell 
vennünk, hogy minden meg nem termelt tej kg-ja 0,5 kg teje-
lő koncentrátum (táp) megmaradását jelenti (Ózsvári, 2004). A 
kezelési költségek magukba foglalják az állatorvos munkadíját, 
a gyógyszerköltséget és a gazdálkodó többlet munkaidejét. A 
rendelkezésre álló országos adatokból egyedül a szubklinikai 
tőgygyulladás által okozott magasabb SCC miatti tejtermelés-
csökkenés pénzügyi következményeit lehetett számítani.
A szubklinikai tőgygyulladás miatti tejtermelés-csökkenésből 
eredő veszteség számszerűsítésénél két küszöbértéket vettem 
figyelembe: 100 ezer és 400 ezer SCC/ml, mivel 100 ezer SCC/
ml felett már csökken a tejtermelés, 400 ezer SCC pedig a tej fo-
gyaszthatóságának kritériuma az EU tagországaiban. A küszöb-
értékek alatti és feletti (az egészséges (kontroll) és a szubklinikai 
tőgygyulladásos) tehenek tejtermelése közötti átlagkülönbség 
meghatározása után, a felvásárlási tejár ismeretében a veszteség 
nagysága számítható vált. A számításoknál a 2011. júliusi ellen-
őrző fejések magyarországi termelésellenőrzött létszámadatait 
(173.163 tehén, ebből 138.584 fejt tehén), egyedi SCC (ezer/
ml) és megtermelt tej (tejkg) adatait vettük alapul. A vizsgált 
tehénállomány megoszlását és tejtermelését sejtszám-értékhatá-
ronként 2011. júliusában az 1. táblázat mutatja be. 



2012/2 27www.holstein.hu
Alta Genetics Hungary Kft

www.altagenetics.hu
 

2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u. 13.  Tel: 26/713-126    Fax: 26/713-127   

iroda@altagenetics.hu

11HO08195  
EMERALD-ACR-SA 
T-BAXTER EX-91

Millió köszönet a tenyésztőknek, 
akik AltaBAXTER-t választották, 

és kiváló utódok előállításával hozzájárultak 
a sikerhez! 

www.youtube.com/altagenetics



2012/228 Holstein Magazin

1. táblázat: A vizsgált tehénállomány megoszlása és tejter-
melése sejtszám-értékhatárok között (2011. július)

Sejtszám  
értékhatár 

x 1000

Fejt tehén Napi tej

Létszám Összes kg Fejési átlag

100 alatt 48 125 1 406 875 29,23
101–400 47 743 1 211 538 25,38
401–500 5 930 142 056 23,96
501–700 8 020 193 037 24,07

701–1 000 7 048 169 772 24,09
1 001–3 000 14 644 354 127 24,18
3 001 felett 7 074 153 794 21,74
Összesen 138 584 3 631 199 26,20

Forrás: ÁT. Kft., 2011b.

A számításhoz felhasznált alapkategóriákba (100 ezer és 400 
ezer SCC/ml alatti és feletti) tartozó fejőstehenek átlagos ter-
melési értékeit hasonlítottuk össze oly módon, hogy kiszámítot-
tam az egészséges és a tőgygyulladásos állatok napi tejterme-
lése közötti átlagkülönbséget, majd ennek ismeretében az éves 
országos tejveszteséget. Ebből a 2011. I félévi tejárral és tejelő 
tápárral számolva megkaptam az éves országos, valamint az egy 
tehénre jutó éves veszteség nagyságát forintban és euróban (1 
euró=275 Ft) is. A tej felvásárlási árát 85 Ft-nak, egy kg tejelő 
táp árát 90 Ft-nak vettem, míg a termelésellenőrzött hazai tejelő 
állomány átlagos napi tejtermelése 26,2 kg volt. 

2. táblázat: A 100 000 és a 400 000 SCC/ml feletti tejet terme-
lő tehenek átlagos napi tejhozam csökkenése
Egyedi elegytej

 SCC 
(ezer/ml)

Átlagos 
tejtermelés 

(kg/nap)

Tehenek 
száma

Napi  
tejhozam-

csökkenés (kg)
<100 29,23 48 125

4,66
>100 24,57 90 459
<400 27,31 95 868

3,58
>400 23,73 42 716

A 2. táblázatban a 100.000 SCC/ml feletti, valamint a 400.000 
SCC/ml feletti tejet termelő tehenek átlagos tejhozam csökke-
nési értékei láthatóak. Átlagosan egészséges (100 ezer SCC/ml 
alatti) volt a vizsgált időszakban az állomány 35%-a, 400 ezer 
SCC/ml alatt pedig átlagosan a tehenek 69%-a termelt. Az ösz-
szehasonlításra kerülő csoportpárok befejési átlagértékei alapján 
azonban elmondható, hogy az SCC emelkedésével jelentősen 
csökken a napi tejtermelés. Az egészségesekkel szemben (100 
ezer SCC/ml alatt) a szubklinikailag gyulladt tőgyű állatok (100 
ezer SCC/ml felett) átlagosan napi 4,66 kg-mal kevesebb tejet 
termelnek az év minden napján.
A tőgygyulladásból eredő átlagos tejtermelés-csökkenést és az 
ebből származó becsült országos veszteséget a 3. táblázat mu-
tatja be. A tejtermelés-csökkenésből eredő veszteséget mérsékli 
a kisebb volumenű tejtermelés miatt megmaradt tejelőtáp ára 
(0,5kg táp/1kg meg nem termelt tej). Az egészségesnek tekintett 
(100 ezer SCC/ml alatti) nagyobb és a szubklinikai tőgygyulla-
dásos (100 ezer SCC/ml feletti) tehenek kisebb tejtermelése kö-
zötti különbség bemutatása mellett kimutattam a 400 ezer SCC/
ml alatti és feletti tehenek termeléskülönbségét is.

3. táblázat: A szubklinikai tőgygyulladásos tehenek átlagos 
tejtermelés-csökkenése és az okozott veszteség
MEGNEVEZÉS 100 ezer 

SCC/ml 
felett

400 ezer
 SCC/ml 

felett

Tejtermelés-
csökkenés

kg/fejőstehén/nap 4,66 3,58

kg/átlagtehén/év 889 322
millió kg/ország/év 153,9 55,8
milliárd Ft/ország/év 13,1 4,7

Megtakarí-
tott tejelő táp

millió kg/ország/év 76,9 27,9
milliárd Ft/ország/év 6,9 2,2

Tejtermelés-
csökkenés 
miatti vesz-
teség

Ft/tehén/év 35 541 12 894
euró/tehén/év 129 47
milliárd Ft/ország/év 6,2 2,2
millió euró/ország/év 22,4 8,1

A 3. táblázatból látható, hogy a szubklinikai tőgygyulladásból 
(>100 ezer SCC) eredő tejtermelés-csökkenés Magyarországon 
éves szinten meghaladja a 153 millió kg tejet, ami 13,1 milliárd 
Ft tejárbevétel-csökkenést okoz. Ha a kisebb tejtermelés miatt 
a csökkent tejelő táp felhasználás megtakarított költségét, mint 
pozitív kompenzáló összeget beszámítjuk, akkor a szubklinikai 
tőgygyulladás által okozott tejtermelés-csökkenésből szárma-
zó veszteség egy átlagtehénre vetítve több mint 35,5 ezer Ft-ot 
(129 euró) jelent éves szinten, vagyis az országban több mint 
6,2 milliárdot Ft-ot (22,4 millió euró) egy évben! Ehhez a vesz-
teségforráshoz adódik még hozzá a tejminőség-romlásból és az 
elkülönített tejből származó veszteség, valamint a tőgygyulladás 
kezeléseinek gyógyszerköltsége és masztitisz miatti idő előtti 
selejtezések költsége. Mivel az eddigi hazai nagyüzemi tele-
peken végzett vizsgálatok alapján a tejtermelés-csökkenésből 
származó veszteség az összes tőgygyulladás miatti kár átlagosan 
37%-át tette ki (Barna, 2008), ezért az összes masztitisz miatti 
becsült veszteség Magyarországon a jelenlegi termelésellenőr-
zött állomány esetében meghaladhatja a 15 milliárd Ft-ot (54,5 
millió euró) is!

A szaporasági zavarok által okozott becsült gazdasági vesz-
teségek Magyarországon
Gazdasági szempontból a tehénállomány megfelelő hasznosítá-
sát kifejező mutatók közül kiemelt fontosságot kell tulajdonítani 
a két ellés közötti időnek és a szaporodásbiológiai okok miatti 
idő előtti selejtezéseknek. A szarvasmarha-tenyésztés gazdasá-
gosságát a két ellés közötti időtartam alapvetően meghatároz-
za, ugyanis minél rövidebb ez az időszak, évenként annál több 
születendő borjúra és annál nagyobb tejtermelésre számíthatunk, 
miközben az állandó költség nem emelkedik. A két ellés közöt-
ti idő megfelelő állat-egészségügyi, főleg szaporodásbiológi-
ai helyzet mellett, tenyésztési munkával szabályozható. Hazai 
szarvasmarha-tenyésztésünk egyik legsúlyosabb és hosszú idő 
óta megoldatlan gondja tapasztalható ezen a területen. Ezért a 
tenyésztői és szaporodásbiológiai feladatok kapcsán arra kell tö-
rekedni, hogy a két ellés közötti idő legfeljebb 400 nap legyen 
(Széles, 1998).
A bemutatásra kerülő kalkulációban a szaporasági problémák-
nak gazdasági szemmel nézve három következménye van: nem 
optimális két ellés közötti idő, idő előtti selejtezés és egyéb költ-
ségek. A két ellés közötti idő hossza a nemzetközi és a hazai 
szakirodalom szerint alapvetően 2 tényezőt befolyásol: a takar-

Hazai szerzőink
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mányozási költségen felüli tejárbevételt (továbbiakban: nettó 
tejárbevétel) és a borjúeladásokat.
A nettó tejárbevételt megkapjuk, ha a tehenenkénti éves bruttó 
tejár bevételből (a termelt tej és a tejár szorzata) kivonjuk a takar-
mányozási költséget. A hosszú két ellés közötti idő az 1 év alatt 
született borjak számát is csökkenti. Az egy tehénre jutó borjú-
eladásból származó évi jövedelmet a borjak eladási átlagára és 
az eladásig felmerülő tartási költsége különbségének és az egy 
tehénre jutó éves borjú eladások száma szorzataként számoltam 
ki. A két ellés közötti időre jutó összes jövedelem meghatározása 
után meghatározható az éves jövedelem nagysága a két borja-
dzás közötti idő hosszának ismeretében. A két ellés közötti idő 
hosszát hónapokban határoztam meg (pl. 15 hó). Azt a két ellés 
közötti időt tekintettem az optimumnak, amely a legmagasabb 
éves jövedelmet eredményezte. Ettől az optimumtól eltérő hosz-
szúságú (nem optimális) két ellés közötti idő esetén keletkező 
jövedelem-csökkenés jelentette az egy tehénre eső éves veszte-
séget. A veszteségszámításhoz a 2010. évi egyedi adatokra lett 
volna szükség, de csak telepi szintű adatok álltak rendelkezésre, 
és így a számítások során feltételeznem kellett, hogy a különbö-
ző átlagos két ellés közötti idővel rendelkező telepek egymás-
hoz viszonyított aránya megfelel a termelésellenőrzött tehenek 
arányának, amelyek 2010. évi összlétszáma 177.978 állat volt. 
A hazai tehenészeti telepeknek a két ellés közötti idő hossza sze-
rinti 2010. évi megoszlását a 4. táblázat mutatja.

4. táblázat: Magyarországi tehenészeti telepek két ellés kö-
zötti ideje és laktációs tejtermelése 2010-ben 

KÉT ELLÉS
KÖZÖTTI IDő

TE-
LEP-

SZÁM

ÁTLAGOS 
LAKTáCióS

TEJHOZAM (KG)
350 nap alatt (11 hó) - -
351-380 nap (12 hó) 10 6269
381-410 nap (13 hó) 60 7428
411-440 nap (14 hó) 188 8229
441-470 nap (15 hó) 169 8071
471-500 nap (16 hó) 54 7595
500 nap felett (17-18 
hó)

38
6619

Összes/átlag 519 7863
Forrás: ÁT. Kft., 2011a.

Az egyéb költségek közé tartoznak az optimálisnak tartottnál 
több inszeminálás és a szaporodásbiológiai kezelések költségei, 
amelyek járulékos költségekként az állományszintű költségek-
hez sorolhatók. A hazai és nemzetközi szakértők által optimá-
lisnak tartott termékenyítési index 1,5 üszőknél és 2 tehenek-
nél, átlagosan 1,8 (Radostits és Blood, 1985; Szenci, 1999). A 
magasabb termékenyítési indexből adódó veszteségeket úgy 
számoltam, hogy a kívánatos és a telepi termékenyítési index 
hányadosával beszoroztuk a 2010. évi összes termékenyítések 
számát, így megkaptuk a 2010. évben optimálisnak tekinthető 
termékenyítésszámot. Az optimálisnak tartott és ténylegesen 
elvégzett inszeminálások számának különbségét beszorozva a 
mesterséges termékenyítés átlagos költségével megkaptam az 
optimálisnál több termékenyítésszám miatti költségeket is. A 
szaporodásbiológiai kezelések költségeinek számításához és a 
fertilitási zavarok miatti selejtezésekhez nem álltak rendelkezés-
re adatok, így azokat nem tudtam számolni.
A számításokhoz a 2010. évi termelési és a 2011. I. félévi ára-

datokat vettem figyelembe. Ezek alapján a hazai tehénállomány 
átlagos két ellés közötti ideje 440 nap, a borjak élveszületési 
aránya 92% és a borjúelhullás 3%-os volt. Egy liter tej átlagos 
felvásárlási ára 85 Ft, és a megtermelt tej árutejhányada 94%, 
egy liter tejre eső takarmányozási költség 59 Ft volt. A borjak 
eladáskori átlagsúlya 55 kg, ára 1.500 Ft/kg, az eladásukig fel-
merülő átlagos tartási költség 54.000 Ft volt. 2010-ben Magyar-
országon a regisztrált tehéntermékenyítések száma 529.098 volt, 
ami 4,57-es termékenyítési indexet jelentetett. Egy inszeminálás 
költsége átlagosan 5.000 Ft-ba került.
Az 5. táblázat az átlagos éves tehenenkénti jövedelmet és vesz-
teséget mutatja be különböző két ellés közötti idők esetén. 
A telepi szintű adatok alapján elvégzett kalkulációk szerint – a 
jelenlegi közgazdasági viszonyok és termelési színvonal mel-
lett – a nettó tejárbevételt és a borjúeladásokat figyelembe véve, 
az optimális két ellés közötti idő átlagosan 14 hónap (410-440 
nap) a hazai tejelő állományban. Ez az eredmény eltér az ösz-
szes korábbi, egyedi adaton alapuló hazai felméréstől, mivel 
azok esetében állományszinten a 350 napnál rövidebb (Ózsvári, 
2004; Barna, 2006, Fodor, 2011), vagy 12 hónapos (Hegedűs, 
2004; Borus, 2006), ill. max. 13 hónapos (Balogh, 2006) két el-
lés közötti idő volt optimális gazdasági szempontból. Ezért ez a 
mostani eredmény mindenképpen erős fenntartással kezelendő, 
és valószínűleg inkább egyszerűen csak tükrözi a jelenlegi el-
keserítő szaporodásbiológiai helyzetet, mintsem a gazdaságilag 
optimálisnak tekinthető és elérendő két borjadzás közötti időt 
adná meg nekünk.
A tehenenkénti napi átlagveszteség azt mutatja meg, hogy az op-
timálistól eltérő két ellés közötti időszak minden egyes napján 
mennyi veszteség keletkezik. Egy átlagtehenet véve 14 hónapos 
két ellés közötti idő esetén a napi átlagos veszteség 518 Ft (1,8 
euró). A napi átlagveszteség váltakozik különböző két ellés kö-

zötti idők esetén (271-637 Ft), és a legmagasabb 17,5 hónapos 
borjadzások közötti időnél: 637 Ft. Ez az eredmény egybevág 
Dijkhuizen és Morris (1997) megfigyeléseivel, ahol a napi átlag-
veszteség folyamatosan nőtt a két ellés közötti idő hosszabbodá-
sával. Egy átlagtehénre nézve az optimálistól hosszabb két ellés 
közötti idő miatti napi átlagveszteség (üres nap költsége) 589 Ft 
(2,1 euró) volt 2010-ben. Egy átlagtehénre nézve, az optimálistól 
eltérő két ellés közötti idő miatt jelentkező éves átlagveszteség 
14.667 Ft (53,3 euró) volt 2010-ben 440 napos átlagos két ellés 
közötti idő mellett. Ezen gazdasági kár nagysága hasonlatos a 
legtöbb hazai telepi felmérés eredményéhez képest (Hegedűs, 
2004; Ózsvári és Kerényi, 2004; Balogh, 2006; Borus, 2006), de 
lényegesen alacsonyabb a legújabb 4 nagyüzemi szarvasmarha 
telepre kiterjedő felmérés 144 eurós eredményéhez képest (Fo-
dor, 2011).

