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2014. szeptember 24-28. között tartotta az EHRC soron követ-
kező küldöttgyűlését és az ehhez kapcsolódó szakmai konferen-
ciát. A rendezvény előtt a szervezet vezető testülete is ülésezett. 
A küldöttgyűlések szokásos napirendjein túl, ebben az évben a 
tisztújítás tartogatott izgalmakat. 

David Hewitt főtitkár egészségügyi okok miatt nem vállalta 
újabb terminusra a posztot, ezért a kilenctagú vezető testület 
öt választható tagján kívül az új főtitkár személyéről is döntést 
hozott a legfelsőbb grémium. Az elnökség felépítése egyszerű 
szabályt követ. A legnagyobb holstein populációval rendelkező 
országok automatikusan kapnak egy-egy helyet, míg további öt 
szék sorsa titkos szavazás formájában dől el. A jelöltek 2-2 perc 
alatt ismertetik elképzeléseiket, mondhatjuk úgy, hogy kampá-
nyolnak a megválasztásukért. A négy állandó tag Németország, 
Franciaország, Olaszország és Hollandia. Az eddigi választott 
tagok Anglia, Dánia, Magyarország, Spanyolország és Svájc 
voltak, akik Svájc kivételével jelezték újraindulási szándékukat. 
Új jelöltként jelent meg Lengyelország és immáron harmadik 
alkalommal Törökország, akik meglepően erős, több hétig tartó 
célzott kampányt folytattak a tagságért. A török minisztérium-
ból, illetve a török tenyésztőszervezet elnökségétől származó 
levelekben ecsetelték az ottani holstein tenyésztés eredményeit, 
illetve személyes közreműködésre kérték fel mind az elnökség, 
mind a tagszervezetek képviselőit. A török delegáció még a vá-
lasztást megelőző konferencia napján is keleti csemegékkel és 
apróbb ajándékokkal kampányolt jelöltje mellett. A lengyel je-
löltről „csak” egy hivatalos levélben értesült a tagság. Érzésem 
szerint a választási beszédeken sok múlott, de nem feledkez-
hetünk meg a döntések szakmapolitikai és üzleti súlyáról sem. 
Mind a két „új” ország potenciális, nagy piacot jelent Nyugat-
Európa számára. A dán jelölt a skandináv országokat képviselve, 
Spanyolország pedig a házigazda szerepében viszonylagos nyu-
galommal várhatta a választási eredményeket. Anglia a tradíciót 
és a tenyésztőszervezetek klubszerű értékeit megtestesítve szin-
tén erős jelölt volt. Így az „éles meccs” a török, magyar, lengyel 
hármas között zajlott. Magyarország részéről az eddigi bizalmat 

megköszönve – hiszen 1998-óta minden küldöttgyűlés megerő-
sítette helyünket az elnökségben – az értékteremtésre, a harmo-
nizációs munkára, az aktív nemzetközi szereplésre, valamint a 
brüsszeli jogalkotás szakterületünket érintő tervezeteinek árgus 
szemekkel figyelésére és a szükséges lépések megtételére kon-
centráltan mondtam el beszédemet. Ezt követően került sor a tit-
kos szavazásra, amely során adhatták le az országdelegációk – a 
törzskönyvezett holstein állományaik egyedszámától függően –, 
a különböző számú (1–6) voksukat. 80 szavazólapot osztottak 
szét, amelyből a számlálás után 79 bizonyult érvényesnek. Az 
eredmények a következők szerint alakultak: Dánia 79; Magyar-
ország és Spanyolország 78-78; Anglia 76; Lengyelország 58; 
Törökország 26. Ennek megfelelően állt fel az új vezető testület, 
amely egy új taggal, Lengyelországgal egészült ki, új főtitkárnak 
pedig az angol Suzanne Harding asszonyt választottuk meg.
Magyarország és a hazai tenyésztők szakmai munkájának el-
ismerését jelenti az is, hogy egyhangú szavazással és kitörő 
tapssal fogadták el meghívásunkat, amelyet a hazai holstein te-
nyésztésről készített rövidfilmünk levetítése után tolmácsoltam 
a delegációk felé. Az EHRC XXXI., 2017-ben megrendezésre 
kerülő küldöttgyűlésének és szakmai konferenciájának ha-
zánk adhat otthont!

Európai Holstein 
és Vörös Holstein Konföderáció 

EHRC konferencia és küldöttgyűlés – Gijon, Spanyolország
Bognár László

ügyvezető igazgató, HFTE
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A szakmai konferencia
A konferencia a „2020 – az európai tejtermelők és tenyésztők 
kihívásai” címet kapta. Nem volt véletlen a szervezők címvá-
lasztása, hiszen a következő időszakban nagyon sok komoly, a 
teljes agráriumra kiható változással szembesülnek a termelők. 
Jelentősen megváltozik a közös agrárpolitika támogatási rend-
szere, ebből fakadóan a nemzeti támogatási elvek, jogcímek és 
sarokszámok is módosulnak. A bizonytalanságot erősíti, illetve 
a valamelyest kiszámítható tejpiac előnyeit szünteti meg a tej-
termelési kvótarendszer kivezetése is. A tenyésztésben pedig 
szinte minden nap új dolgokkal szembesülünk a rapid módon 
fejlődő genomikai kutatások eredményeként.

A küldöttgyűlést megelőző napon, a zsúfolásig megtelt terem-
ben kezdődött el a konferencia, amelyet Fernando Miranda, a 
Termelési és Agrárpiacok igazgatója, a spanyol Agrár-, Élelmi-
szeripari és Környezetvédelmi Minisztérium tisztviselője nyitott 
meg hivatalosan. Az ezt követő előadásokból általános képet 
kaphattunk a spanyol tejágazatról, a tenyésztési eredményekről. 
Röviden bemutatták a CONAFE – a spanyol holstein tenyész-

tőszervezet tenyésztési programját. Rövid szünetet követően a 
második szekció – amelyet nagy megtiszteltetés volt levezető 
elnökként figyelemmel kísérnem – kezdte meg a munkáját. A 
tejpiac és a tenyésztési ágazat kihívásairól, a versenyképesség 
fenntartásáról hallhattunk érdekfeszítő előadásokat. Torsten 
Hemme az IFCN  – International Farm Comparison Network 
/Nemzetközi Gazdaság-összehasonlító Hálózat/ – alapítója és 
jelenlegi vezérigazgatója rendkívül izgalmas adatokkal sokkolta 
a hallgatóságot. Ez a hálózat a világ több mint 100 országának 
tejtermelő gazdaságait, annak költség- és jövedelemviszonyait 
hasonlítja össze, végez elemzéseket. A kutatásokból kiderült, 
hogy jelenleg a világban közel 122 millió gazdaságban tarta-
nak tehenet és folyik tejtermelés, tenyésztés. Az átlagos gaz-
daságméret 3(!) tehén/gazdaság. A tejárak volatilitása, változé-
konysága rendkívüli kihívásokat jelent a tejtermelők számára. 
100 kg tej termelési költségviszonyai az elképesztő 4 USD-tól 
128USD-ig terjed. Az elemzésben résztvevő valamennyi or-
szágban növekedtek a termelési költségek 2000 és 2013 között. 
Meglepő adat, hogy Kínában a tejtermelés költsége az amerikai 
és a német átlag felett jár 50%-kal. A világban a kereslet egyre 
nő a tej- és tejtermékek iránt. A növekedés éves mértéke kö-
zel 20 millió tonna! Ez a nagyságrend megegyezik Új-Zéland 
éves termelési kapacitásával. Ennyivel kellene növelni az éves 
tejtermelést a keresletek kielégítéséhez, amely képtelenségnek 
tűnik… A termelés földrajzi eloszlása ugyanakkor nagyon torz 
képet mutat, hiszen 3 nagy régió felel a termelés nagy részéért, 
Európa, Észak-Amerika és Óceánia.
Véleménye szerint a világpiac információinak követése, az ál-
landó elemzés, összehasonlítás a többi gazdaság, ország, régió 
költség, illetve hatékonyság viszonyaival segítheti a helyes dön-
téshozatalt.  Honlapjukon www.ifcndairy.org hasznos informá-
ciók találhatók.
Magazinunk következő számaiban folytatjuk a konferencián el-
hangzottak ismertetését.

Tisztelt Tenyésztők!
A legfrissebb, 2014. decemberi tenyészértékbecslés 

eredményeit december 2-tól kizárólag 

a www.holstein.hu honlap Tenyésztés menüpontjában találják. 
...CSAK ONLINE!
...CSAK ONLINE!
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Idén újra a megszokott szeptember végi időpontban nyitotta ka-
puit kiállítói és látogatói előtt a KÁN. A Dunántúl legjelentősebb 
mezőgazdasági kiállítását Kövér László nyitotta meg. Az Or-
szággyűlés elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy mára az állat-
tenyésztés újra felértékelődött. A mezőgazdaság kibocsátásához 
való hozzájárulása megnőtt, emellett egészséges élelmiszereket 
biztosít az emberek számára és a biodiverzitás megőrzésében is 
fontos szerepet vállal, ezért az ágazat mindenképpen megérdem-
li az odafigyelést.

Kitüntető figyelmet érdemeltek idén a Tejelő pavilon állásai is, 
hiszen 14 tenyészet 53 állata mutatkozott be és mérte össze szép-
ségét a show-bírálaton. A rendszeres kiállítókon kívül örömmel 
láttunk visszatérőket és újakat is, úgymint Cseprekál István te-
nyészetét Ráckeresztúrról vagy a Bakony Ho-Li Kft. tenyészetét 
Zircről. 
Az eddigi legnépesebb létszámú mezőny bírálata hat osztályban 
zajlott. A bírói teendőket Harsányi Sándor kollégám, észak-
alföldi területi igazgató, küllemi bíráló, nemzetközi show-bíró 
látta el. A kategóriánként kiválasztott győztesek listája a cikk 
végén részletesen olvasható.
A legnevesebb díjakat kiemelve, a kiállítás Grand Champion te-
nyészállata címet idén a Bicskei Mg. Zrt. Ödönmajori telepéről 
érkezett Hamvas érdemelte ki. A Hornland Jayz apaságú Ham-
vas tavasszal Hódmezővásárhelyen is bemutatkozott, bár akkor 

nem sikerült a dobogóra kerülnie, most nagyon meggyőzően 
szerezte meg a Nagydíjat. A Reserve Champion címet a Lutz-
Brookview Michael apaságú Cinke vihette haza, aki a Bóly Zrt. 
Csípőteleki tehenészetéből érkezett. A kiállítás legszebb tőgyű 
tehene Zircről, a Bakony HO-LI Kft. tenyészetéből utazott Ka-
posvárra. A Gavor apaságú Csiri sem először járt versenyen éle-
tében, 2013-ban Hódmezővásárhelyen és Debrecenben is ringbe 
szállt. Vásárhelyen csoportjában harmadik helyet ért el, de tőgye 
az egész mezőnyben a legjobbnak találtatott. A Farmer-Expón 
szintén begyűjtötte a legszebb tőgy címet, ráadásul szereplését 
megkoronázta még a Nagydíjjal is.
A tenyészetek pontversenyét számos kiváló állatával a Bóly 
Zrt. csapata nyerte. Idén újdonság volt a show-bírálat meneté-
ben, hogy a Hódmezővásárhelyen már bevált és izgalmasabbnak 
bizonyult ringdresszúrát használtuk. A sorrendek felállításánál 
hátulról előrefelé haladt a bíró, így az utolsó pillanatig kérdéses 
volt a végső helyezés, melyhez feszültségfokozásként hatásos 
zene is társult. A látványos bemutatót újdonságként szolgálta az 
óriás Led kivetítő, melyet két kamera összehangolt munkája lá-
tott el képanyaggal.
A pénteki szakmai bemutató után szombaton és vasárnap a kö-
zönségprogramokra helyeződött a hangsúly. Sokan voltak kí-
váncsiak idén is a felvezetők ügyességi versenyére. Tizenhárom 
induló közül idén az ÁT. Kft. dolgozója, Herceg Emese került ki 
győztesként. Emese a Pálhalmai Agrospeciál  Kft. Csóró nevű 
szűz üszőjével készült a megmérettetésre. Második helyen vég-
zett Bodaki Csaba a Milkmen Kft. képviseletében Böbe nevű 
szűz üszőjével. A bronzérmet Sipos Szilárd érdemelte ki Flóra 
nevű tehenével a Bicsérdi Arany-Mező Zrt. színeiben.

Idén is nagyon népszerű volt a fejési-, nyírási és fajtabemutató, 
mely szintén kínált új látnivalót. Novák Edith grafikusművész a 
kaposvári közönséget is elkápráztatta az élő tehénre felfestett, 
anatómiakönyvbe illő csontozatot és belső szerveket szemlélete-
sen ábrázoló munkájával.

VIII. Kaposvári Állattenyésztési Napok
Jakab Lajos

területi igazgató, HFTE
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A VIII. Kaposvári Állattenyésztési Napok holstein-fríz fajta 
tenyésztési díjai
A 2014. évi VIII. Kaposvári Állattenyésztési Napok kiállításon 
holstein-fríz fajtából az egyéni show-bírálaton 53 egyed 14 te-
nyészetből került bemutatásra. A bírálatot Harsányi Sándor, 
észak-alföldi területi igazgató, nemzetközi show-bíró végezte. 

Holstein-fríz szűz üsző I. kategória 
Harmadik helyezettje: a 202 katalógusszámú (30804 3225 3) 
BORJÁDI ANASZTI SPUR
Apja: 25021 Sandy-Walley Spur-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt.

Második helyezettje: a 209 katalógusszámú (30804 3204 4) 
BORJÁDI ALIZ END-STORY
Apja: 22828 O-Man End-Story
Tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt.