Hazai szerzőink
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Az optimálisnak tartottnál több inszeminálásszám 320.701 (!) 
volt 2010-ben a termelésellenőrzött tehénállományban. Így az 
inszeminálások számának emelkedése miatti átlagköltség tehe-
nenként 9.010 Ft (32,8 euró) volt 2010-ben. A rendelkezésre álló 
adatok alapján a szaporodásbiológiai zavarok miatti országos 
becsült veszteségek nagyságát a 6. táblázat mutatja be.
Az 5. táblázatból látható, hogy a nem optimális két ellés közötti 
időből és az optimálisnak tartottnál több inszeminálásból ere-
dő többletköltségek összesen 4,2 milliárd Ft (15,3 millió euró) 
éves veszteséget okoznak hazai tejelő szarvasmarha ágazatnak. 
Ez tehenenként 23,7 ezer Ft (86,1 euró) éves veszteséget jelent, 
ami alacsonyabb a korábbi hazai felmérések eredményének 
többségétől (Szombati, 2003; Hegedűs, 2004; Ózsvári, 2004; 
Ózsvári és Kerényi, 2004; Balogh, 2006; Borus, 2006, Barna, 
2006), illetve lényegesen alacsonyabb egyedi adatokon alapu-
ló, legújabb kutatási megállapításoktól (Fodor, 2011). Mivel az  
eddigi hazai nagyüzemi telepeken végzett vizsgálatok alapján, a 
nem optimális (hosszabb) két ellés közötti időből származott a 
veszteségek valamivel több, mint fele (54%) (Barna, 2008), van 
ahol több mint 60%-a (Borus, 2006; Fodor, 2011), ezért még a 
telepi szintű reprodukciós adatok alapján is elmondható. hogy 
az összes szaporasági zavarokból eredő kár Magyarországon – 
a jelenlegi termelésellenőrzött állomány esetében – körülbelül 
5 milliárd Ft (18 millió euró)! Ugyanakkor az egyedi adatok 
alapján történt tucatnyi nagyüzemi telepi felmérés alapján bát-
ran kijelenthető, hogy a szaporasági zavarok veszteségei ennél 
valószínűleg lényegesen magasabbak, mind a két ellés közötti 
idő, mind a többlet-inszeminálások számának tekintetében, az 
adatok hiányában nem számszerűsített fertilitási zavarok miat-
ti selejtezések és az ezekkel kapcsolatban felmerülő kezelések 
költségeiről nem is beszélve.

6. táblázat: A szaporodásbiológiai zavarok által okozott éves 
veszteségek

VESZTESÉGFORRÁS

VESZTESÉG
ÁLLOMÁNY TEHÉN
mrd 
HUF

millió 
EUR

ezer 
HUF

 
EUR

Nem optimális két ellés 
közötti idő

2,6 9,5 14,6 53,3

inszeminálások számá-
nak emelkedése

1,6 5,8 9,0 32,8

Összesen 4,2 15,3 23,7 86,1

Következtetések
A veszteségek nagysága első látásra megdöbbentő. Különösen 
azért, mert a veszteségek legnagyobb részét az ún. rejtett vesz-
teségek (elmaradt haszon) teszik ki (pl. szubklinikai tőgygyulla-
dás, ill. két ellés közötti idő meghosszabbodása miatti árbevétel-

csökkenés), amiket a legtöbbször nem is veszünk figyelembe, 
ill. - ha tudjuk is, hogy veszteségforrások -, nem gondoljuk azt, 
hogy ekkora kártételre képesek. Összességében elmondhatjuk, 
a tőgyegészségügyi és a szaporodásbiológiai menedzsment szín-
vonalának javítása jelentős mértékben hozzájárulhat tejtermelő 
telepeink jövedelmezőségének emeléséhez, különösen azon te-
henészetek esetében, ahol a veszteségek magasabbak az átlagos-
nál. Természetesen gyakorlati körülmények között megvalósít-
hatatlan, és valószínűleg nem is térülne meg az összes veszteség 
kiküszöbölése. Egy adott telep adatainak az elemzése adhat vá-
laszt a prioritásokra, az elkerülhető veszteségek nagyságára.
A tőgyegészségügyi és szaporodásbiológiai programok mi-
nél szélesebb körű bevezetése érdekében célszerű az ajánlott 
intézkedések költséghatékonyságát kiszámítani. Az előzőek-
ben bemutatott adatokból látható, hogy mekkora kárt okoz a 
tőgygyulladás, és ha az átlagosnak tekintett tőgyegészségügyi 
veszteségeknek pl. csak egyharmadát sikerül elkerülni az adott 
telepeken egy hatékonyabb tőgyegészségügyi menedzsment be-
vezetésével, masztitisz szaktanácsadás igénybevételével, akkor 
már sokszorosan megtérül a szolgáltatás költsége! A becsült sza-
porasági káradatokból látható, hogy a két borjazás közötti idő 
10 nappal vagy egy ciklussal (21 nappal) való csökkentése akár 
milliárdos éves többletbevételt is eredményezhetne a magyaror-
szági tejelő szarvasmarha szektorban. Tehát elmondhatjuk, hogy 
tehenészeti telepek szaporodásbiológiai helyzetének javítása - 
elsősorban a két ellés közötti idő csökkentése – szintén jelentős 
mértékben hozzájárulhat tejtermelő telepeink jövedelmezőségé-
nek emeléséhez, különösen azon tehenészetek esetében, ahol a 
veszteségek magasabbak az átlagosnál.

A felhasznált irodalom a szerzőnél és a szerkesztőségnél meg-
található.

Hazai szerzőink

5. táblázat: Az optimális két ellés közötti idő és az átlagos tehenenkénti kalkulált veszteség a hosszabb két ellés között idő miatt
KÉT ELLÉS KÖZÖTTI IDő (Hó) 11 12 13 14 15 16 17-18
Telepszám 0 10 60 188 169 54 38
Laktációs tejtermelés (kg) – 6 269 7 428 8 229 8 071 7 595 6 619
Éves tejtermelés (kg/év) – 6 269 6 864 7 067 6 475 5 716 4 558
Nettó tejárbevétel (Ft/tehén/év) – 156 161 170 978 176 045 161 281 142 381 113 549
Jövedelem tejből és borjúból (Ft/tehén/év) – 181 594 194 455 197 845 181 627 161 456 130 989
Veszteség (Ft/tehén/év) – 16 251 3 390 0 16 218 36 389 66 856
Napi veszteség (Ft/tehén/nap) – 271 113 0 541 606 637
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A tejágazat helyzete és kilátásai
Mándi Nagy Dániel, Papp Gergely, Vőneki Éva

Agrárgazdasági Kutató Intézet 

Hazai szerzőink

Piaci tendenciák
Az Európai Unió tehéntej-felvásárlása 2011-ben 2,1%-kal, tej-
termelése előzetes becslések szerint 1,5%-kal, tejhozama 1,9%-
kal nőtt, míg tejhasznú tehénállománya 0,8%-kal csökkent az 
előző évihez képest. A termelésbővülés legnagyobb része Fran-
ciaországból, Németországból, Írországból, Lengyelországból, 
az Egyesült Királyságból és Ausztriából származott. A 2011. 
április 1-től 2012. március 31-éig tartó tejkvótaévben Írország-
ban, Belgiumban, Németországban, Ausztriában, Hollandiában 
és Dániában várhatóan túllépik a tejkvótát. Az Európai Unióban 
a teljes tejpor termelése 3,8%-kal csökkent, a fermentált tejter-
mékeké 0,2%-kal, a sajté 0,3%-kal, a vajé 2,2%-kal, a sovány 
tejporé 12,6%-kal nőtt 2011-ben. A vaj harmadik országokba 
irányuló kivitele 25%-kal, a teljes tejporé 12,8%-kal csökkent, a 
sajté 0,9%-kal, a vajzsíré 1,9%-kal, a sovány tejporé 36,7%-kal 
nőtt 2011-ben. 
A 2012. évben a globális tejkínálat növekedésének lassulása 
prognosztizálható, mivel az EU, Új-Zéland és Argentína tej-
termelésének elmúlt két évben tapasztalt erőteljes növekedése 
rendkívülinek tekinthető. Az USA-ban idén 1,8%-os növekedés 
várható az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisz-
tériumának (USDA) márciusi előrejelzése szerint. Az EU-ban a 
tejtermelés 2012-ben 0,8%-kal, 2013-ban 0,5%-kal emelkedhet 
az Európai Unió Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazga-
tóságának (DG AGRI) februári előrejelzése alapján. Az uniós 
sajttermelés 2012-ben és 2013-ban előreláthatóan 0,8%-kal nő, 
amit az EU-12 fogyasztásának és az EU-27 harmadik országok-
ba irányuló kivitelének növekedése tehet lehetővé. A sovány tej-
por termelése 2012-ben 4%-kal, 2013-ban 2%-kal nőhet, mivel a 
sovány tejpor kivitele, a 2011. évi rendkívül erőteljes növekedés 
után, 2013-ig várhatóan magas szinten stabilizálódik. A sovány 
tejpor 2009-ben elraktározott jelentős mennyiségű intervenciós 
készletének teljes mennyiségét 2012 végéig a rászorultak között 

osztják szét segélyszervezeteken keresztül. A vaj termelése, a 
2011 évinél kisebb mértékben, 2012-ben 1,1%-kal, 2013-ban 
1%-kal nőhet. A vajtermelés kismértékű növekedése miatt az 
uniós vajárak a világpiaci árak fölé kerültek 2012 első hónapja-
iban, így bővülhet a vajimport. Tavasszal és nyáron közeledhet 
egymáshoz az uniós és világpiaci vajár, ami lehetővé teszi, hogy 
az EU idén 1,7%-kal több vajat exportáljon, mint egy évvel ko-
rábban. A vaj intervenciós készlete várhatóan továbbra is üres 
marad, azonban a magántárolási készlet magasabb lesz. A teljes 
tejpor termelése 2012-ben és 2013-ban nem változik jelentősen, 
mindkét évben 0,1%-kal csökken. A teljes tejpor kivitele, a 2011 
évi erőteljes visszaesés után, az árfolyam kedvező alakulása kö-
vetkeztében, várhatóan csak kismértékben, 2012-ben 0,8%-kal, 
2013-ban 2%-kal nő. 

ártendenciák
A nyerstej ára az USA-ban 24%-kal, Magyarországon 21%-kal, 
Új-Zélandon 12%-kal, az EU-ban 11%-kal nőtt 2011-ben az elő-
ző évihez képest. Az uniós árak júniusban kezdtek emelkedni, 
melyet a hazai ár a korábbi évekhez hasonlóan negyedéves ké-
séssel követett. A második félévben a forint az euróval szemben 
7%-kal gyengült, ami kedvezőbbé tette a termelők és kereske-
dők számára a nyerstej kivitelét. A nyerstej kiviteli ára 2011-ben 
egy év alatt 18%-kal nőtt és 8%-kal haladta meg a felvásárlási 
árat. Az USDA márciusi előrejelzése szerint idén az Egyesült 
Államokban 10-13%-kal csökkenhet a nyerstej ára. 
A világpiacon a Cheddar sajt világpiaci ára (FOB Óceánia) 8%-
kal, az ömlesztett vajé és a teljes tejporé egyaránt 11%-kal, a 
sovány tejporé 17%-kal nőtt 2011-ben az előző évihez képest. A 
FAO és az OECD előrejelzése szerint a következő években a tej-
termékek világpiaci árának csökkenése várható. A teljes tejpor 
világpiaci ára 15%-kal, a vajé 14%-kal, a Cheddar sajté 11%-kal, 
a sovány tejporé 10%-kal csökkenhet 2012-ben az előző évihez 

képest. A sajt, a sovány tejpor 
és a teljes tejpor ára leghama-
rabb 2015-ben emelkedhet, 
míg a vajé várhatóan 2014-ig 
csökken, majd stagnál. A vaj 
kivételével a sajt és tejporok 
ára 2020-ra elérheti a 2011. évi 
rekordszintet.

Támogatások
Magyarországon az állatte-
nyésztés és azon belül a tejter-
melés kiemelt támogatásban 
részesül, mind közösségi, mind 
pedig nemzeti költségvetésből. 
A nemzeti támogatások mint-
egy 80%-a az állattenyésztést 
segíti. A Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium előkészítette azokat 
a támogatási konstrukciókat, 
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amelyek 2012-től kezdődően alkalmasak a kifutó állattenyésztési 
top-up támogatások pótlására. A közvetlen támogatások kereté-
ben, lényegében változatlan szakmai feltételekkel, folytatódik a 
különleges tejtámogatás, évi 44,86 millió euró (azaz kb. 13 milli-
árd forint) értékben. A vidékfejlesztési támogatások keretében, az 
ÚMVP/DIP1-en belül, az I. és II. tengely tartalmazza a kifejezet-
ten az állattenyésztéshez kapcsolódó, valamint a horizontális, így 
az állattartók számára is elérhető jogcímeket.
Az ÚMVP/DIP-es jogcímek közül a tejtermelők által igénybe ve-
hető jogcímnek tekintendő a tejágazat szerkezetátalakítását célzó 
állatjóléti intézkedés, az őshonos állatok tenyésztésének támoga-
tása, valamint az állattartó telepek korszerűsítése. Közvetetten 
szintén az állattartókat részesíti előnyben az AKG-támogatások 
jelentős része, különösen azok a gyepes célprogramok, ame-
lyek minimálisan teljesítendő állatsűrűséget írnak elő a legelő 
állatfajoknál. A Natura 2000 és a KAT keretében támogatásban 
részesülő területek számottevő hányadát ugyancsak állattartók 
használják. Az olyan horizontális intézkedések, mint például az 
I. tengelyes fiatal gazda induló támogatás vagy a III. tengelyes 
mikrovállalkozás-fejlesztés szintén elérhetők az állattartók és a 
tejtermelők számára.
A 2012. évben az állattenyésztést szolgáló nemzeti támogatások 
is igénybe vehetők. Az egyes állatbetegségek megelőzése, leküz-
dése támogatás célja az állatállományokat veszélyeztető egyes 
állatbetegségek megelőzése, felszámolása, figyelemmel kísérése, 
valamint egyes zoonózisok megelőzése, a 148/2007. FVM ren-
deletben foglaltak szerint. A 2012. évben e jogcímre 7,5 milli-
árd forint kifizetését tervezi a VM. A rendezett piaci kapcsolatok 
kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) tá-
mogatásról szóló 41/2008. FVM rendelet értelmében a szarvas-
marha-ágazatban is nyújtható támogatás azon termelők részére, 
akik termeltetési szerződést kötnek az állattartókkal. A 2012. 
évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 100 millió forint. Az 
állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási támogatások célja az ál-
lattartó telepeken keletkező állati hulla ellenőrzött, biztonságos 
eltávolításának és ártalmatlanításának elősegítése, és ezáltal az 
állat-egészségügyi biztonság növelése. A 2012. évben e jogcímre 
2558 millió forint áll rendelkezésre. Az állattenyésztési felada-
tok támogatásának jogalapját a tenyésztésszervezési feladatok tá-
mogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. 
FVM rendelet adja. A támogatás célja a hazai tenyészállat-állo-
mány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyész-
tésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott 
célterületekhez (törzskönyvezéshez, teljesítményvizsgálat vég-
zéséhez, tenyészérték megállapításához) kapcsolódó támogatott 
szolgáltatásokon keresztül a mikro-, kis- és középvállalkozások 
megsegítése. A 2012. évi keret 906,3 millió forint.
A 2011. évre vonatkozó, 2012-ben kifizetésre kerülő nemzeti for-
rásból származó top-up támogatás keretében az állattenyésztési 
ágazatok és azon belül a tejtermelés részesülnek a lehetőségek 
szerinti legmagasabb támogatásban. A vidékfejlesztési miniszter 
132/2011. számú rendelete értelmében anyatehén egyedenként 
legfeljebb 47.200 Ft, extenzív körülmények közötti tartás esetén 
történelmibázis-jogosultságonként legfeljebb 16.000 Ft top-up tá-
mogatás vehető igénybe. A tej top-up támogatás literenként 4,0 Ft. 
Az állattenyésztés fejlesztését szolgálja több hitelprogram is. Az 
MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 15 milliárd forintos ke-