Első helyezettje: a 213 katalógusszámú (32175 1924 0) 
ANNETTE
Apja: 23089 BG Jazz Alexander-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Cseprekál István, Ráckeresztúr

Holstein-fríz szűz üsző II. kategória 
Harmadik helyezettje: 
a 228 katalógusszámú (33167 2828 6) BÖBE
Apja: 21425 Gen-Mark Stmatic Sanchez
Tenyésztő és tulajdonos: Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., Paks

Második helyezettje: 
a 227 katalógusszámú (30093 9616 3) KABALA
Apja: 23199 Domicole Chelios-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok

Első helyezettje: a 225 katalógusszámú (32424 1712 6) SZURKOS
Apja: 22286 Paradise-D Master G-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., a Bonafarm csoport tagja
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Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 234 katalógusszámú (30093 8735 2) HERBA
Apja: 22070 Mainstream Manifold
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok

Második helyezettje: 
a 237 katalógusszámú (32835 6549 7) LINA
Apja: 18174 GAVOR
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek, Ödön major

Első helyezettje: a 231 katalógusszámú (30368 9939 6) ÉPÍTŐ 
Apja: 23994 La Presentation Kamik-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.,  
Lajoskomárom

Holstein-fríz tehén IV. kategória 
Harmadik helyezettje: 
a 251 katalógusszámú (30368 9567 3) CSÉZIA
Apja: 23199 Domicole Chelios-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.,  
Lajoskomárom

Második helyezettje: 
a 254 katalógusszámú (39007 5147 2) SZEGFŰ 
Apja: 21430 Golden Oaks ST Alexander-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., a Bonafarm csoport tagja

Első helyezettje: a 253 katalógusszámú (30368 9501 5) TOTÓ
Apja: 23199 Domicole Chelios-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.
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Holstein-fríz tehén V. kategória 
Harmadik helyezettje: 
a 261 katalógusszámú (39007 4128 8) ORGONA
Apja: 21394 L-L-M-Dairy Phil G-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., a Bonafarm csoport tagja

Második helyezettje: 
a 264 katalógusszámú (39007 3967 0) SZIKRA  
Apja: 20028 MR-Regancrest Dex-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., a Bonafarm csoport tagja

Első helyezettje: 
a 265 katalógusszámú (39007 3890 1) CINKE
Apja: 20931 Lutz-Brookview Michael-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., a Bonafarm csoport tagja

Holstein-fríz tehén VI. kategória 
Harmadik helyezettje: 
a 271 katalógusszámú (32420 6426 3) ANIKÓ
Apja: 20032 Coldsprinds Kenyon 9118-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., a Bonafarm csoport tagja

Második helyezettje: 
a 275 katalógusszámú (31951 8187 1) CSIRI  
Apja: 18174 GAVOR
Tenyésztő és tulajdonos: Bakony Ho-Li Kft., Zirc

Első helyezettje: 
a 273 katalógusszámú (32835 3706 1) HAMVAS
Apja: 20580 Hornland Jayz-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek, Ödön major
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A kiállítás Reserve Champion tenyészállata 
A 265 katalógusszámú (39007 3890 1) CINKE, apja: 20931 
Lutz-Brookview Michael-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., a Bonafarm csoport tagja

A kiállítás Grand Champion tenyészállata 
A 273 katalógusszámú (32835 3706 1) HAMVAS, apja: 20580 
Hornland Jayz-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek, Ödön major

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott kü-
löndíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Bicskei Mg. Zrt., Etyek, Ödön major, a 273 ka-
talógusszámú (32835 3706 1) HAMVAS 20580 Hornland Jayz-
ET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Gamós András, átvette Andrássy István

2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Bóly Zrt. a 265 katalógusszámú (39007 3890 1) 
CINKE 20931 Lutz-Brookview Michael-ET apaságú tehén be-
mutatásáért. A díjat átadta Jakab Lajos területi igazgató, átvette 
dr. Hoffmann Dénes telepvezető

3. A kiállítás legszebb tőgyű tehene
A díjat kapja a Bakony Ho-Li Kft., Zirc a 275 katalógusszámú 
(31951 8187 1) CSIRI 18174 Gavor apaságú tehén bemutatá-
sáért. A díjat átadta Harsányi Sándor területi igazgató, a kiállí-
tás bírája, átvette Asbóth Attila
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4. Az előre meghirdetett pontverseny alapján a legeredménye-
sebb tenyészet 37 ponttal a Bóly Zrt., Bóly lett.
A díjat átadta Szabics István területi igazgató, átvette dr. Hoff-
mann Dénes telepvezető

A bíró a figyelmet folyamatosan fenntartva, nem a klasszikus 
ringdresszúrát követte, hanem még a munkavonal felállítása 
után is módosított az állatok sorrendjén. Döntésénél minden 
apró részletet figyelembe vett. Itt mutatkozott be ringsegédként 
Szabics István kollégánk.

→
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Mindig öröm látni, amikor új, jövőbe mutató és máshol már 
bevált, működő technológiák sorra jelennek meg hazánkban.  
A fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Mg. Zrt. bő fél éve aktív fejő-
robotjai ugyan nem az elsők Magyarországon, de talán itt talál-
ható a legtöbb és a legnagyobb tejelő állományt ellátó rendszer.  
A fejőrobotos rendszer tapasztalatairól, a tehenek beszoktatásá-
nak metódusáról tartott bemutatót, s szervezett telepi látogatást 
a fogatversenyeiről is híres mezőgazdasági vállalkozás és a tech-
nológia fejlesztésében, építésében közreműködő Bosmark Kft. 
Október elején – a nagy érdeklődésre való tekintettel két napos 
bemutatón – közel 300, a tejágazatban dolgozó szakember tett 
eleget a cégek meghívásának, s hallgatta nagy érdeklődéssel a 
két új, 3-3 fejőrobottal, s robotonként két fejőállással felszerelt 
2×332 férőhelyes istállóépítések történetét. A házigazdák büsz-
kén avatták be a hallgatóságot az építkezés és a beüzemelés rész-
leteibe, s nem hallgatták el a technológiaváltással járó nehézsé-
geket sem. 
Elsőként Farkas Sándor, a Zrt. igazgatóságának elnöke mutatta 
be teljes körűen a Részvénytársaság tevékenységét, őt a telep-

fejlesztő cég képviseletében Kovács Gyula ügyvezető követte. 
Részletesen ismertette a beépített technológiai elemeket, az au-
tomata nyakrögzítők jelentőségét, az automata trágyaszánt, a 
fűtött, nyílt vizű és leüríthető önitatót, a párásító ventillátorokat, 
azok elhelyezését, a pihenőboxok méretezését. Az istálló olda-
lait a kor technológiájának megfelelően automata függönyök 
képezik, s ami újdonság, az a két abrakos silótorony, mely már 
a fejőrobotos rendszer részeként tér el a megszokott telepi ta-
karmányozási szerkezettől. Látványos fotó- és filmbemutatóval 
szemléltette a robotok működését és a tehenek viselkedését fejés 
közben. 

Gajda Nikoletta fábiánsebestyéni szarvasmarha ágazatvezető 
minden apró részletre kitérően, büszkén mesélt tenyészetükről. 
A jelenlegi 400 tehenes létszámot – amely négyesmentes, st. lak-
tációs átlaga 9530 kg –, a két új istálló feltöltéséig kívánják bőví-
teni. Előadása elején bemutatta régi mélyalmos telepük techno-
lógiáját, a 2×8 állásos paralel fejőházat, melynek a fejőrobotok 
mellett is hasznát veszik majd, hiszen a robotfejésre alkalmatlan 
tőgyalakulású tehenek fejése a jövőben is itt történik majd. Ez 
azért is jó választás, mert elmondása szerint állományuknak ez 
ma még közel 10%-a, s a fejőház kis mérete miatt egyrészt jól 
igazodik a fejendő tehénállomány méretéhez, másrészt alacsony 
költséggel fenntartható. A teheneket háromszor, 6, 14 és 22 óra-
kor száraz tőgyelőkészítés mellett fejték, s ezt az időintervallu-
mot tartották természetesen az állatok átszoktatásakor is. 
Hogy miért fejőrobot? A cég vezetőinek gondolkodásmódjától 
sosem állt távol a friss és innovatív megoldások keresése. A ro-
bot gondolata már egy 2007-es holland tanulmányút során meg-
fogalmazódott bennük, melyhez a megvalósulás esélyét az ÁTK 
IV. pályázat nyújtotta. Az akkori 332 tehenes létszámot terveik 

szerint megduplázva kezdték meg 2013 augusztusában a kettő, 
egyenként 332 osztott – 32 válogató+300 férőhely – állásos mo-
dern istálló építését, melyeknek legnagyobb nóvuma a hat darab 
dupla állásos fejőrobot. A régi telep csoportosítása – első lak-
tációs tehenek, fogadó csoport, 35 kg feletti nagytejű- és 24 kg 
alatti kistejű csoport – ezután is megoldott, hiszen a két új istálló 
gerinc mentén 2×2 egységre osztható.
A telep kiszolgálását almos- és hígtrágyatároló, silóterek és egy új 
tejház építésével optimalizálták, ez utóbbit két, hővisszanyerő rend-
szerrel szerelt 14.000 literes tejhűtő beállításával tettek teljessé.

A robotika is lehet a jövő útja
 Sztakó István

fejlesztési főmérnök, HFTE
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A telepi építkezés előrehaladtával párhuzamosan a dolgozók 
robotikára való felkészítése is fontos feladattá vált, hiszen első 
kérdésük az volt: „nekünk lesz-e munkánk ezután?”. A Zrt. veze-
tése a dolgozók elbocsátása nélkül, a munkafolyamatok és mun-
karendek optimalizálásával és átrendezésével oldotta meg ezt a 
problémát. Komoly fejtörést okozott az is, hogy az eddig olykor 
még talán billentyűzetet sem nagyon látott fizikai állomány ho-
gyan fogja megszokni a digitálisan vezérelt fejőrendszer világát. 
Mint a tanulmányutak tapasztalatai megmutatták, kis odafigye-
léssel ez az akadály is könnyen leküzdhető, hiszen később a fejő-
mesterek éles helyzetben már a rendszer felállásának harmadik 
napján profi módon kezelték a szoftvert, az érintőképernyőket, s 
a rájuk bízott gépeket. 
S hogy milyenek a tapasztalatok? Tőgyalakulás szempontjá-
ból nem jelent gondot a rövid vagy hosszú tőgybimbó, a süket 
tőgynegyed vagy a részaránytalan tőgy. A szétálló vagy túl közel 
lévő bimbók, vagy az egymást keresztező bimbóval rendelke-
ző tehenek viszont alkalmatlanok a robotfejésre. Nagyon fon-

tos figyelnünk a lábvégek állapotára is, mert a robotot nem a 
sánta teheneknek találták ki. Folyamatos toporgásukkal a robot 
lézerfeje a bimbók pozicionálását nem tudja pontosan elvégezni, 
így a kelyhek felhelyezése is problémás. A fiatal tehenek hamar 
megtanulják a technológia használatát, míg az idősebb tehenek-
nek ez több időbe telik. Bő fél évvel az építkezés megkezdése 
után április elején telepítették be az első istállót, melyet a dán 
szakemberek javaslatára azóta sem töltöttek fel teljesen, ő 240 
egyedben határozta meg az optimális létszámot. A szelekció 
szempontjai a következők voltak: 130 napnál fiatalabb vehem, 
a robotnak megfelelő tőgyalakulás. Az állomány törésének elke-
rülése érdekében betelepítés előtt elvégezték a csülökkörmözést, 
a TBC oltást és a tőgyek perzseléses szőrtelenítését. 
Nikoletta az állatok beszoktatásának minden apró lépését meg-
osztotta a hallgatósággal. Normál üzemben a fejőrobotba ma-

guktól, önállóan mennek be a tehenek. Ehhez az inspirációt a 
telítődő tőgy kellemetlen nyomása mellett az adja nekik, hogy a 
termelésüknek és laktációs stádiumuknak megfelelő abrakada-
got fejés közben kapják meg maximum napi négy alkalommal. 

Két nappal a tervezett első robotfejés előtt beszalmázás és ta-
karmánykiosztás után hajtották be a teheneket az új istállóba. 
A mélyalmos rendszer után eleinte sem a pihenőboxhoz, sem 
a nyakfogóhoz sem mertek közeledni, fejésük még napi három 
alkalommal a fejőházban történt. Az első robottal történő fejést 
az aznapi középső fejésre időzítették, s a fejőkelyheket még a 
mechanikus tőgyelőkészítés után kézzel rakták fel a fejőmes-

terek. Az istállót leszakaszolták, s körforgóban hajtották fel a 
teheneket. Az esti fejés munkafolyamata hasonlóan zajlott, de 
ekkor már a robot maga helyezte fel a kelyheket, a fejőmesterek 
már csak segítették a karok munkáját. Ez az előző fejésnél jóval 
lassabban ment, mert a lézerfejnek most kellett megtanulni min-
den egyes tehén tőgyalakulásának sajátosságait, beszkennelni a 
bimbók helyeződését, s a még ismeretlentől érthetően a tehe-
nek is féltek. Olyannyira, hogy az abrakhoz hozzá sem nyúltak.  
A beszoktatás még két hétig tartott, a teheneket naponta három-
szor még felhajtották annak ellenére, hogy már egy héttel a tech-
nológiaváltás után sok tehén maga kereste fel a robotot. Tették 
mindezt a már gyakorlattal bíró technológia-építők tanácsára.  
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Energiatakarmány:
15% hidrogénezett zsír
37% kukoricadara
48% búzadara

A beszoktatási időszak végén már egyre kevesebb tehén jelent 
meg a kijelző monitoron, így csak azokat az egyedeket hajtották 
föl, amelyek túllépték a beállított hat órás fejési intervallumot. 