1  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, amit a 2007-2013 
időszak EMVA forrásainak igénybevételére írt Magyarország, mint nemzeti 
vidékfejlesztési programot. 2012-től a programot a Darányi Ignác Terv 
elkészülte okán átkeresztelik Darányi Ignác Programnak.

retösszegéből 10 milliárdot az állattenyésztésre különítettek el, 
a programban a KKV-kritériumoknak megfelelő mezőgazdasá-
gi termelők is részt vehetnek. A program átalakítása során a hi-
telcélok közé bekerült az állatvásárlás finanszírozását szolgáló 
hitelcél, amely többek között kapcsolódik a Nemzeti Földalap 
állattartási célú földbérleti pályázati kiírásához. Az Agrár Széche-
nyi Kártya Folyószámlahitel a KKV-kritériumoknak megfelelő 
mezőgazdasági termelők kedvezményes finanszírozását szolgál-
ja, kamattámogatott, szabad felhasználású hitellel. Az állattartást 
segíti a 64 ezer hektárt érintő állami földbérleti pályázat is, ahol 
előnyt élveznek az állattartásra vállalkozók. A Nemzeti Földalap-
kezelő Szervezet elkezdte az állami földterületek haszonbérleti 
pályázatainak közzétételét. Az eljárás során előnyben részesítik 
a helyben lakó, életvitelszerűen mezőgazdasági tevékenységet 
folytató termelőket, állattartáshoz kötve a haszonbérbe adást. A 
nyerteseknek vállalniuk kell, hogy öt évig kéthektáronként egy 
nagyállategységnek (500 kg élősúlyú állat) megfelelő állatállo-
mányt alakítanak ki.

A Közös Agrárpolitika változása
Az Európai Bizottság (EB) 2011. október 12-én nyilvánosságra 
hozott elképzelései szerint a közvetlen támogatások rendszere 
előreláthatóan olyan irányba változik, amely Magyarország szá-
mára elfogadható, a magyar agrárpolitika törekvéseihez megfele-
lő eszközöket kínál. Az ország viszonylag kedvező pozíciója az I. 
pilléres források vonatkozásában nem romlik. 2013-tól kezdődő-
en egyértelmű a helyzet, a termeléstől független történelmi bázis-
jogosultság alapján járó nemzeti kiegészítő támogatásokra nincs 
lehetőség. A 2014-ben működésbe lépő megreformált Közös 
Agrárpolitika keretén belül az állattenyésztési ágazatok esetében 
megszűnnek a termeléstől független támogatások. Azonban Ma-
gyarország első pilléres forrásainak legfeljebb 10 százalékát ter-
meléshez kapcsolt támogatásként fizetheti ki. Ez az állattenyész-
tőknek elegendő a jelenlegi termeléshez kapcsolt támogatások 
kiváltására, sőt, az anyajuh és anyatehén esetében a támogatások 
növelésére is lehetőséget kínál. E szubvenciók a források közel 85 
százalékát kötnék le, mintegy 100-110 millió eurót. 
A termeléshez kapcsolt támogatások azonban legfeljebb a ter-
melés szinten tartását szolgálhatják, vagyis kulcskérdés, hogy 
mekkora állománnyal, vagy a tejágazat esetében mekkora 
termeléssel rendelkezik majd egy-egy gazdaság 2013 végén 
vagy 2014 elején.
Fontos még megemlíteni, hogy a tejkvóták 2015. április 1-jén 
esedékes megszüntetéséről hozott döntés megváltoztatására nincs 
esély. A termelési korlátok felszámolása előreláthatóan a tejet 
leghatékonyabban előállító, jellemzően észak-nyugati tagálla-
moknak kedvez. Magyarországon a tejtermelőknek elsősorban az 
exportpiacokon kiéleződő verseny és emiatt a külpiaci pozíciók 
elveszítése jelent fenyegetést. A vertikumban a legsürgetőbb te-
endő a feldolgozóipar hatékonyságának és versenyképességének 
javítása, hogy az képes legyen a teljes hazai tejtermelést felvenni. 
Ösztönözni kell a piaci szereplőket termelői szervezetek, illetve 
azok társulásai, valamint szakmaközi szervezetek létrehozásá-
ra, amelyek működésükkel átláthatóbbá tehetik a termékpályát, 
megszilárdíthatják a szerződéses kapcsolatokat, kiszámíthatóbbá 
tehetik a termelési viszonyokat és lökést adhatnak a fejlesztések-
nek.

www.aki.gov.hu Mandi-Nagy.Daniel@aki.gov.hu
Papp.Gergely@aki.gov.hu Voneki.Eva@aki.gov.hu
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Az állatjóllét vizsgálata hazai 
tejtermelő tehenészetekben II.

Jurkovich Viktor, Fóris Borbála
Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar

Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék 

Hazai szerzőink

BEVEZETÉS
A számos, különféle állatjólléti vizsgálati módszer mellett egy-
re nagyobb igény mutatkozott Európában egy egységesített 
rendszerre, ami biztosítja az állatjóllét megjelenését az élelmi-
szerláncban is. Ezért 2004-ben az Európai Bizottság FP6-os 
keretprogramjának támogatásával megalakult a Welfare Quality 
munkacsoport, amely célja az volt, hogy a fogyasztói és pia-
ci igények alapján, tudományos alapossággal kifejlesszen egy 
egységes módszert a gazdasági haszonállatok tartásának állat-
jólléti értékelésére. A munka eredményeképpen 2009-ben kiad-
ták a szarvasmarha (tejelő tehén, húsmarha, borjú), a sertés és 
a baromfi állatjólléti vizsgálatára vonatkozó módszerek leírását. 
Munkánk célja az volt, hogy a Welfare Quality módszertan alap-
ján vizsgálatokat végezzünk hazai tejtermelő tehenészetekben az 
állatjólléti állapot értékelése céljából. 

ANYAG ÉS MóDSZER

2010 szeptembere és 2011 szeptembere között 15 hazai nagy lét-
számú tejelő tehenészetben (mintegy 10.000 tehénre kiterjedő-
en) végeztük a felmérést végeztünk a Welfare Quality módszer-
tan alapján.  Minden telepet egy alkalommal látogattunk meg.
A módszer négy fő területre bontja az állatjóllét vizsgálatát. Eze-
ket újabb részterületekre osztva megvizsgálhatók a legfontosabb 
mutatók, amelyekkel teljes képet kaphatunk a telep állatjólléti 
helyzetéről (1. ábra). 

A négy fő területhez tartozó elvégzendő vizsgálatok:
Megfelelő tápláltság: 
kondíciópontozás; itatók vizsgálata (száma, típusa, tisztasága, 
működése)
Megfelelő tartástechnológia: 
lefekvéshez szükséges idő, lefekvés közben az állat hozzáütkö-
zik-e a pihenőbox oldalához, részben vagy egészben a boxon 
kívül fekvő állatok száma, a lábvégek, a far és a tőgy tisztasága, 
tartásmód (kötött/szabad), legelőn vagy karámban töltött idő
Megfelelő egészségi állapot: 
sántaság, a kültakaró sérülései, köhögés, orrváladékozás, szem-
váladékozás, hüvelyfolyás, hasmenés, nehezített légzés, tőgy-
gyulladás, nehézellés, ellés utáni elfekvés előfordulása, elhul-
lások száma,  szarvtalanítás módja, farok csonkítás előfordulása 
és módja
Megfelelő viselkedés: 
agresszív viselkedésformák megjelenése, legelőhöz való hozzá-
férés, ember-állat viszony, a  viselkedés jellemzői az istállóban
A telepek összlétszámától függően az állatok 15-20%-ának 
egyedi vizsgálatára került sor a módszer követelményeinek 
megfelelően.
Az értékeléskor az egyes feltételek illetve a négy fő jólléti terü-
let, valamint a telep összesített pontszámait kapjuk meg, ame-
lyeket színekkel is jelölünk. Az értékelés lehet kiváló, jó, elfo-
gadható és nem megfelelő.

EREDMÉNYEK
A vizsgált telepek mind a négy kategóriában 0 és 100 között 
kapnak pontot a vizsgálatok eredményeitől függően. A 2. ábra 
szemlélteti az általunk vizsgált telepek pontszámainak megosz-
lását a WQ módszer fő területei esetén, míg a 3. ábra az egyes 
feltételek pontszámainak megoszlását mutatja be.
A vizsgált telepek közül 6 „jó”, míg 9 „elfogadható” minősítést 
kapott. Az egyes feltételek vizsgálatakor azonban nagyobb elté-
rések mutatkoztak. 
Megfelelő táplálás
A vizsgált telepek közül egy kapott rossz minősítést, a gyenge 
kondíciójú állatok nagy aránya miatt. Öt telepen voltak kondíció 
problémák, ezeken az eredmény elfogadható lett, alacsony pont-
számokkal, míg öt telep kiváló minősítést ért el, ezeken kevés 
gyenge kondíciójú állat volt. 
Az itatók állapota illetve mennyisége sok helyen nem felelt meg 
az elvárható minimális követelményeknek sem. Öt telep kapott 

1. ábra: A WQ módszer

2. ábra. A vizsgált telepek pontszáma az állatjólléti területek szerint
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rossz minősítést az itatókra vonatkozóan, ami főként az itatók 
tehénlétszámhoz viszonyított kis számának és a rossz elhelye-
zéséből eredő szennyezettségének volt köszönhető, előfordult 
azonban működési probléma is.  
A jó takarmányozás területén összesítve a feltételek eredményeit 
egy telep kapott kiváló minősítést, négy telep jó minősítést, négy 
telep volt elfogadható és öt rossz.
Megfelelő tartás
A pihenés közbeni kényelem minden telepen csak az elfogad-
ható szintet érte el. Ezt a kritériumot a lefekvés helye, ideje és 
módja valamint az állatok tisztasági állapota befolyásolja. Az 
alacsony pontszámok szinte kivétel nélkül a tisztasági problé-
mákból adódtak. 
A vizsgált telepek egyikén sem volt a lábvégek szennyezettségé-
nek aránya 50% alatt, a legalacsonyabb érték 55% lett, de a te-
lepek egy részén 90% fölött volt a súlyosan szennyezett lábvégű 
állatok aránya. Ez már önmagában is súlyos problémát jelez, és 
összefüggésbe hozható a későbbiekben ismertetésre kerülő sán-
tasági értékekkel. Emellett a tőgyek szennyezettségének aránya 
is minden telepen 20% fölött volt. 
A mozgás lehetőségének értékelése vizsgálatunkban a tartás-
technológia típusára vonatkozott. Minden telep a maximális 100 
pontot kapta, mivel egyetlen helyen sem alkalmaztak kötött tar-
tásmódot. A lefekvéshez szükséges idő csak kevés telepen tért 
el az ideális maximumnak tekintett 5 másodperctől. A különféle 
alomanyagok (szalma, matrac, gumi, homok) használata esetén 
a lefekvés idejében és az állatok tisztaságában is jelentős kü-
lönbség volt megfigyelhető. A pihenőhelyen kívül fekvő tehenek 
magas aránya ott volt megfigyelhető, ahol nemrég költözött az 
állomány mélyalmos istállóból új típusú pihenőboxos istállóba, 
illetve ahol a pihenőboxok valamilyen oknál fogva kényelmet-
lenek voltak az állatok számára (túl szűk, rövid vagy a szemben 
levő pihenőboxok közel voltak egymáshoz).
Összesítve a feltételek pontszámait, a jó tartástechnológia terü-
letén 14 telep kapott jó, és 1 pedig elfogadható minősítést. 
Megfelelő egészség
A sérülésektől való mentesség feltétele esetén két teleptől elte-
kintve, ahol jó minősítés született, minden helyen csak elfogad-
ható értéket kaptunk. A pontszám kialakításában a sánta állatok 
aránya illetve a kültakaró sérüléseinek előfordulása döntő. Szinte 
kivétel nélkül a sántaság okozta a legnagyobb állatjólléti problé-
mát a telepeken, ezért még a mélyalmos tartástechnológia esetén 
(ahol a kültakaró sérülései a pihenőboxos istállóktól eltérően mi-
nimálisak voltak) is kis pontszámok születtek. A vizsgált állatok 
egyharmada volt sánta, 15%-a súlyosan sánta, a nem megfelelő 
tartástechnológia (súlyosan szennyezett lábvégek, közlekedő 
utak rossz állapota, szakszerűtlen körmözés stb.) következtében.
A betegségektől való mentesség feltétel minden telepen elfogad-

ható lett. A klinikai tünetek (orrváladékozás, szemváladékozás, 
hüvelyváladék, hasmenés, nehezített légzés, köhögés) megfi-
gyelésén alapuló direkt vizsgálatok során nem volt jellemző az 
eltérés a módszer által előirányzott határértékektől. A telepi nyil-
vántartásból nyert adatok (tőgygyulladás, elhullások, nehézellés, 
elfekvés) azonban sokszor eltértek a javasolt normálértékektől, 
csökkentve ezzel a feltétel pontszámát.
A beavatkozások (szarvtalanítás, farokcsonkítás) fájdalom-
mentessége minden telepen egységesen 20 pontot kapott, ez-
zel éppen átlépve az elfogadható minősítés küszöbét. Ez annak 
köszönhető, hogy bár Magyarországon sehol nem alkalmaznak 
farokcsonkítást (pontszámot javítja), de a borjak szarvtalanítását 
minden vizsgált telepen pasztával végzik, érzéstelenítés és fáj-
dalomcsillapítás nélkül (pontszámot erősen rontja).
A jó egészségi állapot területén minden telep csak elfogadható 
összesített minősítést kapott.