A már jól működő rendszernél egyedekre – tejtermelésre és lak-
tációs stádiumra – szabottan állították be a fejési idő szakaszo-
kat és a takarmányadagokat. Egy tehén így 2-4 alkalommal kap 
lehetőséget a fejésre és abrakfelvételre, de ettől függetlenül a 
fejőállásba többször is bemehet, igaz ekkor nem kap abrakot, s a 
fejési program sem indul el. 
A telepen ekkorra megnőtt az ellések száma, s a kezdeti sike-
reken felbuzdulva döntéshozók logikusan arra jutottak, hogy 
a frissen beellett teheneket elkezdték a robotokhoz szoktatni. 
A létszám megnőtt, 280-290 tehén tartózkodott az istállóban. 
A dán szakember javaslatára viszont visszatértek a 240 körüli 
létszám tökéletes beszoktatásához, s a robotfejésből kiemelték 
azokat a teheneket, melyek tőgye fejésre alkalmatlannak bizo-
nyult. Fejésük továbbra is a fejőházban történik, ez lényege-
sen megkönnyíti a fejők munkáját. A beszoktatás időszakának 
3 fejőmester-3 felhajtó/robot létszám így robotonként 1-1 főre 
csökkent. Az új, frissen ellett teheneket az istálló 30 férőhelyes 

válogatórészében fogadják, itt ismerkednek a pihenőboxszal, s 
tanulják meg a nyakfogó és a trágyaszán használatát. A robot-
hoz naponta háromszor, lehetőség szerint azonos időpontban 
hajtják fel őket. A robot működése a következő: amikor a tehén 

megérkezik a fejőállásba, az azonosítást követően egy tisztítófej 
elvégzi a tőgyelőkészítést, majd a robotkar a lézeres bemérés 
után egyesével felhelyezi a fejőkelyheket. A robotok automata 
tisztítása a fejések előtti órában – 5, 13 és 21 órakor – történik, 
ekkor végzik a robotok környékének takarítását is.
Az istállóban hetente kétszer most még szalmával almolnak a 
döngölt agyag alapra, az itatókat naponta egyszer tisztítják.  
A napi kétszer kiosztott takarmányt a három műszakban műsza-
konként háromszor tolják föl, az itatószigeteket műszakonként 
takarítják. 
A takarmányozásról még nem szóltam: a tehenek 25kg tej ter-
meléséhez elegendő TMR-t kapnak az etetőasztalon, az egyedi 
termelésüknek megfelelő abrakkiegészítés két surrantócsövön 
keresztül az istálló mellett álló két silótoronyból érkezik. Azért 
kettő, mert az egyik a fehérje-, míg a másik az energiatakar-
mányt tartalmazza pelletált formában. 

Fehérjetakarmány:
29% kukoricadara
14% búzadara
57% extrahált szója

Az etetett mennyiséghez 7 napi átlagtejet vesznek figyelembe, s 
0,3 kg-mal változhat naponta. 100 laktációs nap után a tehenek 
csak fehérjeabrakot kapnak természetesen a tejmennyiség figye-
lembe vételével. A tömegtakarmány bázisát a kukoricaszilázs és 
lucernaszenázs mellett lucerna- és gyepszéna, nedves répaszelet 
és csemegekukorica-szilázs biztosítja, de idén ezt a zöldbab érté-
kesítéséből visszamaradt bálázott zöld szár és levél is kiegészíti. 
Mára már az első istálló tehenei átköltöztek az időközben elké-
szült, az elsővel tökéletesen megegyező második istállóba, me-
lyet 90%-os szinten feltöltöttek. November elején megtörtént az 
első istálló beüzemelése is. A tehenek beszoktatását három napos 
forgókban csoportonként 5-5 állattal végezték. Végső célul az 
istállómestereknek napi négy órás fejőrobotos munkát tűztek ki. 

Mind többen döntöttek/döntenek a beruházások, fejlesztések, 
létszámbővítések mellett. Ez jó döntésnek tűnt/tűnik, mert a ha-
zai és nemzetközi szakértők véleményei jelenleg abban minden-
képpen megegyeznek, hogy a magyar és európai tejpiac a világ-
ban érzékelhető folyamatosan növekvő kereslet okán kedvező 
jövő előtt áll, lehetőségeink kinyílnak, s a konkurens termelők-
kel csak emelt létszámokkal versenyezhetünk.
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2014 november: a Holstein-fríz küllemi bírálati rendszer egy 
újabb mérföldkőhöz érkezik, hiszen mind a lineáris tulajdonsá-
gok, mind a fő bírálati tulajdonságok tekintetében változások 
lépnek életbe. Ezek mellett a jövőben új, Android alapon nyugvó 
szoftver támogatja, teszi gyorsabbá és „okosabbá” a rendszert. Az 
új program, a KBR 7 név jól mutatja, hogy – bár ebből a hét ver-
zióból három a magyartarkát fémjelzi – a holstein-fríz küllemi 
bírálat az elmúlt években jó pár nagyobb változtatást élt már meg, 
követve ezzel a fajta fejlődését kísérő új trendeket. 
Bizonyára sokan emlékeznek a lineáris skálán szereplő, de mára 
a múltat jelképező olyan tulajdonságra, mint pl. a csüd, vagy a 
fő bírálati tulajdonságnál hosszú évekig bírált „általános megje-
lenés”-re, és sorolhatnám még azokat a változásokat, amelyek az 
elmúlt évtizedek alatt a holstein-fríz lineáris küllemi bírálatában 
történtek.
A termelés növekedésével, a tudomány fejlődésével elkerülhe-
tetlen a folyamatos fejlesztés, az új tulajdonságok megjelenése 
is. Pár évvel ezelőtt kezdődött Magyarországon a locomotion 
(mozgáskép), a kondíció és a hátulsó bimbóhelyeződés bírálata. 
Az elmúlt évek alatt elég információ gyűlt össze ahhoz, hogy ha-
marosan tenyészértéket közölhessünk ezekre a tulajdonságokra 
is. Közülük a legkorszakalkotóbb változást a mozgáskép hozta, 
amely ma a láb-lábvég fő bírálati tulajdonságban legnagyobb 
hangsúllyal szerepel, teret hódítva az évtizedek óta bírált egyéb 
lineáris lábtulajdonságoktól.
A lineáris tulajdonságok listáján két új „névvel” találkozhatnak a 
jövőben: a tőgyállománnyal és a csontminőséggel.
A tőgyállomány bírálatát már sok éve fontolgattuk, látva, hogy az 
EHRC hivatalosan ajánlott tulajdonságlistáján, a hátulsó tőgyfél 
szélesség után az egyik legelterjedtebben bírált tulajdonságok 
között szerepel a világban. Olvasóink számára talán nem is kell 
túl hosszú sorokat szentelni e tulajdonság magyarázatára, hiszen 
mindannyian tisztában vannak azzal, hogy jelentősége a minden-
napokban óriási. A tőgy erezettsége, mirigyes állapota azon kí-
vül, hogy nagymértékben befolyásolja a tejtermelés mennyiségét, 
minőségét, mint lineáris tulajdonság is jól „megfogható”, lineáris 
skálán jól megjeleníthető sajátossága minden egyednek. Az új 
skálán az egyest a nagyon kötőszövetes, ereket nélkülöző tőgyek, 
míg kilencest a kiváló mirigyes állománnyal és erekkel sűrűn át-
szőtt tőgy kapja majd. Tehát e tulajdonság tekintetében a kilenc 
lesz a skála „teteje”, a tulajdonság „ideális” pontja.
A másik új tulajdonságunk a csontminőség lesz. Ez a lineáris tu-
lajdonság az élességgel hivatott „együtt dolgozni” és megalapoz-
ni azt a fő bírálati tulajdonságot, amelynek jelentősége az elmúlt 
években fokozatosan nőtt, nélküle sem a mindennapokban, sem 
a kiállításokon komoly sikereket már nem lehet elérni. Meglé-
te elengedhetetlen a hosszú hasznos élettartam eléréséhez. Ez 
az új fő bírálati tulajdonságunk pedig a tejelőerő lesz. E tulaj-
donság egyesíti magában a tejelőjelleg és a testkapacitás pozitív 
oldalát, hiszen egyik a másik nélkül hatékonyan nem képes mű-

ködni. Tapasztalatok szerint a kifejezett tejelőjelleg önmagában 
kiváló tejtermelésre való hajlamot, adottságot jelezhet, azonban 
erősség, törzsmélység, kapacitás híján sajnos igen rövid hasznos 
élettartamot eredményez. Ez fordítva is igaz, mert a nagy, erős, 
de durva tehén „kényelmesebb” annál, minthogy a tejtermelést 
„önös érdekei elé” helyezze, metabolitikus folyamatai során a be-