Megfelelő viselkedés
A társas viselkedés megítélése során az agresszió és a dominan-
ciaviszonyok kifejeződését vizsgáltuk. Minden telep kiváló mi-
nősítést ért el, a domináns és szubordinált tehenek közötti konf-
liktus valamint a zsúfoltságból eredő agresszió nem befolyásolta 
számottevően az állatjólléti helyzetet. 
Az egyéb viselkedésformák kifejeződésére akkor van lehetőség, 
ha az állatok legelnek is. Mivel a tehenek egyetlen vizsgált te-
lepen sem legeltek, (a szárazonálló állatokat pedig a módszer 
szerint nem kell vizsgálni) ez a feltétel mindenütt nulla pontot 
kapott.
Az ember-állat viszony feltétel pontszámai meglehetősen nagy 
eltérést mutatnak az egyes telepek között. Az állatokkal dolgozó 
emberek hozzáállása, a durva vagy türelmes, állatszerető bánás-
mód megmutatkozik az értékelésben.
A pozitív érzelmi állapot öt telepen volt rossz minősítésű. Ez fő-
ként az ember-állat viszonnyal összefüggő félénkséggel illetve a 
nem megfelelő tartási körülményekkel magyarázható. A telepek 
többsége elfogadható, két telep pedig jó minősítést kapott.
Összesítve a feltételek eredményeit a megfelelő viselkedés terü-
letén 7 telep kapott rossz minősítést, 8 pedig elfogadhatót.
A hazai eredményeket más európai országok (Belgium, Svédor-
szág, Dánia, Franciaország, Egyesült Királyság) a módszer hon-
lapján (www.welfarequality.net) megtalálható vizsgálatainak 
összesített eredményeivel is összevetettük (4. ábra, 1. táblázat).
A jó táplálás területén a magyar átlag 41 pont (elfogadható minő-
sítés), ez némileg elmarad a nemzetközi összesítés átlagos 51,4 
pontjától. A telepek legnagyobb százaléka a vizsgált országok-
ban 61-70 pont között teljesített, ami jó minősítésnek felel meg.
A jó tartástechnológia tekintetében a magyar átlag 66 pont (jó 
minősítés), ami jobb, mint a nemzetközi 54,3 pontos átlag. A 
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3. ábra. A vizsgált telepek pontszámai a WQ módszer feltételei szerint
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külföldi telepek legnagyobb százalékban 51-60 pont között tel-
jesítettek, ami az elfogadható és a jó minősítés határán fekszik.
A jó egészségi állapot nemzetközi átlaga 34 pont, a magyar át-
lag ennél kevesebb: 28 pont, ami az elfogadható minősítés alsó 
határán található. A külföldi telepek legnagyobb százaléka 31-
40 pont között teljesített, ami szintén nem éri el a jó minősítés 
határát.
A megfelelő viselkedés területén a magyar 22 pontos átlag ép-
pen eléri az elfogadható minősítés határát, de majdnem fele a 
nemzetközi 42,4 pontos átlagnak. A külföldi telepek legnagyobb 
részben 31-40 pont között teljesítettek.
Az összesített telepi értékelésben hazánkban 6 telep kapott jó, 9 
pedig elfogadható minősítést.

KÖVETKEZTETÉSEK
A 15 telep felmérése során a Welfare Quality módszer jól és 
könnyen használható eszköznek bizonyult az állatjólléti állapot 
felmérésére. Segítségével összehasonlíthatók a szarvasmarha te-
lepek. Az állatok vizsgálatán alapuló mérések jó képet adnak az 
állatjólléti helyzetről.
A felmérés során kapott eredmények rávilágítottak a megoldásra 
váró legfontosabb állatjólléti problémákra: az itatók minősége és 
mennyisége, az állatok tisztasága, a sántaság, az érzéstelenítés 
nélkül végzett szarvtalanítás, valamint az állatokkal való bánás-
mód mind olyan területek, amelyek fejlesztése elengedhetetlen 
az állatjóllét javításához.
Az rosszabb állatjólléti színvonal folyamatos stresszhelyzetet te-
remt a tehenek számára. A külső körülményekhez történő nagy-
mértékű alkalmazkodás felemészti azokat az energiaforrásokat, 
amelyeket egy gondosan kialakított és működtetett, állatjólléti 
szempontból megfelelő környezetben a tehén tejtermelésre for-
díthatna. Az akut és krónikus stresszorok felderítésének és ezál-
tal az állatjóllét javításának első lépése lehet a telep felmérése.

Hazai szerzőink

1. táblázat: A vizsgált telepek összesített pontszámai az egyes welfare területeken nemzetközi összehasonlításban 
(a nemzetközi adatok forrása: www.welfarequality.net)

Megfelelő táplálás Jó tartás Jó egészség Megfelelő viselkedés
Nemzetközi Hazai Nemzetközi Hazai Nemzetközi Hazai Nemzetközi Hazai

Átlag 52,6 41,3 56,5 66,4 36,0 28,3 45,0 21,9
Szórás 27,2 27 13,8 6,1 10,8 3,0 15,0 6,3
Minimum 3,5 7,9 12,6 54,8 13,4 21,8 10,8 15,0
Maximum 100 100 93,3 71 70,1 33,0 78,9 35,4
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A funkcionális lábvégápolás szerepe 
a sántaság megelőzésében 

– A márciusi csülökápoló tanfolyam tapasztalatai –
dr. Györkös István

főiskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola

Hazai szerzőink

Március 19-23. között tartottuk meg az Alcsiszigeti Gazdaképző 
és Kiszolgáló Kft. iskolájában és újszászi gyakorló gazdaságában 
a hagyományosnak is tekinthető tavaszi csülökápoló tanfolya-
munkat 9 fő részvételével, akik 7 gazdaságból érkeztek. A meg-
felelő környezeti és oktatási-gyakorlási feltételek biztosításáért, 
a jó szervező munkáért köszönet illeti a Gazdaképző vezetőjét dr. 
Füleki Miklós állatorvost és munkatársait, akik segítettek a tan-
folyam gördülékeny, sikeres lebonyolításában. A résztvevők idő-
ben megérkeztek, így nem volt akadálya annak, hogy a tanulmá-
nyi program korán megkezdődhessen, mely aztán a többi naphoz 
hasonlóan késő délutánig, gyakran estébe hajlóan folytatódott. A 
gyakorlás mindvégig alapvető fontosságú volt a tanfolyam so-
rán, hiszen a lényeges szempontok ismertetése és gyakorlati be-
mutatása után az elméleti ismeretek a gyakorlásra épültek, nem 
pedig fordítva. A kedvező létszám önmagában is több lehetőséget 
adott a munkára, ami most is jó önfegyelmező eszköznek bizo-
nyult. Az egyéni munkák utáni rendszeres kritikák jól segítették 
a holland eredetű módszer elsajátítását és az összefüggések átte-
kintését. Ezt jól kiegészítette az is, hogy a csoport tagjai egyéni 
tapasztalataikat is kicserélhették egymás között elméleti vagy 
gyakorlati kérdésekről egyaránt. Az ilyen tapasztalatcserék arra 
is rávilágítottak, hogy a magas színvonalon termelő holstein-fríz 
tehénállományok kedvező mozgásképességének fenntartásában 
jócskán akad további tennivaló a most érintett szakterületen, a 
csülökápolásban is.
Felméréseink szerint a különféle eredetű és arányú mozgászavar 
általános mértéke még mindig meghaladja a 20%-ot olyan inten-
zíven termelő tehénállományainkban is, ahol már rendszeresen 
végeznek csülökápolást helyi vagy alkalmi dolgozók segítségé-
vel. A gyakorlati téren és a tanfolyamainkon szerzett széleskörű 
tapasztalataink ugyanakkor megerősítik, hogy bizonyos rendsze-
resség mellett még mindig kevés állományban folyik olyan meg-
bízható és teljes körű sántaság-megelőző program, amelyik a nö-
vendékek, a vemhes üszők és szárazonállók, valamint a laktáció 
és a szaporítás valamilyen stádiumában lévő tejtermelő tehenek 
folyamatos ellenőrzésére egyaránt kiterjed. Ha ehhez hozzászá-
mítjuk azt is, hogy a különféle csülökbetegségek korai felisme-
résének és hatékony kezelésének terén is lehetne tovább javítani 
az eddigi eredményeken, akkor ebből már közvetlenül is adódnak 
aktuális feladataink és teendőink a sántaság állományszintű meg-
előzésének fejlesztésében.        
Következetesebb munkával az említett állományszintű sántasági 
arányt biztonságosan 10% alá lehet szorítani a jól kézben tartott, 
magas színvonalon termelő tehénállományokban, ami már azt is 
jelenti, hogy a csülökápolásban a megelőzésnek lesz meghatáro-
zó szerepe, nem pedig a különböző, általában idült, szövődmé-
nyes csülökbetegségek miatt sántító, a 2.- 4. laktációjukat töltő 
értékes tehenek több esetben bizonytalan utókezelésének. 
Ebben a munkában a szakszerűen elvégzett funkcionális csülök-
ápolásnak kiemelt jelentősége van, hiszen a szarutok védelmi és 
testsúlyelosztó funkcióit következetesen igyekszik rendszeresen 

visszaállítani. Ugyanakkor azt sem árt hangsúlyozni, hogy ez a 
jól kidolgozott módszer csak akkor éri el igazi hatékonyságát, 
ha már elvégzésekor „szervesen” kapcsolódik hozzá a lábvégek 
egészségügyi ellenőrzése kuratív módszerek alkalmazásával, 
mely munkák során mindig figyelembe vesszük az állatok előze-
tesen megfigyelt lábszerkezeti jellegzetességeit is.
A sántasághoz vezető csülökbetegségek évszakhoz kötött kriti-
kus időszaka a téli istállózásos periódus, melynek hatása hagyo-
mányosan koratavasszal ítélhető meg, ezért ekkor van a csülök-
ápolás hatékony elvégzésének általánosan elfogadott ideje, bár 
elegendő felkészülést erre talán inkább az őszi tanfolyamaink je-
lenthettek. Ez persze az adott gazdaság tényleges felkészülésétől, 
az alkalmazott technikai és emberi szakismeretektől is függ. A 
tavaszi csülökápolás állományszintű elvégzésére tehát érdemes 
jól felkészülni egyrészt a körmök szabályozásával, másrészt a 
csülökbetegségek pillanatnyi- és utókezeléseivel is. Ide tartozik 
továbbá a lábvégek fertőtlenítő fürösztésének ismételt elvégzése, 
technológiájának fejlesztése. Különösen fontos, hogy köröm-
ápolás után lehetőleg ne használjunk az esetlegesen keletkezett 
sérülések miatt maró hatású fertőtlenítő szert, mert az gyakran 
okozhat ilyenkor maradandó károsodást is. Gyakori tapasztalat, 
hogy a lábfürösztéseket megelőzés helyett, bizonyos gyógykeze-
lési célzatból is használják, ha éppen több a sántító állat. Ilyenkor 
is a hatékonyabb és szakszerűbb gyógykezelési módszerek alkal-
mazása a célravezetőbb megoldás. 
Gyakorlati tapasztalataink azt igazolják, hogy az utóbbi évek-
ben kissé növekedett a lábvégbetegségek között a táplálóanyag 
forgalmi eredetű laminitisz gyakorisága, mely különböző kö-
römtorzulásokkal jár és gyakori szövődménye a talpfekély is. 
Nem ritkán az említett torzulások már üszőkön is mutatkoznak, 
ilyenkor azonban még súlyosabb szövődmények nélkül. Az ilyen 
tünetek még lényeges mozgászavart nem okoznak, de a nehezen, 
vagy alig korrigálható körömhibák a későbbi laktációk alatt sú-
lyosbodhatnak, ezért a háttérben lévő takarmányozási (sokszor 
csak etetési) hiányosságokra oda kell figyelni. Ilyen lehet az ab-
raktúletetésen kívül a takarmányadag elégtelen rosttartalma, az 
alacsony kérődzési idő, a magasabb állva kérődzési idő, a túlzott 
fehérje etetés, vagy egyéb emésztési rendellenességekhez vezető 
takarmányozási hibák, ásványi anyagok hiányai, különösen a Zn, 
Se hiánya, vagy az elégtelen biotin aránya a takarmányban.
A csülökbetegségek kialakulására hajlamosító, élettanilag is in-
dokolható kritikus szakasz a tejtermelő teheneknél általánosan az 
ellést követő két-három hónap, a laktáció első harmada, ami va-
lójában többnyire negatív energiaegyensúllyal jár együtt, magába 
foglalja a növekvő laktációs termelést és kondícióvesztést, majd 
ennek változását, továbbá a tehén szaporodásbiológiai regenerá-
lódásának folyamatait egyaránt. Ez az időszak tehát nemcsak a 
tejtermelési és a szaporodásbiológiai szempontok miatt fontos, 
hanem az említett folyamatokkal összefüggő mozgásszervi be-
tegségek megelőzése, elkerülése érdekében is. Itt természetesen a 
lábvégbetegségek kialakulására kell elsősorban figyelnünk. 
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Nagy hagyományú, magas szakmai értékű és kipróbált (az 1960-as évtized közepétől gyártott) ásványianyag-kiegészí-
tő a Phylafor. Kérődző állatok igényes foszfor-ellátása, a meghatározó jelentőségű Ca/P-érték (sav-bázis egyensúly) 
helyes beállítása, valamint a termelési hozamok és a gazdaságosság magas színvonalú biztosítása szinte csak a 
Phylaforral valósítható meg. A Phylafor igen nagy relatív P-többleténél, valamint kombinált Ca-, Na-, Mg-, vitamin- és 
mikroelem tartalmánál fogva különösen alkalmas arra, hogy a tömegtakarmányokat (4-6:1=Ca:P) és a gazdasági ab-
rakokat (0,4-0,5:1=Ca:P) keverve fogyasztó szarvasmarhák sokoldalú ásványi-anyag igényét kielégítse és az éppen 
aktuális napi takarmány adagjukat teljes értékűvé tegye – még az igen nagy tejhozamú tehenekét is. (Super-Phylafor!).
Érdemesnek látszik összehasonlító értékelést végezni a hazai és az európai ásványi-anyag piacon megtalálható és a 
Phylaforhoz hasonló, relatív P-többletet mutató és nagy elterjedtségű termékkel, mégpedig a Monokalcium-foszfáttal 
(MCP) szemben:

Összetétel:           Ca:P arány: 
MCP = egy komponensű, a mono (primer) kalciumfoszfát   MCP = 0,70:1
Phylafor = több komponensű, a mono (primer) kalciumfoszfátot,   Phylafor = 0,31:1
 a mono-ammóniumfoszfátot,      Megjegyzés: európai gyakorlatban
 a további Mg és Na sókat,      páratlan a Phylafor ilyen szűk
 a mikroelemeket (Mn, Zn, Cu, J, Co, Se), és      Ca/P-értéke!
 a vitaminokat (A- és D3-vitamin) tartalmaz
Megjegyzés: a sok hatóanyag kombinációjában a termék adjuváns értéknövekedése fi gyelhető meg, sőt a hatóanyagok 
egymás hasznosulását elősegítő, un. szinerg-hatása is megtalálható (különösen az D3-vitamin!)

Hasznosulási mérték:        Önmagában etethető-e?
• MCP = vízben maradéktalanul oldódó, kitűnően hasznosuló  •  MCP = nem
• Phylafor = vízben maradéktalanul oldódó, a legjobban hasznosuló •  Phylafor = igen

A receptek kialakításához:
• MCP = kisebb kombinálhatóság, elsősorban a nem eléggé szűk Ca/P-arány miatt (ti. elég nagy a Ca-bevitel)
• Phylafor = igen nagy a kombinálhatóság, ezért a receptkészítőknek igazi kincs a kezükben.

Megjegyzés: mindezek alátámasztására érdemes fi gyelembe venni egy tejelőtehén (csoport) szaporo-
dási-laktációs ciklusának igen változékony Ca:P igényét az alábbiak szerint, a napi takarmányadagra 
vetítve:

 Ellés előtt és után két hétig       = 1,5:1-1:1.
 Termékenyítésre várva és az azt követő 3-4 hétig   = 0,5:1.
 A vemhesség első harmadának további részében   = 1:1.
 A vemhesség második harmadában      = 2:1.
 A vemhesség harmadik harmadában, az ellés előtti két hétig   = 3:1.

Mindezen értékeket és előnyöket a Phylafor esetén fi gyelembe véve, min-
den szarvasmarhatartó gazdaságnak, illetve ilyen takarmányokat előállító 
keverőüzemnek elsődleges érdeke a Phylafor okszerű alkalmazása! Egy 
takarmány-kiegészítőre, amelyik hosszú évtizedekig bizonyított és piacve-
zető termék tudott maradni, érdemes ma is odafi gyelni.
       Dr. Márai Géza
            

GYÁRTJA ÉS FORGALMAZZA: 
Első Pesti Malom és Sütőipari Zrt. Nagykátai Keverőüzem
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 23.
Kapcsolat: Hábel János Ker.v. Mobil: 30/522-27-76
habel.janos@epmsrt.hu 
Tel: 29/440 049 Fax: 29/441 242 

AZ ELMÚLT 50 ÉV TAKARMÁNYOZÁSI SIKERTERMÉKE
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Ebben a szakaszban a körmök szarujának növekedése különö-
sen intenzívvé válik, mindenekelőtt a talpszaru fehérvonal régi-
ójában. Ezért a fogadócsoportokba kerülő teheneknek lehetőleg 
csülökbetegségektől menteseknek kell lenniük és az elletőből 
való kikerülésük előtt szakszerű csülökápoláson kell átesniük. 
Különösen fontos, hogy az ilyenkor észlelt csülökbetegségből 
mielőbb hatékonyan ki is kezeljük őket. Legnagyobb jelentő-
sége mégis a funkcionális csülökápolásnak van, mert ebben az 
időszakban a lábvégek kisebb túlterhelésekre is különösen érzé-
kenyek, melynek következtében a szarutok alatti irhában, külö-
nösen a csülökcsont alatti talpszaruban bevérzések keletkeznek, 
melyek leggyakrabban tipikus talpfekély kialakulásához vezet-
nek. De ilyenkor gyakoribbak a szarutok különféle torzulásai, a 
dupla talp, vagy a fehérvonal betegség kialakulása is.
Tanfolyamunk során az említett problémák is előkerültek, min-
denek előtt a munka végzése alatt, amikor a gyakorlati lehető-
ségeket beszéltük meg, majd a délutáni elméleti foglalkozások 
segítettek bővíteni a kapcsolódó háttérismereteket is.
A tanfolyam résztvevői érdeklődők voltak a csülökápolás fogá-
sainak begyakorlásában és az elméleti anyag elsajátításában is. 
Többségüknél segítettek az otthoni tapasztalatok és bizonyos is-
meretek is, a további gyakorlás és a megkapott írásos anyagok 
forgatása azonban természetesen nem volt nélkülözhető a kellő 
ismeretek elsajátításához a gyakorlatban és elméletben egyaránt.

A tanfolyamon a következők vettek részt:
Borsányi Árpád, vállalkozó, Jászboldogháza
Dancs Ferenc, Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely
Holcsek Attila,  Agrifutura Real Kft., Tárnok
Kiss Csaba, Herczeg Lajos vállalkozó gazdasága, Cegléd
Menyhárt Ernő, Rábapordányi Mg. Zrt., Rábapordány
Molnár Béla, vállalkozó, Kunszentmárton
Patyi Roland, Rábapordányi Mg. Zrt., Rábapordány
Szennyesi Sándor, Hajdúföld Mg-i Vállalkozók Szövetkezete,   
    Hajdúszoboszló
Szerbák Zsolt, Hajdúföld Mg-i vállalkozók Szövetkezete, 
           Hajdúszoboszló

Mindnyájan otthon is holstein szarvasmarhával dolgoztak ed-
dig és ezután is ezzel a tejtermelő fajtával kívánnak foglalkoz-
ni, most már valószínűleg szakszerűbben, mint a korábbiakban. 
További közös jellemzője volt a tanfolyam résztvevőinek, hogy 

a szarvasmarha tartásához, tenyésztéséhez szükséges több, más 
szakismerettel is rendelkeztek. Tanfolyamainkon hagyomány az 
is, hogy a résztvevők között mindig van olyan irányításban dol-
gozó szakember is, aki a gyakorlati alapismeretek elsajátításáért 
vállalkozott a feladatok elvégzésére. Nem volt ez másként a mos-
tani tanfolyamunkon sem, amelyik immár a 40. ilyen gazdasági 
gyakorlatra épülő csülökápoló tanfolyam, amely a Holstein-fríz 
Tenyésztők Egyesülete szakmai kezdeményezésével holland-ma-
gyar együttműködés keretében több, mint húsz éve indult.      
A résztvevők korábban szerzett kézügyessége bizonyos előnyök-
kel járt ugyan a módszer tanulása közben, de az új szempontrend-
szer újabb gyakorlati fogásokat és következetes munkát igényelt 
mindenkitől, amely már nem csak a szarutokra, hanem a teljes 
lábvég egészségének ápolására is kiterjedt. Hasonló volt a hely-
zet a legfontosabb szerszámok használata közben is. A módszer 
előzetes ismeretében az alapvető szerszámokat is annak szem-
pontjai szerint már másként kellett használni, mint esetleg azt 
korábban tették. A mérték a korábban szokásos 2-3 cm-ről 2-3 
mm-re változott, ezért pontosabb munkát is igényelt. Több év óta 
része a tananyagnak a csiszológéppel végzett alapműveletek el-
sajátítása is, ami nagyon megkönnyítheti a túl kemény körmök 
szabályozását. A résztvevőknek volt alkalmuk finom és durva 
csiszolókorong használatának kipróbálására is egyaránt a funk-
cionális és kuratív csülökápolás teljes műveletsorának elvégzése 
alatt. Rövid gyakorlási lehetőség adódott a csülökápoló kések 
élezéséhez szükséges alapműveletek kipróbálására is. Persze ez 
nem mindenkinek hozott kellő eredményt a rendelkezésre álló 
idő alatt, de néhány óra után már elég elfogadható élminőségű 
kések születtek, amelyek a másnapi munkára már megfelelőek 
voltak (nem lehetett a kések minőségére panaszkodni). Az isme-
retanyagban szerepelt a kalodák használata, a különböző típusok 
előnyeinek és hátrányainak áttekintése, valamint az állatok haté-
kony rögzítésének lehetősége is. 
A csülökápolás kiegészítő része a legfontosabb csülökbetegségek 
felismerése és bizonyos kezelése is. Ezen a fontos területen elmé-
letben és a gyakorlatban is sikerült tapasztalatokat gyűjteni a cso-
port tagjainak egyenként és úgy is, hogy közösen megbeszéltünk 
minden érdekes esetet. Külön szempontként merült fel az egyes 
betegségek egyszeri kezelése után a későbbi kezelések és ellen-
őrzések szükségessége. Esetenként alkalom adódott speciálisnak 
számító kezelések megismerésére is.
Az ismeretanyagban szó esett a csülökápolással kapcsolatos leg-

fontosabb munkaszervezési teendőkről, melyek az al-
kalmanként vagy rendszeresen végzett csülökápoláshoz 
szükségesek, vagy éppen a sánta tehenek hatékonyabb 
kezelését segíthetik.
A végig jó hangulatban, aktív munkával és szakmai 
tapasztalatcserével eltöltött napok után a csoport részt-
vevői eredményes gyakorlati és tesztvizsgán bizonyí-
tották alapvető jártasságukat a korszerű csülökápolási 
módszer elsajátításában, melyet aztán remélhetőleg ala-
pos otthoni munkával még biztosabbá és hatékonyab-
bá fejlesztenek. Ehhez persze a már rendelkezésre álló 
szerszámkészleteket frissíteni, néhol módosítani is kell. 
Esetenként korszerű és biztonságos kaloda beállítására 
is szükség lehet a hatékonyabb csülökápolás elvégzé-
séhez, a napi ismételt kezelésekhez. Mindezek segít-
hetnek abban, hogy a nagy értéket képviselő tejtermelő 
tehenek egyre több telepünkön rendszeres helyi ellenőr-
zést és szakszerűbb ápolást kapjanak. 

Hazai szerzőink



2012/2 43www.holstein.hu

Bypass fehérje, a legjobb formában! 

deukalac UDP 39 

Teljesítmény és egészség a tejelő teheneknél! 

A deukalac UDP 39 extrahált repcedara, valamint extrahált szójadara 50-50% arányú keveréke. Az 
alapanyagokat az eredeti formájukban megdaráljuk és összekeverjük. Ezt követően a keveréket az 
Opticon® gyártósoron kezeljük, így a – nagytejű tehenek fehérjeigényét kielégítő – védett fehérje 
aránya 60% fölé emelkedik (az áthaladási sebesség a bendőből 8%/óra). A termékben lévő repcedara 
biztosítja a megfelelő mennyiségű kéntartalmú aminosavakat. A fehérjék védettségét tisztán fizikai 
úton érjük el, anélkül, hogy a terméket bármiféle kémiai anyaggal kezelnénk. 

Az Opticon® kezelés következtében a termék egyedülállóan omlós szerkezetűvé válik, valamint 
kellemes pörkölés illatot és ízt kap. Ennek köszönhetően a deukalac UDP 39-et a nagytejű tehenek 
szívesen fogyasztják. 

A deukalac UDP 39 magas fehérjeemészthetőséggel és tudományos kísérletekkel is alátámasztott 
magas biológiai értékkel rendelkezik. Tehenészetekben végzett széleskörű vizsgálatokban a 9.000-
11.000 kg tejet termelő állományoknál a deukalac UDP 39 használatával mindenütt magas 
teljesítményt és hatékonyságot dokumentáltak. 

Beltartalmi paraméterek: 

NEl  7,3 MJ/kg  NDF  240 g/kg 
Nyersfehérje: 390 g/kg  ADF  135 g/kg 
PDIA  195 g/kg  Ca  6,0 g/kg 
PDIN  294 g/kg  P  8,5 g/kg 
PDIE  238 g/kg  Na  0,5 g/kg 
nXP  330 g/kg 
RNB    10 g/kg 
DVE  241 g/kg 
OEB    95 g/kg 
UDP*  60% 
*A nyesfehérje arányában (áthaladási arány 8%/óra a bendőből) 
 
Takarmányozási javaslat: 

Fehérjekiegészítésként alapadagban, nagymennyiségű szilázzsal: 3-5 kg/tehén/nap 
 
Keverékekben és TMR-ben „Top Dressing”-ként:   1-3 kg/tehén/nap 
 

A pontos adagok meghatározását a telepi adottságok ismeretében kell elvégezni. 
 

  deukalac UDP 39    Forgalmazó: 
  + kiváló tömegtakarmány 
   = magas tejhozam  
      magas tejfehérje tartalom mellett. 

 
Képviselőink: Péntek László     Szemlits Imre 
  Nyugat-Magyarország    Kelet-Magyarország 
  Tel.: +36-30/523-8720    Tel.: +36-30/310-7457 
 E-mail:  pentek.laszlo@kjk-agroteam.hu E-mail:  szemlits.imre@kjk-agroteam.hu 
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Állatvédelmi álcák alatt 
Annak kapcsán, hogy május végén kezdődik a Hungerit Zrt. 
Négy Mancs Alapítvány elleni pere a Fővárosi Bíróságon, érde-
mes elgondolkodni ezen az egyre általánosabbá váló jelenségen. 
Az elemző számára úgy tűnik, hogy új eszköz (fegyver?) jelent 
meg a piaci verseny befolyásolásában. Miután a „Négy Mancs” 
jelenség immár nem egyedi, érdemes mindannyiunknak elgon-
dolkodni azon, hogy mekkora veszélyt jelentenek az ilyen tá-
madások. Vegyük a magyar szarvasmarha exportot ideiglenesen 
megbénító, szintén állatvédelemmel álcázott akciót! Miközben a 
magyar marhák kiemelkedően jó állategészségügyi státuszúak, 
és ezért is kedveltek a külföldi vevők számára, Európa nyugati 
felén ismét betegség miatt álltak le a szállítások. Az oroszok a 
Schmallenberg-vírus miatt már február elején leállították a nyu-
gat-európai marhaimportot. Ez lehetőséget ad számunkra, hogy 
a minden év elején megnyíló orosz beviteli kvótákból nagyobb 
részt szerezzünk. Kinek fáj ez, és mit tesz ilyen helyzetben? Jól 
látható. Előkerülnek az olyan új csodafegyverek, mint a már 
évek óta jól „teljesítő” „mancsolás”, de tudjunk, hogy a szabá-
lyozási arzenált is élesítették. Wagenhoffer Zsombort, a Magyar 
Állattenyésztők Szövetségének (MÁSZ) ügyvezető igazgatóját 
idézem: „Az Európai Bizottság új alapokra helyezné a néhol már 
három évtizedes múltra visszatekintő uniós joganyagot a törzs-
könyvezéssel, tenyészállat- és szaporítóanyag-forgalmazással 
kapcsolatban. A szakma szerint a jogszabálytervezet eredmé-
nyeként teljesen kitárulhat a jelenleg még csak résnyire nyitott 
ajtó a külföldi tenyészállatok és megtermékenyítő anyagok előtt. 
Ezzel olyan versenyre kényszerülhetnek a piac hazai szereplői, 
amelyben messze nem azonosak a feltételek, így a fennmaradási 
esélyük nagyon csekély lenne.” Gyökerénél kezdik vágni a fát. 

Mindig keresd a mögöttes gazdasági érdeket! Újabb példa: miért 
kényszerítette az EU saját tojástermelőit egy szakmailag igen-
csak gyenge lábakon álló beruházásba? Kaput akar nyitni tenge-
ren túli termékeknek. Kinek a cégei lesznek ennek haszonélve-
zői? Azoké, akik időben kivitték az itt megtermelt jövedelműket 
fejlődő országokba és az ott olcsóbban előállított termékeiket 
most a jól fizető európai vevőnek akarják eladni. 
Az „állatvédők”, akik az Európai Unióból a Törökországba 
irányuló élőállat-kereskedelem felfüggesztésére szólították fel 
Brüsszelt, kiemelték a magyar szállításokat, miközben az álta-
luk bemutatott felvételeken nem magyar marhák voltak. A fül-
jelzők beszédes dolgok. A magyar marhaszektor tavalyi sikereit 
sokan irigylik. Mivel nyilvánvaló feketítési szándékról volt szól, 
a helyzet még azelőtt tisztázódott, és indultak újra a szállítások, 
hogy drámai következmények (értsd jelentős áresések) történtek 
volna. A kérdés viszont az, hogy hol csapnak le legközelebb, 
és milyen gazdasági érdek által vezérelve az „állatvédők”. A je-
lenség nem csak a gazdasági károkozása miatt aggályos, hanem 
azért is, mert lejáratja a valódi állatvédőket, az általuk képviselt 

valóban nemes célokat. A helyzet tisztázása tehát az ő érdekük 
is, mert ezen az úton haladva megítélésük tovább fog romlani. 
Mindehhez illik tudni, hogy az állatvédelem jogi szabályozása 
az Európai Unióban tagállami hatáskör. Ennek fényében azok a 
„mancsos” kritikák, amelyek például a libatömés tiltásával kap-
csolatosak sántítanak, hiszen mindössze a lengyeleknél tiltott a 
töméses hízlalás, és azok a cégek, akik nálunk dolgoznak, a jog-
szabályoknak megfelelően végzik ilyen tevékenységüket. 

Ha innen bárki azt gondolná, hogy ezeket az abszurditásokat a 
fejlett nyugaton nem veszik be a fogyasztók, az nagyon téved. 
Semmilyen ismeretük nincs Magyarországról, csak az, amit a 
sajtó bead nekik. Ezért igen veszélyesek az ilyen akciók. Az ado-
mánygyűjtőknek olyan ellenségképre van szükségük, ami felhá-
borítja a polgárokat, és főleg megnyitja tárcájukat. Íme tehát a 
gonosz, állatkínzó keleti, akitől meg kell védeni magukat. 
Mit kell tennünk? Nem csak ezekre, hanem az elmúlt hóna-
pokban megélt példátlan Magyarország elleni támadásokra is a 
helyes reakció: összezárni, együttműködni, egységesen fellép-
ni. Ezekben az esetekben betartani az előírásokat, minden áron 
megőrizni állategészségügyi státuszunkat, és erősíteni hangun-
kat a nemzetközi sajtóban. Ahogy hatóságaink azt nagyon he-
lyesen tették, szigorítani az eljárásrendet, erősíteni a dokumen-
táltságot. Az új típusú háború csak most kezdődik. A szarvasaink 
elleni támadásról hallottak már? Hát erről van szó! 