KBR 7
Újabb időszámítás a Küllemi Bírálati Rendszerben

Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE

A múlt és a jövő...
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vitt tápanyagokat és energiát inkább a test 
önfenntartására, esetleg hús, illetve fagy-
gyútermelésre fordítja. Viszont a két típus 
ötvözete az álomtehenet jelentheti, amely 
a megfelelő láb- és tőgytulajdonságokkal 
olyan tejtermelésre és hosszú élettartam-
ra képes, amely a gazdaságos tejterme-
lés alapkövévé válhat. A csontminőségre 
visszatérve, bírálata a hátulsó láb csánk 
és csüd közötti területen történik, ahol az 
egyes a durva, a kilences a rendkívül finom 
csontminőséget jelenti majd. Ez a tulajdon-
ság összefogva a farmagassággal, erősség-
gel, törzsmélységgel, élességgel, kondíci-
óval fogja alapját képezni a tejelőerőnek, 
kiváltva ezzel a jelenleg bírált tejelőjelle-
get. A végpontszám százalékos összetétele 
ennek megfelelően a következőképpen ala-
kul majd: Testpont 20%, Tejelőerő 15 %, 
Láb-lábvég pont 25%, Tőgy 40 %.
A november derekán induló új bírálati 
rendszert a fejlesztés alatt adaptálták a telepirányítási rendsze-
rek is, ezért terveink szerint a bírálat indulásának pillanatától a 
bírálatot követően a teljes adatsor beolvasható és feldolgozható 
lesz mind a Riska, mind a Talp programokban. Az egyéb telepirá-
nyítási rendszerek számára a bírálók az adatokat CSV vagy PDF 
formátumban a telep rendelkezésére bocsátják, de természetesen 
a nyomtatott verziók továbbra is a telepen maradnak majd.
A napi bírálatokat követően a már megszokott és közkedvelt sta-

tisztikai elemzések mellé egy új, látványos grafikon is elérhető 
lesz, amely az elmúlt 5 év tenyészértékbecslési futtatásai alapján 
a legfőbb bírálati tulajdonságokra szűkített genetikai trendek vál-
tozását mutatja majd meg telepi szinten, összehasonlítva azt az or-
szágos átlaggal. Így az aktuális THGI és PHGI eloszlások mellett 
a HGI és Tőgy valamint Láb tenyészértékek évekre visszamenő 
alakulása is rendelkezésre áll majd a mindennapi tenyésztői mun-
ka segítéséhez.

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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Aranytörzskönyv

Harsányi Sándor

Az ongai Geo-fríz Kft-nek immáron három 
tehene szerepel az aranytörzskönyvben. Ezennel Johanna 57 
(Mtoto×Zicostar) neve került bele. Johanna 57 tizenegy évesen, 
nyolc ellés után érdemelte ki a nemes címet. 

Az oklevelet Antal Ferenc és Molnár Csaba vették át.

Aranytörzskönyvesek avatása 
Földespusztán

Jakab Lajos

Október 21-én 100 ezer literesek avatásá-
ra voltunk hivatalosak a Milkmen Kft. földespusztai telepére.  
A ceremónia során három újabb taggal bővült a gazdaság Arany-
törzskönyves teheneinek száma, így mostantól 36 állattal képvi-
seltetik magukat az elitklubban. 
A 16882 Blitz apaságú 6695 Begóniának mindössze öt laktáci-
óra volt szüksége a százezres határ átlépéséhez. Legmagasabb 
termelését a harmadik ellése után produkálta 15.264 kilogram-
mos 305 napos tejjel, 68,4 kilogrammos legmagasabb napi tej-
hozammal. Begónia apai féltestvére 6628 Viola hat ellést köve-
tően várta avatását. Ő szintén a harmadik laktációjában érte el a 
legnagyobb termelését, 15.710 kilogrammot. 
A harmadik ünnepelt 6964 Ibi apja egy ITV-ben indult bika 
16950 Medgyes Adony Mente volt. Ibi eddig nyolcszor ellett, 
csúcstermelését az ötödik laktációban érte el, 15.241 kilogram-
mal, 68,6 kg legnagyobb napi tejjel.

Negyedik tehénként egy igazi veteránt köszönthettünk. 4534 Be-
gónia már régóta tagja az Aranytörzskönyvnek. A 12934 Moun-
tain apaságú állat távoli rokona a most avatott Begóniának. 14 
éves múlt, tíz ellésen van túl és jelenleg is vemhes, méghozzá 
első termékenyítésre! Eddigi élete során 132 ezer liternél is több 
tejet termelt. Érdekesség még, hogy legmagasabb termelését 
a tizedik laktációjában érte el, 14.368 kilogrammal, 57,7 kilo-
gramm napi tejjel.

Százezresek a Dél-Alföldön

Kőrösi Zsolt

A Nagymágocsi Farmer Kft. telepén avattuk 
október 7-én a gazdaság első 100.000 kg tejet termelt tehenét.  
30846 2182 4 GIZKA 14 éves korára 7. laktációjában került az 
Aranytörzskönyvbe 537. sorszámmal. 

A 15181 PRETIN apaságú tehén avatásán Krajecz Attila telep-
vezető és Böszörményi Csaba, Bozó Sándor az állat gondozói 
vették át az oklevelet.

Újabb aranytörzskönyves egyeddel büszkélkedhet a Hódagro 
Zrt. A 30851 2366 2 ZENTA 10. laktációjában érte el az ava-
tás feltételét jelentő 100.000 kg megtermelt tejmennyiséget.  
A 13769 Eastview Meadowlord-ET apaságú és 12374 Január 
Ned Boy anyai nagyapaságú tehén 2002. február 24-én született. 

Az avatáson az oklevelet Szabó Lajos elnök vezérigazgató, Far-
kas Pál ágazatvezető és az állat gondozója Szűcs László vették 
át.Az okleveleket Gamós András ügyvezető és munkatársai vették át.
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Már majd’ negyedszázada hívta életre a legfőképp Brydl Endre és 
Szenci Ottó professzorok nevéhez kötődő Magyar Buiatrikus Tár-
saság a mára már komoly hazai és nemzetközi tekintéllyel bíró 
Nemzetközi Kongresszusát, melyet idén a szokásos kelet- és nyugat-
magyarországi rotációnak megfelelően október közepén Hajdúszo-
boszlóra szerveztek. A kétszáz résztvevő a háromnapos tudományos 
rendezvényen nyolc szekció 43 előadásával és 11 poszter áttekinté-
sén keresztül főtémaként az antibiotikumok felelős használatát, az 
antibiotikum kezelésekkel kapcsolatos probléma megoldását és a 
termelési költségek csökkentésének lehetőségeit járta körül.
Termelni csak egészséges állatokkal lehet – már évek óta ez a szlo-
gen fémjelzi azt a gondolkodásmódot, melyet a Konferencia előadói 
és hallgatói – sajnos még ma is többségében állatorvosok, pedig ez 
a szemléletmód a gazdászok körében is elterjedt, s a témák is sok 
fogékony és tudásvággyal bíró agrármérnököt csábítanának – magu-
kénak vallanak. Az előadott témák, kutatások, a termelésből érkező 
gyakorló állatorvosok előadásai, hozzászólásai mind az egészsége-
sebb tejelő állományaink felé mutatnak. A szünetek, délutánok és es-
ték kellő lehetőséget biztosítanak a helyi, telepi problémák és tapasz-
talatok megbeszéléséhez, a kötetlen problémafelvetéseknek. Most az 
ágazatunkat közelebbről is érintő előadások közül szemezgetek.
Jánosi és mtsai a paratuberculosis hazai előfordulását és labordi-
agnosztikai lehetőségeit vizsgálták. Az elmúlt öt évben a hazai mar-
haállományok 15%-ából küldtek mintákat a NÉBIH ÁDI-hoz elem-
zésre, a megvizsgált állományok 12,61% bizonyult szeropozitívnak, 
míg a bakteriológiai vizsgálatok során 159 szarvasmarha-állomány 
559 egyedéből tenyésztették ki a Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis-t. A kórokozót monogasztrikus állatokból és az 
emberből is kimutatták, s mivel az emberi Chron-betegség és a szar-
vasmarhák Johne-féle betegsége közötti járványtani összefüggések 
máig nem tisztázottak teljes egészében, ezért számos országban a 
paratuberculosis elleni védekezést nem csak az állategészségügyi 
szempontok és a gazdasági károk, hanem a feltételezett zoonotikus 
szerep miatt is kiemelten kezelik. A paratuberculosis a nagy gazda-
sági kárt okozó állatbetegségek közé sorolható, bár kártétele túlnyo-
mórészt rejtetten jelentkezik, így a betegség elleni védekezés gyak-
ran elmarad. A szubklinikai beteg állatok esetén a bélnyálkahártya 
idült gyulladásos elváltozása következtében előálló felszívódási 
zavarok miatt csökkent termelésre és az egyéb betegségek iránti na-
gyobb fogékonyságra kell számítani. Előrehaladott esetben (általá-
ban idősebb korban), a kiterjedtebb elváltozások miatt megjelenik 
a híg bélsárürítés, és a senyvesség más jelei. Egyes esetekben az 
állat elhullik. A fertőzés leggyakrabban a bélsárral ürülő kórokozó 
per os felvételével terjed, de a kolosztrumtól, sőt az anyaméhben is 
megfertőződhet az utód. Az újszülöttek és a fiatal állatok különösen 
fogékonyak, ebben a korban történő fertőződés esetén a legnagyobb 
a klinikai tünetek kialakulásának esélye. 
A bélsárral történő baktériumürítés jóval a klinikai tünetek megjele-
nése előtt kezdődik, ezért a paratuberculosis elleni védekezés során 
nem elegendő a klinikai tüneteket mutató állatokra fókuszálni, spe-

ciális diagnosztikai vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy a fertő-
zést mielőbb felismerjük és a baktérium-ürítő állatokat eltávolítsuk 
az állományból. Mivel a megmintázott állományok száma az adott 
időszakban működő gazdaságok legfeljebb 10-15%-át tette ki, el-
mondható, hogy a hazai szarvasmarha-telepek túlnyomó részének 
paratuberculosis státuszáról semmilyen információ nem áll rendel-
kezésre. Másrészt, tekintettel a paratuberculosis kórfejlődésére és a 
későn kialakuló humorális immunválaszra, a kimutatott 12,61%-os 
prevalenciánál bizonyosan jóval magasabb a fertőzött állományok 
aránya. Az eredmények alátámasztják, hogy a paratuberculosis 
rendkívül széles körben fordul elő hazánk szarvasmarha-állomá-
nyaiban, sőt egyes területeken vadon élő állatokban is gyakori a fer-
tőzés, különösen szarvasokban, amelyekben klinikai betegséget, sőt 
elhullást is okoz. A paratuberculosis előfordulási gyakorisága világ-
szerte emelkedő tendenciát mutat, ami a gazdasági veszteségek és 
a feltételezett zoonotikus szerep miatt számos országban szervezett 
mentesítési programok beindításához vezetett. 
A szubklinikai anaplasmosis klinikai megjelenése akut BVD-fertőzés 
hatására nagyüzemi holstein-fríz tehenészetben címmel tartotta elő-
adását Szabára Ágnes. Az anaplasmák a szervezetben a fehérvérsej-
tek károsodását és elhalását okozzák. A szerzők egy, a BVD víru-
sával fertőződött hazai nagy létszámú tejelő tehenészetben a vírus 
elleni alapimmunizálás után tömegesen jelentkező, klinikai tünetek-
ben megnyilvánuló szubklinikai anaplasmosis heveny fellobbanását 
tapasztalták. Az 1. vakcinázást követő nagyjából 35. naptól összesen 
33 tehénnél jelentkezett láz, bágyadtság, elesettség, étvágytalanság, 
hirtelen tejtermelés-csökkenés, anémia és icterus – sárgaság –, moz-
gatáskor szapora légzés, emellett volt 7 vetélés és 3 koraellés. Az 
ismételt vakcinázást követően, szintén a 30-35. napon 4 állat mu-
tatta az anaplasmosisra jellemző klinikai tüneteket és volt 2 korael-
lés. A betegség jeleit mutató állatoknál A. marginale fertőzöttséget 
találtak. Az állomány fertőzöttségének felmérése céljából a bevont 
korcsoportokból meghatározott számú egyed szerológiai vizsgálatát 
is elvégezték. Az idősebb korcsoportokban (3-4 év, ˃ 4 év) jelen-
tősen nagyobb volt a szeropozitív állatok aránya (50%) a fiatalabb 
korcsoportokhoz képest (10-30%). A vizsgálatok alapján megálla-
pították, hogy amennyiben egy adott – anaplasmára és BVDV-re 
fogékony – egyed egy időben fertőződik a két kórokozóval, akkor 
a BVDV immunszuppresszív hatása segíti az A. marginale fertőzés 
megeredését és a betegség heveny, klinikai tünetekben történő meg-
nyilvánulását.
 Nőivarú szarvasmarhák csülökszaru keménysége és a csülökszaru 
ásványianyag-tartalmának összefüggésével foglalkozott munkatár-
saival Tőzsér János. Vizsgálatuk – melyben a csülökszaru minősé-
gére és ellenállóságára ható tényezőket tárták fel – tanulsága, hogy 
a sántaság sok gondot okoz a tehenészeti telepeken, ami komoly 
gazdasági károkkal is járhat. Kísérletükben a csülök hegyfali és talpi 
szarujából vett minták keménységét és ásványi anyag tartalmát (Ca, 
P, Zn, Cu, Cr, Se) mérték és keresték a köztük lévő összefüggése-
ket. Eredményeik alapján elmondható, hogy a hegyfali szaruminták 