ELEMZÉS
Rovatunk új szerkezetének megfelelően ismét elemzést közlünk. 
Most Fórián Zoltánnak a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületé-
nek tavaszi körútján tartott előadása első része kerül terítékre. 

Kezdjük mindjárt a legfontosabb üzenettel: a mezőgazdaság fel-
értékelődése tartós, az árak nem fognak érdemben lefelé menni, 
de ez nem szabad, hogy elkényelmesítsen minket, mert a felérté-
kelődés nem jelent egyben fenntarthatóságot is! 
De miért is e felértéklődés? Előadásom címe: Körülmények 
sodrában. Azt kívánom vele sugallni, hogy a körülöttünk zajló 
folyamatokra meglehetősen kevés a befolyásunk. Ez azonban 
csak akkor jelent kiszolgáltatottságot, ha nem látunk a pályán, 
ha nem ismerjük azokat a tényezőket, amelyek a trendeket ala-
kítják. Úgy is fogalmazhatok, ha nem értjük a körülöttünk zajló 
folyamatokat, csak illúzió, hogy vállalkozásunknak mi vagyunk 
a vezetői. Ez egy olyan terület, ahol még sokat kell fejlődnünk. 
Gondolkodásunkat kell végre megváltoztatni! Nem, bizony nem 
mi irányítjuk már az élelmiszerpiacokat. Költségeink, áraink 
egyáltalán nem érdeklik a piac meghatározó szereplőit, a keres-
kedelmi láncokat (persze a gabona és húskereskedőt se!). Ők, 
a fogyasztóra hivatkozva alakítják áraikat, és határozzák, meg, 
hogy ehhez mennyiért hajlandók átvenni termékeinket. E hely-
zettel úgy tudunk sikeresen együtt élni, ha kialakítjuk alternatív 

Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán 

üzletág igazgató, Agrár Európa Kft. 
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értékesítési csatornáinkat (például közvetlen értékesítés, export) 
illetve felkészültek vagyunk. Mit jelent e felkészültség? Azt, 
hogy tudjuk, ismerjük termékeink jelenlegi és jövőbeli piaci 
helyzetét, pontosan ismerjük versenytársainkat, saját költség-
szerkezetünket, a beszerzők gondolkodását, fejlesztjük tárgyalá-
si technikánkat. Nem elég jó agrártermelőnek, élelmiszergyártó-
nak lennünk. Menedzserré kell válnunk. Akármerről közelítjük, 
az ismeretek bővítése, a felkészültség növelése elengedhetetlen. 
Ezek nélkül nem léphetünk előre. Őszintén, Önök közül hányan 
kezdik a napot azzal, hogy leülnek az internet elé, és átnézik a 
releváns oldalakat? Tájékozódnak, hogyan alakulnak az árak, a 
nyitott tőzsdei pozíciók, a devizaárfolyamok, az olajár, és így to-
vább. Mindenki állítsa össze azokat az információs csatornákat, 
amik révén tájékozottabb, ezáltal sikeresebb lehet! Ennek módja 
olyan kiadványok beszerzése, amelyek koncentráltan tartalmaz-
zák ezeket az információkat, vagy saját gyűjtés, kissé nagyobb 
időigénnyel. (Ezt a célt kívánja Egyesületük elérni új kiadványá-
val, a Holstein Monitorral is!)
Az elmúlt évi tejár emelkedések ugyan nem oldották fel a hosszú 
évek alatt felhalmozodótt problémákat, de talán arra elegendő-
ek, hogy a mindennapi túlélés mellett hosszabb távú döntések is 
megszülethessenek. Ezeket kívánom meglalpozni a következő 
információkkal, amelyek a tejpiaci kilátásokkal, a válsággal, az 
új Közös Agrárpolitikával, pályázatokkal, finanszírozással kap-
csolatosak. 
Kezdjük a válságnak nevezett jelenséggel! Mindannak, amiről 
eddig szóltam, fontos része a válság mozgatóinak megértése, 
és ezek középtávú következményeinek ismerete. A válság nem 
spontán folyamat. Az árhullámzást, ami valójában a jövedelmet 
termeli, gerjesztik. Ez kiismerhető folyamat. Fel lehet ismerni 
a hangulatkeltés eszközeit, a jeleket az árhullám kezdete előtt. 
Ebből az következik, hogy a válság, a gazdasági visszaesések 
nem egyértelműen negatív folyamatok. Azok számára kifejezet-
ten áldások, akik képben vannak, ismerik e jeleket és trendeket, 
és főleg, tudják mit akarnak elérni. A mondás szerint: viharban 
gyorsabban lehet haladni. Elsősorban azoknak, akik tudják, me-
lyik kikötőbe tartanak. Ahhoz, pedig, hogy ezt tudjuk, nélkü-
lözhetetlenek a középtávú kilátások. A középtávú előrejelzések 
a mai napig nem honosodtak meg a magyar agráriumban. Az 
Agrár Európa Kft. ugyan már sok éve készít ilyeneket, de azo-
kat csak ügyfeleink használják sikerrel. Előadásomban a világ 
és az európai uniós piacra vonatkozó előrejelzéseket osztok meg 
Önökkel. 
Miért kell innen - a válság természetének irányából- kezdeni a 
vizsgálódást? Azért, mert egyértelmű az összefüggés a spekulá-
ció erősödése és az agrárárak hullámzásának felerősödése között. 
A spekuláció, amelynek az amerikai kormány már 2000-ben utat 
nyitott egy törvénnyel (Commodities Futures Modernization 
Act) valódi hatását 2008 második fele óta fejti ki piacaikra nem 
valódi keresletének támasztásával, és azt szolgáló hangulatkel-
téssel. Ez utóbbi egyben az egyik olyan elem, ami jelzi, ha újabb 
hullám előtt állunk. A grafikonon látható, hogy a nyitott opciók 
bővülése után rendre megindul az áremelkedés, majd az elvárt 
megtérülés elérése után realizálják a profitot. Érzékeltetésük: az 
elmúlt 5 évben csak a jól ismert legnagyobb befektetési bankok 
126 milliárd dollár értékben fektettek élelmiszerekbe. A búza 
tőzsdéin például a forgalom 61 százalékát képviselték. 2011-ben 
a spekuláció értéke 20-szor nagyobb volt, mint az összes élelmi-
szersegély a világon. 

Agrár Európa Tanácsadó Kft.                                   wwAgrár Európa Tanácsadó Kft.                                   www.agrarw.agrar--europa.hu                                      2012. februáreuropa.hu                                      2012. február--márciusmárcius

„„NyersanyagNyersanyag--kaszinó”kaszinó”

Két éve beszéltem az EU 
és a G20-ak tervezett

intézkedéseirõl

Egyértelmû összefüggés az elmúlt Egyértelmû összefüggés az elmúlt 
évek agrárpiaci eseményeivelévek agrárpiaci eseményeivel

Mellékhatás:
1,4 % GDP növ.

a 4. negyedévben

KSH: a mg. tartja életben
a gazdaságot

A tőzsdei spekuláció ármozgató hatása szinte azonnal megjele-
nik a hazai fizikai piaci árakban, ami jól látható az alábbi ábra-
soron. A szerkesztés tudatos, a világpiaci grafikon alatt a hazai 
termelői árak vannak. Az összefüggés kézzel fogható. 
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Forrás: KSH

A búza budapesti tõzsdei és felvásárlási ára,
2007 - 2011, Ft/t
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felvásárlási árak
BÉT 

E gondolatsort folytatva, ami most történik: immár több mint fél 
éve oldalaznak a világpiaci árak. Ez azt jelenti, hogy az egyéb 
befektetési lehetőségek által elérhető hozamok jobbak, mint amit 
az agrártermékek hozhatnak, tehát kisebb a spekuláció jelenlé-
te. Véleményem szerint azonban ismét készülődik a hullám. Ez 
egyrészt abból látszik, hogy megint nő a határidő opciók száma, 
másrészt a többi piac (értéktőzsdék, nemesfémpiacok, bankkö-
zi piacok) hozamcsökkenésben van. Néhány héten belül megint 
agrárár emelkedésre számítok a világpiacon. Ez a tejtermelőket 
elsőként a takarmányárakon keresztül fogja elérni. 
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Az előadás második blokkjába, az EU új közös agrárpolitiká-
jának várható alakulásába vezessen át minket egy újabb súlyos 
kijelentés: a világpiaci agrárárak növekvő ingadozásában az EU 
is ludas. Azzal ugyanis, hogy kivonult az árszabályozásból, el-
vesztette világpiacot egyensúlyozó szerepét. 
Az EU olyan mértékű rugalmatlansággal bír, ami szinte kizárja 
az alapokat érintő reformokat. Ennek tudatában kell értékelnünk 
a következő pénzügyi-kifizetési ciklusra vonatkozó tervezeteket. 
Meglátásom szerint ezek ugyanis csak kozmetikázások, az EU 
agrártermékeinek világpiaci versenyképessége korán sem nö-
vekszik olyan ütemben, mint a fő versenytársaké. 
Ami a forrásokat érinti, 2014-től az azt megelőző évi szinten 
lesznek rögzítve. Tehát csak az euró inflációja mértékében csök-
ken, és alapvető szerkezete sem változik. A magyar termelőket 
az a törekvés sem érinti érzékelhetően, hogy csökkenteni próbál-
ják a régi és új tagok közötti különbségeket a közvetlen kifizeté-
sekben, hiszen mi közel vagyunk az EU27 átlagához. 
2014-től jelentősen átalakul az unióban a közvetlen támogatá-
sok rendszere. A tervek szerint alaptámogatást csak olyan gaz-
dálkodó vehet igénybe, aki aktív mezőgazdasági tevékenységet 
folytat. Kiegészítő támogatást pedig azok kaphatnak, akik részt 
vesznek a mezőgazdaság „zöldítésében” és plusz feladatokat 
vállalnak, például ugaroltatás, vetésforgó. A fiatal gazdálkodók 
kiegészítő támogatást kaphatnak, kiemelten kezelik majd a kis-
vállalkozókat.
Ez azt jelenti, hogy a ma ismert közvetlen kifizetésnek a jövőben 
csak mintegy 60 százaléka jár a mostanihoz hasonló feltételek 
mellett. További minimum 30 százalékot a zöld követelmények-
nek való megfeleléssel lehet hozzátenni. A többi részhez a fiatal 
gazdáknak és az egyes tagállamok által maguknak kialakított 
rendszerben lehet hozzájutni. 

Alapvetően kijelenthető, hogy bár a tárgyalások még tartanak, 
a legtöbb pontban már megszületett az egyetértés a tagállamok 
között. Kivételt olyan tételek jelentenek például, mint a terület-
pihentetés mértéke, a kisgazdaságok méretének meghatározása, 
vagy a támogatási felsőhatár megállapítása. A nagybirtokosok 
javára fennálló egyenlőtlenségek csökkentésére az alaptámoga-
tási rendszerből évente az egyes gazdaságok által igénybe vehető 
összeg felső határa 300 ezer euró lenne. A 250 és 300 ezer euró 
közötti tartományba eső kifizetéseket 70 százalékkal, a 200 és 
250 ezer euró közötti tartományba eső kifizetéseket 40 százalék-
kal, a 150 és 200 ezer euró közötti tartományba eső kifizetéseket 
pedig 20 százalékkal csökkentenék. A foglalkoztatási szempon-
tok figyelembevétele érdekében azonban a mezőgazdasági üzem 

e csökkentéseket megelőzően az előző évben kifizetett bérkölt-
ségeket (ideértve az adókat és a társadalombiztosítási hozzájá-
rulásokat is) levonhatja. Az így megtakarított pénz az érintett 
tagállamban maradna, és a vidékfejlesztési keretbe kerülne át, 
hogy azokat a mezőgazdasági termelők és az európai innovációs 
partnerség keretében létrejövő operatív csoportok innovációs és 
beruházási célokra fordíthassák.
A tejszektort érintő változások már elkezdődtek azzal, hogy 
a kvóta megszűnése kőbe van vésve, illetve megszületett egy 
rendelet, ami e szektorban lehetőséget ad az árak egyeztetésére. 
Ezzel összefüggésben persze számos feltételnek kell megfelelni. 
Összegezve, a magyar gazdák szempontjából nem ront a hely-
zeten az következő KAP, bár újabb adminisztratív feltételeket 
támaszt (az egyszerűsítés helyett). A zöldítésnek jórészt már ma 
is megfelelünk. A támogatási plafon (capping) legfeljebb 180 
gazdaságot érint, de ez még tovább fog várhatóan szűkülni. Egy-
értelműen pozitív viszont számunkra, hogy az „új” KAP ösz-
tönöz a szervezettség növelése és a kockázatkezelési eszközök 
használatára. 
Lapunk következő számában az előadás nemzetközi és hazai 
előrejelzéseivel folytatjuk Fórián Zoltán előadásának ismer- 
tetését. 

MAGYARORSZÁG
FIGYELEM! Megjelentek a különleges támogatás feltételei
Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2012. 
(IV.4.) számú közleménye a tejtermelőket sújtó különleges hát-
rányok kezeléséhez kapcsolódó, 2012. évi különleges támogatás 
igénybevételének feltételeiről

Trágyatárolók megléte
A nitrátérzékeny területeken betartandó helyes mezőgazdasági 
gyakorlat egyik követelménye, hogy az állattartó telepeken a 
vonatkozó jogszabálynak (59/2008 FVM rendelet 8.§) megfe-
lelő trágyatárolót kell építeni. Az egységes környezethasználati 
engedélyhez kötött tevékenységet végző telepek esetében a trá-
gyatároló megépítésének határidejét az engedély tartalmazza. 
Azonban az engedélyhez nem kötött tevékenységet végző tele-
pekre a trágyatárolók megépítésének vonatkozásában egysége-
sen meghatározott határidő van érvényben – 2011. december 31. 
Az idei évben tehát a trágyatárolásra vonatkozó követelmények-
nek minden nitrátérzékeny területen üzemelő állattartó telepnek 
meg kell felelnie. Mivel ez a követelmény a kölcsönös megfe-
leltetés rendszerében a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés 
elleni védelem (JFGK4) része is, ezért betartását 2012-től a 
kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó ellenőrzések keretében is 
vizsgálhatják.

Termésadatok kötelező megadása a 2012. évi egységes kére-
lem benyújtása során
A 2012. január 1-jével hatályba lépett a mezőgazdasági termelést 
érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 
2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: MKK tv.) 18.§ 
(3) bekezdése rendelkezik az egységes kérelem benyújtásakor 
kötelezően teljesítendő adatszolgáltatásról, melynek kapcsán az 
alábbiakra hívjuk fel Ügyfeleink figyelmét: 
Az MKK tv. 6. § (1) és (2) bekezdései szerinti kockázatközös-
ségben tag mezőgazdasági termelőnek és/vagy az Mkk tv. 16. 
§ (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződés 
díjához nyújtott támogatást igénylő mezőgazdasági termelőnek 

Agrár Európa
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A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása
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az egységes kérelmen nyilatkoznia kell a tárgyévet megelőző 
évben használatában lévő összes termőterület nagyságáról, vala-
mint e termőterületen megtermelt összes termény mennyiségé-
ről a kockázatkezelési rendszer szerinti besorolásban szántóföldi 
növény és/vagy ültetvény minősítésű és/vagy a mezőgazdasági 
biztosítási díjtámogatás szempontjából releváns kultúrák  sze-
rinti bontásban.
Az MVH termelőnként meghatározza a 2011. évben megálla-
pított összes termőterület nagyságát a releváns kultúrák szerinti 
bontásban, így Ügyfeleinknek az egységes kérelmükben csak a 
2011-ben megtermelt összes termény mennyiségéről (tonná-
ban, két tizedesjegy pontossággal) kell nyilatkozniuk az adott 
kultúra vonatkozásában.
Mindezek miatt kérjük azokat az Ügyfelein-
ket, akik (kötelező vagy önkéntes alapon) az 
agrárkár-enyhítési rendszerben részt vesz-
nek, illetve biztosítási díjtámogatást igé-
nyelnek, hogy a 2012-es Egységes Kérelem 
kitöltését, beadását a vonatkozó termésada-
tok birtokában kezdjék meg.

FIGYELEM! Megjelentek a területalapú 
támogatás feltételei
Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 
32/2012. (IV. 2.) VM rendelete az Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból finan-
szírozott egységes területalapú támogatás 
(SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó ki-
egészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. 
évi igénybevételével kapcsolatos egyes kér-
désekről.

Piaci adatok
A nyerstej felvásárlási árának 2009 nyara óta tartó emelkedése 
megtört. 2012 februárjában a nyerstej hazai termelői átlagára ki-
logrammonként 92,47 forint volt, ami változatlan szint az előző 
havihoz képest. A tejek beltartalma alig változott. 
Ekkor a nyerstej kiviteli ára 96,15 Ft/kg volt, ami 1 százalékos 
csökkenés az előző havihoz képest, és 4 százalékkal volt ma-
gasabb a belföldi átlagárnál. A termelők nyerstej kivitele febru-
árban 0,5 százalékkal csökkent, a feldolgozóké 0,5 százalékkal 
növekedett egy hónap alatt. 

Agrár Európa

A tehéntej termelői átlagára, Ft/kg
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Míg egyes baktériumok patogének, addig az emberiség több ezer 
éve használja a hasznos baktériumokat az élelmiszerek előállítá-
sánál (sajt, joghurt, ecet, kenyér, savanyú káposzta, stb.). Anto-
ni van Leeuwenhoek (1632-1723), holland kereskedő 1674-ben 
fedezte fel a baktériumokat és más mikroorganizmusokat, ami-
kor egy csepp tóvizet vizsgált üveglencsén keresztül. A modern 
tudomány lehetővé tette az emberek számára a mikroorganiz-
musok szelekcióját, azonosítását, élő baktériumok előállítását, 
melyek számos területen hasznosak, a humán gyógyászattól a 
takarmány oltóanyagokig. A takarmány oltóanyagok használata 
biztosítja a gyors erjedést vagy csökkenti az aerob romlást. A 
szilázs és szenázs oltóanyagok baktériumai élő sejtek, így tehát 
különböznek a legtöbb takarmány-kiegészítőtől, ez jelenti előál-
lításuk nehézségét is. A holt baktériumoknak nincs előnyös hatá-
sa az állati takarmányozásban. A szilázs oltóanyagok minősége, 
hatékonysága ebből következően a baktériumok életképességén 
és vitalitásán múlik (ez a baktérium biológiai aktivitása, mely 
a termékek előnyös hatásaiért felelős). Az életképesség függ a 
baktériumtörzstől (a belső tulajdonságoktól) csakúgy, mint a 
gyártási folyamatok minőségétől, a technológiai lépésektől, a 
specifikációktól, a starter tárolhatóságától és a tárolási körül-
ményektől. Az élő baktérium-előállítás szakértelmet és szigorú 
minőségellenőrzést igényel a teljes gyártási folyamat során. A 
világon csak néhány cég birtokolja az élő baktériumok üzemi 
szintű előállításának, technológiájának know-how-ját, ami ga-
rantálja, hogy ami a címkén szerepel, valójában a csomagolá-
son belül is az van: tiszta, élő, stabil, speciális és meghatározott 
baktériumtörzs (törzsek) egyenletes keveréke, garantált sejt-
számmal.

A KULCS AZ ELLENőRZÉS
Évente több száz tonna tejsavbaktérium terméket állítanak elő 
a Lallemand üzemeiben, 
mely grammonként 100 
milliárd élő baktériumot 
tartalmaz! A gyártás min-
dig az egyes törzsek sejt-
banki fiolájának néhány 
száz mikroliteréből indul, 
amely körülbelül egy teli 
szemcseppentőnek felel 
meg. Ez a kis mennyisé-
gű élő baktérium nagyon 
szigorúan ellenőrzött, 
steril körülmények kö-
zött sorozatos sokszorozódáson megy keresztül, először labora-
tóriumi lombikban, majd ipari fermentorokban – ahol a végső 
mennyiség megközelítően 8 tonna!
Ennek tudatában könnyű megérteni a szigorú minőség-ellenőr-
zés fontosságát, ami a folyamat egészét végigkíséri, hiszen bár-
milyen szennyezés vagy változás a szaporodás körülményeiben, 
hatással van a baktériumok viselkedésére vagy fiziológiájára. 
Az előzőek nemkívánatos mikroorganizmusok starterkultúrában 
való megjelenéséhez vezethetnek, és hatással lehetnek a végter-

mék tisztaságára, aktivitására és hatékonyságára.
A steril környezet fenntartása a gyártási folyamat során, és a szi-
gorú minőségi kontroll a folyamat minden egyes lépése után, 
nélkülözhetetlen a szennyezésmentesség biztosításához, hogy 
a baktériumkultúra tiszta maradjon, optimális körülmények 
között szaporodhasson. A gyártás minden egyes lépésénél szi-
gorú szabványok szerint vizsgálják a baktériumokat, beleértve 
az optimális sejtállapotot, a DNS vizsgálatot is. Ezek a vizsgá-
latok biztosítják a végtermék hatékonyságát és tisztaságát. A 
törzsazonosság vizsgálatot négy alkalommal végzik a törzstisz-
taságra és sűrűségre vonatkozóan, mielőtt a végterméket előál-
lító főfermentoros szaporítást megkezdik. A gyártás alatt még 
háromszor végzik el az előző műveleteket.

A szelektált, tiszta színtenyészeteket baktérium-törzsgyűjtemé-
nyekben, törzsbankokban tárolják (pl. NCIMB, Pasteur Intézet). 
Ezek a színtenyészetek tiszta oltóanyagként tarthatók fenn, ami-
ből bármikor üzemi mennyiséget lehet előállítani. Itt kulcsfon-
tosságú tényező, hogy a törzsbankban az adott baktériumtörzs 
szigorúan törzsazonosan szaporodjon a korábban szelektált 
egysejttenyészetből. Ez biztosítja a tárolt tenyészet tisztaságát, 
megfelelő sűrűségét, melyből minden új tétel előállításra kerül. 
A törzsbanki tenyészetek gyártásra történő kiadásánál minden 
egyes sarzsnál genetikai profilt vizsgálnak, hogy ellenőrizzék a 
kultúra tisztaságát és biztosítsák a tárolt kultúrával való geneti-
kai azonosságot.

A BAKTÉRIUMGYÁRTÁS

Szaporítás
Minden néhány baktériumból 
indul el a sejtbanki fiolából, 
majd a szaporítás léptéknöve-
léssel történik a lombiktól az 
üzemi fermentorokig. 
A lombikba tett oltóanyag ste-
ril körülmények között adap-
tálódik, aktiválódik és elkezd 
szaporodni. Ekkor a tenyésze-
tet egy nagyobb tárolóba he-
lyezik át. Ezután a szaporítási 

Hazai szerzőink

A tudomány és a természet egyesítése 
a baktériumgyártásban
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A hirdetés és a termékleírás nem teljes körű. Alkalmazása előtt kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt használati utasítást! 

Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást!

H A S Z N Á L A T I  U T A S Í T Á S
ZUPREVO 180 mg/ml injekció szarvasmarhák számára
HATÓANYAGOK: A ZUPREVO 180 mg/ml tildipirozint tartalmazó tiszta, sárgás injekciós oldat. JAVALLAT(OK): Szarvasmarhák tildipirozinra érzékeny Mannheimia haemolytica, Pasteurella 
multocida és Histophilus somni baktériumokkal összefüggésbe hozható légzőszervi megbetegedésének (BRD) gyógykezelésére és megelőzésére. A megelőző kezelés előtt a betegség jelenlétét 
meg kell állapítani az állományban. MELLÉKHATÁSOK: A kezelt állatokban nagyon gyakori a beadáskor tapasztalható fájdalom, illetve a beadás helyén kialakuló duzzanat. Az egy helyre aján-
lott 10 ml-es maximális beadható mennyiség beadása után, annak helyén egyes állatokban kialakuló duzzanat tapintásra egy napig fájdalmas lehet. A duzzanatok átmenetiek és általában 7-16 na-
pon belül elmúlnak, de egyes állatokban 21 napig is perzisztálhatnak. Az injekció beadásának helyén kialakuló kórszövettani elváltozások általában 35 napon belül elmúlnak. Ha súlyos nemkívána-
tos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost! CÉLÁLLAT FAJOK: Szarvasmarha. ADAGOLÁS: Szubkután alkalmazásra. Adagja 
4 mg tildipirozin/ttkg (amely megfelel 1 ml/45 ttkg adagnak) kizárólag egy alkalommal. Javasolt a betegség korai szakaszában elvégezni a kezelést, és a kezelésre adott reakciót az injekció beadását 
követő 2-3 napon belül ellenőrizni. Amennyiben a légzőszervi betegség klinikai tünetei továbbra is fennállnak vagy fokozódnak, antibiotikumot kell váltani és úgy folytatni a kezelést a tünetek meg-
szűnéséig. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT: A 450 kg-nál nagyobb testtömegű szarvasmarhák kezelésére osszuk meg az adagot úgy, hogy egy helyre ne adjunk 10 ml-nél 
többet. Az üveg gumidugója biztonságosan legfeljebb 20 alkalommal szúrható át. Egyéb esetben többadagos fecskendő használata javasolt. A helyes adagolás biztosítása és az aluldozírozás elke-
rülése érdekében a testtömeget a lehető legpontosabban kell megállapítani. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: Hús és egyéb ehető szövetek: 47 nap. A készítmény alkalmazása 
emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett. Nem alkalmazható vemhes állatoknál a várható ellést megelőző 2 hónapon belül, amennyiben emberi fogyasztásra szánt tejet 
fognak termelni. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK: Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Legfeljebb 25°C-on tárolandó. Csak az üvegen az EXP után feltüntetett lejárati időn belül szabad 
felhasználni! A tartály első felbontása után felhasználható: 28 nap. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2011/05/06 Erről az állatgyógyászati készítményről az Eu-
rópai Gyógyszerügynökség (EMEA) honlapján részletes információ található: http://www.ema.europa.eu/.

Uralod a helyzetet! 
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Tidipirozin hatóanyaggal egy új, 

hosszan tartó antibiotikum

● Zuprevo: egy versenyképes 
 program része, mely 
 a BRDC gazdasági kárté-
 telét hivatott csökkenteni.
● A Zuprevo adagolása ké-
 nyelmes a kis mennyiségű, 
 egyetlen bőr alá adott 
 injekciójával.
● A kezeletlen kontrolhoz viszo-
 nyítva kevesebb visszaesést, jobb  
 növekedést eredményez, és így  
 nagyobb profitot realizálhatunk.

Uralom a helyzetet, 
mert irányításom 
alatt vannak 
a BRD-vel járó 
költségek

Zuprevo_sajtoA4_4mut_2011_12.indd   1 12/22/11   8:55 AM
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Hazai szerzőink

lépés után, a következő léptéknövelés előtt minőségellenőrzést 
végeznek.

Léptéknövelés
Először a minőséget és a tisztaságot ellenőrzik, majd steril kö-
rülmények között a tenyészet átkerül a prefermentorba, ahol a 
szaporodási körülmények folyamatos kontroll alatt vannak (pH, 
hőmérséklet, nyomás). Minden baktériumtörzs a saját szaporo-
dási görbéjének és időlefutásának megfelelően sokszorozódik. 
Minden szaporodási görbe tartalmaz egy exponenciális szakaszt 
(sokszorozódás), melyet a stacioner fázis követ, majd a pusztu-
lási szakaszban (sejtpusztulás) a populáció csökken. Az a cél, 
hogy a baktérium-szaporodást akkor állítsák meg, amikor azok 
a legaktívabbak. Ez azonban nem az a pillanat, ami a maximális 
baktérium-kihozatalt jelenti. Valójában a populáció maximuma 
éppen a hanyatlásuk kezdete előtt érhető el, ami nem optimális 
az anyagcsere aktivitás szempontjából. Azok a gyártók, akik a 
stacioner szakaszban lévő baktériumoknál maximálják a kihoza-
talt, a minőség és az aktivitás rovására teszik azt. A baktériumok 
szaporodásának megfigyelésére a tenyészet átlagos optikai sűrű-
ségváltozását mérik. 
A prefermentor leállítása után további minőségellenőrzést vé-
geznek. Megvizsgálják a tenyészetet, majd a baktériumok át-
kerülnek az ipari fermentorokba, melyek kapacitása 2-20 m3, 
a piaci igényektől függően. A szaporítás a biológiai aktivitás 
szempontjából optimális szakaszban kerül leállításra, nem pedig 
a maximális kihozatalnak megfelelően.

Az élő baktériumok kinyerése
Az élő baktériumokat centrifugával szeparálják a tenyészetből: 
ebben a fázisban a víz 75 %-a kerül eltávolításra, így az élő 
baktériumok 50-100-szorosra koncentrálhatók. Újabb minőség-
ellenőrzést végeznek ebben a szakaszban is. Szilázs oltóanyag 
előállítása esetén 8 tonna baktérium-szaporulatból a kihozatal 
megközelítően 3000 db 250 grammos tasak kereskedelmi ter-
méket jelent.

Fagyasztva szárítás

A baktériumok stabilitása szempontjából a legjobb tartósítási el-
járás a fagyasztva szárítás vagy más néven liofilezés. A fagyaszt-
va szárítás során először nagyon alacsony hőmérsékletre hűtik 
a terméket, így a maradék víz alacsony nyomáson szublimál (a 
szublimáció: az anyag szilárd fázisból gáz fázisba alakul át fo-

lyadékátmenet nélkül). A fagyasztva szárítást először az inkák 
használták, mintegy 600 évvel ezelőtt élelmiszerek tartósítására. 
Élő baktériumok esetében az 1940-es években a kanadai Rosell 
Intézetben kísérleteztek ezzel az eljárással. Itt fejlesztették ki az 
élő tejsavbaktériumok fagyasztva szárításának eljárását, forra-
dalmasítva a baktériumok tartósítását és ipari alkalmazását.
A liofilezés a baktériumok szempontjából nagyon kényes lépés. 
Ezek a mikrobák nagyon érzékenyek az extrém hőmérsékletek-
re, ami hatással van a végső életképességre. A fagyasztva szá-
rítás előtt a baktériumokat összekeverik egy adaptációt segítő 
hővédő anyaggal. Minthogy ezek élő szervezetek, könnyű meg-
érteni azt, hogy minden baktériumtörzs különbözőképpen visel-
kedik, és eltérő az érzékenysége a liofilezési technológiára. Az 
élő baktériumoknál a fagyasztva szárítás kivitelezése nem köny-
nyű feladat. A Lallemand-nál komoly kutatás-fejlesztési forráso-
kat szentelnek a védőanyag összetétel optimálására, és az egyes 
baktériumtörzsek liofilezési eljárásának precíz kidolgozására.

Porítás, keverés, csomagolás
A fagyasztva szárítás után a baktériumok szilárd torta formát 
vesznek fel, ami 2-4% vizet tartalmaz. Ez az alapja a jó, tömör 
por elérésének. Az őrléses porítás, a keverés és a csomagolás 
során a nedvességtartalmat, páratartalmat és a hőmérsékletet szi-
gorúan ellenőrizni kell.
Az így elkészített baktériumpor felhasználásra vagy továbbfel-
használásra kész. Tárolása nagy egységcsomagokban történik. A 
több alkotóból álló készítmények esetén további összetevőkkel 
való keverésre használják, szigorú hőmérséklet és páratartalom 
ellenőrzés mellett. Egyéb komponenseket kevernek hozzá, pl. a 
silóstarterek esetében enzimeket vagy más baktériumtörzseket, 
vagy egyéb hordozóanyagokat, hogy a kívánt termék-koncent-
rációt be tudják állítani.
Végül következik a csomagolás, ami szigorúan ellenőrzött fel-
tételek között, a legalkalmasabb csomagolóanyagok felhaszná-
lásával történik.
A baktériumok túlélése szempontjából a légmentes és nedves-
ségmentes tárolás nagyon fontos, mivel az élő baktériumok na-
gyon érzékenyek a nedvességre. A levegőből származó párát, 
nedvességet ki kell zárni a tárolás ideje alatt, így a csomagolás 
során szigorú hőmérséklet és nedvességtartalom szabályozást 
kell végezni, hogy biztosítsuk a termék hosszú távú stabilitá-
sát és aktivitását. A csomagolóanyagok is különösen fontosak: 
fény-, lég- és nedvességzárónak kell lenniük, illetve a gyűjtő-
csomagolás maga jó hőszigetelő anyagból készül. A Lallemand 
a baktériumtermékeit gázátnemeresztő többrétegű csomagolás-
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ban hozza forgalomba. Ez ugyanaz a csomagolás, amit az USA 
hadserege használ érzékeny anyagok hosszú idejű tartósítására, 
csomagolására. Ez a csomagolás kizárja az oxigént, a gázokat és 
a nedvességet. Minden zacskó inert gázzal, nitrogénnel töltött, 
mely kiszorítja az oxigént a csomagból, így tartva nyugalmi ál-
lapotban a termék baktériumtörzseit.

ÖSSZEFOGLALÁS
A baktérium előállítás egyedülálló és komplex eljárásokat foglal 
magában, ami folyamatos kutatás-fejlesztést igényel: a szapo-
rítás, liofilezés paramétereinek finombeállítását, a csomagolási 
körülményeket, a felhasznált csomagolóanyagokat és mindezek 
együttes alkalmazását a különböző törzsek előállításánál.
A szigorú minőség-ellenőrzés a teljes gyártási folyamat során 
elengedhetetlen annak érdekében, hogy a végtermék baktérium-
törzseinek azonossága a címkén feltűntetett baktériumtörzsekkel 
meg legyen, és a baktériumok erejük teljében, teljesen startra 
készen legyenek lecsomagolva.
Amikor a silózást végző végfelhasználó kiválasztja a baktérium 
starter beszállítóját, fontos meggyőződni arról, hogy a gyártó szi-
gorú minőségbiztosítás szerint dolgozik-e, illetve, hogy az akk-
reditációi napra készek-e és a termék teljesen nyomonkövethető 
kell, hogy legyen. Ezen túlmenően pedig érdemes a „saját sze-
münkkel” meggyőződni az adott termék hatékonyságáról, tehát 
a kipróbálás, alkalmazás megfelelően legyen nyomon követve.
 
        Sylvie Roquefeuille          Julien Sindou

újságíró      Lallemand INC      

      Kovácsné Berár Olga  Dr. Kovács Tamás    
             Kokoferm Kft.           Kokoferm Kft.

A Lallemand és a baktériumgyártás:
hosszú történet

Az egyik vezető fejlesztő és gyártó cég az állati takarmányozás, 
sütőipar, borászat és gyógyszeripar területén a Lallemand, amely 
azonban az egyetlen olyan nagy élesztő és baktériumgyártó, 
amely elsődleges előállítója mind az élesztőknek, mind a baktériu-
moknak.
A baktériumok kutatásának, fermentációjának, gyártásának 
területén szerzett 75 éves tapasztalatával a Lallemand három 
nagy gyártókapacitást működtet a világon, Franciaországban 
(Aurillac), Kanadában (Montreal) és az USA-ban (Milwaukee). 
A vállalat a kutatás-fejlesztésre erősen fókuszálva, folyamatosan 
alapvető energiákat fektet a baktériumok gyártási és tartósítási 
folyamatainak optimálására, a Toulouse-i bázisú kutató-fejlesztő 
kísérleti üzemében és laboratóriumában.
A petricsészétől a csomagolt termékig a cég ellenőrzi a teljes 
gyártási folyamatot, biztosítva a végtermékek tisztaságát, 
nyomon-követhetőségét, átláthatóságát és állandó minőségét. 
A magas minőségű belső szabványok következtében minden 
Lallemand baktérium gyártó üzem cGMP besorolású, il-
letve a takarmányozási és élelmiszeripar legmagasabb szintű 
szabványelőírásainak megfelelő: FAMI-QS, HACCP, ISO9001, 
AIB, AFIA SF/SF. A franciaországi üzem  gyógyszeripari 
összetevőket is gyárt (API),  és így gyógyszer GMP minősítése is 
van.

A Saint-Simon-i baktériumgyártó üzemben történő virtuális 
túrához nézze meg az alábbi linket:
http://stsimon.lallemand.com/tour_canim.htm

Növényspecifikus biológiai megoldások 
a tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

• Tudományos alapon tervezett 
alapanyag-specifikus termékek

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

• Optimális tartósítás, értékesebb 
tömegtakarmány

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

www.lallemandanimalnutrition.com
LALLEMAND ANIMAL NUTRITION

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz
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A szarvasmarha ellése nemcsak a borjú szempontjából veszé-
lyes és fokozott figyelmet igénylő időszak, de a tehén további 
egészségének, termelésének, vemhesülésének is meghatáro-
zó tényezője.
Általában az ellés egy teljesen természetesen biológiai folya-
mat, azonban gyakran problémákkal jár, melyek igen megvi-
selik a szervezetet, ezért az ellés következtében kimerült szer-
vezetnek a gyors regenerálódáshoz segítségre van szüksége.
Nagy tejtermelésű és a takarmányozásra igényesebb egye-
deknél különösen nagy hangsúlyt kell fektetni az ellés utá-
ni anyagforgalmi betegségek megelőzésére. A magzatburok 
visszatartás, a méhgyulladás, az ellés utáni étvágycsök-
kenés, ketózis, oltógyomor áthelyeződés, mastitis az ellés 
előtti előkészítés és szárazonállás problémáira és az ellés 
utáni alacsony szárazanyag felvételre vezethetők vissza. Ho-
gyan oldható meg a megfelelő rost- és az energia, mikro- és 
makroelemek bevitele az ellés után?
Az egészséges állomány és a magas tejtermelési színvo-
nal legfontosabb feltétele az optimális bendőfermentáció. 
A bendőmikróbák megfelelő szaporodásának 
alapfeltétele az optimális pH. A bendő pH beállí-
tásához javasolt ún. regeneráló hatású kiegészítő 
takarmány alkalmazása, mely makro- és mikro-
komponensei hozzájárulnak a bendőmikrobák 
gyors szaporodásához; ezáltal ellés után javítja az 
étvágyat, fokozza a takarmányfelvételt, mérséke-
li a tápanyagdeficites állapotot. Javasolt, hogy a 
bendőstartert közvetlenül az ellés után itassuk, víz 
helyett, az oltógyomor áthelyeződést és az egyéb 
anyagcsere betegségeket megelőzendő. Ennek a 
gyakorlati kivitelezésében kulcsfontosságú az em-
ber (elletős) felelőssége.
Célszerű olyan terméket választani, amely egyszer-
re képes az ellést követő étvágycsökkenéssel, vala-
mint energia- és kalciumhiánnyal járó időszak ke-
zelésére, ugyanis az ellés után azonnal meginduló 
tejtermelés rendkívül nagy mennyiségű kalciumot 
igényel. A vér kalciumtartalma hirtelen lecsökken, 
melynek következtében ellési bénulás lép fel. Az 
ilyen jellegű ásványi anyagcserezavar jelentősen 
megterheli a tehén szervezetét. A termelőképesség 
megőrzése azonnali beavatkozást igényel.
Az Argos-F Kft. legújabb fejlesztésű Melavite BS 
Plus készítménye melasz, glicerin, propilén-glikol, 
élesztő, biotin, vitaminok és ásványi anyagok fi-
ziológiailag azonnal ható kombinációja, melyet 
vödörből vízben oldva, rögtön ellés után kell fel-
kínálni az állatnak. Nyilván előfordulhatnak olyan 
állatok, amelyek valamilyen oknál fogva nem 
isszák meg, ezeknél javasolt a direkt beöntés. A 

gyors felszívódást a folyadék halmazállapot biztosítja. A nagy 
mennyiségű folyadékfelvétel kitölti a hasüreget, csökkentve 
az oltógyomor helyzetváltoztatás kockázatát. Ezzel együtt 
a vér is hígul és így a méh vérellátása is javul, kevesebb 
magzatburok visszamaradás. Melasztartalmánál fogva kivá-
lóan hasznosuló energiaforrás. Propilén-glikol tartalmának 
köszönhetően növeli a bendőben a propionát mennyiségét, 
könnyen felszívódik és gyorsan kerül a közti anyagcserébe; 
hatására növekszik a vérplazma glükóz és inzulin koncentrá-
ciója, csökken a ketonanyagok mennyisége. Az ellési bénulás 
megelőzésére gyorsan felszívódó kalcium-glükonát tartalma 
szolgál, melyet a D3 vitamin támogat a kalcium felszívódá-
sát segítendő. Melasztartalma miatt szívesen, akár önként is 
megisszák az állatok.
Az ellés során Melavite BS Plusz-szal itatott állatok optimális 
kondícióval indulnak a laktációba a nagyobb takarmányfel-
vétel révén. A bendő takarmányhasznosítása magasabb tejter-
melést, javuló szaporodásbiológiát eredményez, hosszabbo-
dik a tehén hasznos élettartama.

Anyagforgalmi betegségek megelőzése az ellés során

Hazai szerzőink
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Hogyan lesz a tejből profit?
Alapelv: „ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a 
hegyhez”.  A road-show keretében a Bábolna Takarmány ezúttal 
április 25-én Dabason a szarvasmarhatartó partnereivel találko-
zott, hogy rangos előadók társaságában megbeszéljük: hogyan 
lesz a tejből profit?
Road-showinkon soha ennyi résztvevő: 110 partnerünk jött el. 
Ismét megerősítést kaptunk: folytatni érdemes ezeket az eszme-
cseréket. Ezt tesszük.
Az egybegyűlteket Kádár Péter ügyvezető tájékoztatta cégünk 
első negyedévi teljesítményéről. Elemezte az alapanyag-piac 
várható mozgásait, a várhatóan tovább dráguló árakat. Célunk 
változatlan: a folyamatosan korszerűsödő eljárásokra építő 
módszereinkkel jó minőségű takarmányok termelése. Az egyre 
növekvő árú alapanyagok miatt az ár-érték arányon folyó takar-
mánygyártás és értékesítés a legnagyobb kihívásunk – hangzott 
el a bevezető előadásban.
A nagy hozamú tehenek laktációja általában a hetedik héten éri 
el csúcspontját, ám energia-háztartásuk ezzel nincs összhang-
ban. Márpedig a jó energiaellátás = jó bendőemésztéssel és 
annak minden előnyével. A gondokat fokozza, hogy például az 
energiaforrásnak számító legeltetés vagy a fűszenázs, a zöld lu-
cerna etetése lassan ritkaságszámba megy.
Partnertalálkozónkon az energiahordozók közül az Omega-3 
(N3) és az Omega-6 (N6) zsírsav volt a slágertéma. Ezek az 
egészségvédő (un. funkcionális) élelmiszerek előállításában és a 
korszerű takarmányozásban egyre meghatározóbb szerepet ját-
szanak.
A források? Itthoni termékeink közül elsősorban a napraforgó-, 
a szója-, a repce- és a lenolaj, a legelőfű, a fűszenázs, a lucerna-
széna, a kukoricadara és a silókukorica szilázs a legjelentősebb.
A hatások. Omega-3: az acidózist, a nagy hozamú teheneknél 
gyakori zsírmáj-szindróma kialakulásának esélyét csökkenti, nő 
a fertilitás, az ivarzás hossza, javul a termékenyítés eredményes-
sége, erősíti az immunrendszert és mindezek nyomában nőhet a 
tejtermelés.
Az Omega-6 által kiváltott kedvező energiamérleg hatására ja-
vul a takarmány tápanyag-összetétele, és – egyes vizsgálatok 
szerint – több és magasabb fehérjetartalmú a tej, az ovuláció 
hamarabb következik be, kevesebb lesz a korai magzatelhalás.
Bár a kutatók még vitatkoznak egyik-másik előnyös hatásáról, 
az azonban biztos: meghatározóan fontos, különös figyelmet ér-
demlő energiahordozókról van szó. 
Több Bábolna takarmányban szerepelnek e zsírsavak.
A B-vitamin csoport laktációra kifejtett komplex hatásával fog-
lalkozó előadásból kitűnt: sok még a kérdőjel. Például mennyi 
termelődik belőlük és hogyan szívódnak fel? Annyi azonban 
bizonyosnak tűnik, hogy a bendőben képződő vitamin – takar-
mányozással – kiegészítésre szorul. Egy megbízható amerikai 
vizsgálat szerint (Sacadura et al.) a bendővédett B-vitaminok 
bevitelének egyre magasabb szerepe lesz.
A Bábolna Takarmány nagyigmándi laboratóriumában a 
B-vitamin csoporttal is ígéretes eredmények születtek. A kí-
sérleti gyártás megtörtént, kezdődhet az üzemi kipróbálás.
Amit eddig is tudtunk: a szaporodásbiológia gyakorlati sikere 
rengeteg apró – vagy inkább annak tűnő –, nagy szakértelmet kí-
vánó műveletsorból áll össze. Így csokorba szedve azonban sok 
információhoz jutottunk. Például: az anyagilag érdekeltté tett 

gondozó elléslevezetése, a rendszeresen ellenőrzött involúció, 
az ivarzó tehén kiválasztása (optimális ideje: délután és a késő 
esti órákban) és szakszerű inszeminációja tartozik a legfonto-
sabb feladatok közé.
Összefoglalva – a siker kulcsa: szakértő személyzet, pontos 
ivarzásmegfigyelő személyek, és a telepen dolgozó (bármikor 
rendelkezésre álló) inszeminátor. Saját csapat vagy külső szol-
gáltató irányítsa ezt a munkát?  Rengeteg érv és ellenérv hang-
zott el. A személyes érdekeltségtől függően ugyancsak megosz-
lottak a vélemények.
A színvonalas előadások zárásaként a résztvevők között kisor-
soltak 1 db szaporodásbiológiai telepfelmérő vizsgálatot, ame-
lyet a Magyaralmási Agrár Zrt. képviseletében Domján István 
vehetett át. Sikeres partnertalálkozónk a Lakto Kft. dabasi szar-
vasmarha telepének bemutatójával zárult.

Fehér-Wellesz

Bábolna Takarmány road-show

Előadók
Tejelő tehenek energia ellátásának javítása-a védett zsírké-
szítmények jellege szerint
Dr. Ibrahim Kadrieh, Berg+Schmidt GmbH & Co. KG, Né-
metország

Omega-3 és Omega-6 zsírsav tartalmú takarmányok és kiegé-
szítők hatása tejelő teheneknél
Dr. Tóth Tamás tanszékvezető egyetemi docens, PhD, 
NYME-MÉK Takarmányozástani Intézeti Tanszék 

Szaporodásbiológia a gyakorlatban 
Dr. Gazdag Tamás MED&VET Kft, állatorvos

B-vitamin komplexek hatása a laktáció korai szakaszában 
Dr. Fábián János PhD, Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft, 
kutatás-fejlesztési igazgató

Bábolnai tejelő koncentrátumok-termelés és szaporodás 
Éliás Dávid Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., vezető szar-
vasmarha szaktanácsadó
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C. abicans
C. pseudotropicalis
C. tropicalis
C. krusei
Protothecazop�l

Candida tőrzsek

enzimkoncentráció 

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

Streptococcusok 

enzimkoncentráció 

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

Staphylococcusok

enzimkoncentráció 

489,-
10ml:

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

A 
M

AG
YA

R ÁLLATTENYÉSZTÉSÉRT2011

TER MÉK DÍJ