Kérődzők a középpontban – mert termelni 
csak egészséges állatokkal lehet 

– rövid beszámoló a XXIV. Buiatrikus Konferenciáról –
Sztakó István

fejlesztési főmérnök, HFTE
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szignifikánsan keményebbek a talpi szarunál, és hogy a Cr és Se ki-
vételével a többi ásványi anyag mennyisége a keményebb szaruban 
nagyobb mennyiségű.
Baska-Vincze et al. a vemhesség utolsó hónapjában ultrahangké-
szülék segítségével vizsgálta a borjúmagzat egyes paramétereit. Ez  
hasznos módszer lehet arra, hogy detektáljuk a fejlődésben visz-
szamaradt, a relatív vagy abszolút nagy magzatot, az anyai vagy 
magzati szervek rendellenességeit, ill. az ellés előtti néhány napban 
az esetleges nehézellésre hajlamosító szabálytalan helyeződést vagy 
fekvést. A szakirodalom szerint az ellés előtti utolsó hónapban mért 
magzati aortaátmérő összefüggést mutat a borjú születéskori test-
tömegével. Azt vizsgálták, hogy a hasi ultrahangvizsgálat elvégez-
hető-e telepi körülmények között, és hogy a magzati aortaátmérő 
használható-e a születési testtömeg előre becslésére?
Vizsgálataikban összesen 44, a vemhesség utolsó hónapjában lévő 
tehénen végeztek hasi ultrahangvizsgálatot. Ebből 42 esetben tud-
ták mérni a borjúmagzat szívfrekvenciáját és aortájának átmérőjét a 
mellkasi szakaszon, valamint születéskori testtömegét. Eredménye-
ik azt mutatják, hogy a hasi ultrahangvizsgálat szarvasmarhákban 
telepi körülmények között is elvégezhető. Adataik alapján (aorta-
átmérők és születési testtömegek) között nem áll fenn a szakiroda-
lomban közölt összefüggés, így az ellés előtti utolsó vemhességi 
hónap során a borjúmagzat mellkasi aortájának mérésével nem jó-
solható meg annak születési testtömege. Az alulfejlett, az abszolút 
vagy relatív nagy magzat e vizsgálati módszer segítségével viszont 
felismerhető, de ennek megállapításához további, nagyobb minta-
számú vizsgálatok szükségesek.
Fodor István az oltógyomor helyzetváltozás kártételét és a gyako-
riságát befolyásoló termelési és állategészségügyi tényezők vizsgá-
latát mutatta be egy nagyüzemi tehenészetben. A munkatársaival 
végzett számítások szerint egy OHV eset a telepen átlagosan közel 
410.000 Ft veszteséget okozott, aminek több mint 40%-áért a csök-
kent tejtermelésből eredő bevételkiesés volt a felelős. A cikk részle-
teit lapunk 40. oldalán olvashatják.
Boldizsár munkatársaival az újszülött borjak sav-bázis egyensúlyá-
nak hatását kutatta a felneveléskori megbetegedésekre. A szarvas-
marha-tenyésztés gazdaságossága nagymértékben függ a halvaszü-
letések számától. Az ellés alatt a magzatburkok leválásának ered-
ményeként kialakuló magzati vérkeringés zavarának és a méhösz-
szehúzódásoknak köszönhetően valamennyi borjúban kisebb vagy 
nagyobb mértékű hypoxia és következményes acidózis alakul ki. 
Végső soron az acidózis mértéke határozza meg azt, hogy a magzat 
élő vagy holt magzatként születik-e meg. Súlyos fokú acidózisban a 
sejtfunkciók leállnak, ha a vér pH 6,7-re süllyed, a magzat elpusztul. 
A született borjak kevert respiratórikus, metabolikus acidózissal 
születnek, azt hogy élő vagy holt magzat születik, az acidózis mér-
téke határozza meg. Az általuk vizsgált 100 borjúból csupán 3 szü-
letett súlyos fokú acidózissal, 40 borjúnál közepes fokú acidózist, 
57 állatnál pedig élettani acidózist találtak. A súlyos fokú acidózis-
sal született borjak mindegyikét hasmenés tünetével kellett kezelni, 
míg a közepes fokú acidózissal, élettani acidózissal született borjak 
52,5, illetve 54,3%-át kellett hasmenés ellen gyógykezelni. A kí-
sérletből megállapították, hogy a 7-7,2 közötti vér pH-val született 
borjak és a 7,2 vér pH-érték feletti borjak közt a megbetegedések 
arányát tekintve nem volt szignifikáns különbség. A súlyos fokú 
acidózissal született borjak 100%-ánál tapasztaltak kezelendő has-
menést, de ez csupán 3 állat, amely nem kellően reprezentatív an-
nak bizonyításához, hogy ezen borjak hajlamosabbak a fertőzések, 
megbetegedések kialakulására. Az eredmények alapján a születés-
kori sav-bázis egyensúly nem játszik szerepet a megbetegedések 
kialakulásában. Ez alól kivétel lehet a súlyos fokú acidózissal szüle-

tett borjak, de ennek igazolására további vizsgálatokat kell végezni.
A kettős sárgatest és az ikervemhesség előrejelzése a progeszteron 
és a vemhességgel kapcsolatos glycoprotein 1 koncentráció meg-
határozásával a vemhesség első harmadában tehenekben címmel 
tartotta előadását Szelényi Zoltán. A vemhesség során a progeszte-
ron (P4) és a szarvasmarha vemhességgel kapcsolatos glycoprotein 
1 (bPAG-1) koncentrációját a magzatok száma befolyásolja. Fel-
tételezték, hogy a magzatok, ill. a sárgatestek száma hatással lesz 
a hormon- és fehérjekoncentrációkra, valamint olyan klinikai ha-
tárértéket is megállapíthatnak, melynek segítségével az egyes-, ill. 
ikervemhességek elkülöníthetőek. Vizsgálataik alapján kijelenthe-
tő, hogy az ikervemhesség a vemhességi fehérjék használatával a 
vemhesség 85. napja után megfelelően előre jelezhető.
Valenza nagy termelésű tejelő tehenekben vizsgálta a progeszte-
ron szerepét. Számos kutató jutott arra a következtetésre, hogy a 
tejtermelő teheneknek ellés után a ciklikus petefészekműködés 
beindulásához megfelelően magas progeszteron vérszintekre van 
szükségük. A progeszteronleadó eszközök manapság a vérszérum 
progeszteronszintjét szignifikánsan tudják emelni, hatásukra a 
hipotalamuszban emelkedik  az ösztrogénreceptorok száma és az 
ovuláció különböző zavarait is hatékonyan ki tudják küszöbölni. 
Ezen túlmenően a progeszteronnak a petesejt szintjén is fogamzást 
javító hatása van: a nagy tejtermelésű teheneknek alacsony progesz-
teronszintet mutatnak a follikuláris növekedés során (Sartori et al., 
2004), ami az LH csúcsok gyakoriságát növeli. A minél gyakoribb 
LH csúcs a tüszőnövekedés során a petesejt csökkent minőségével 
és kevésbé életképes embriókkal áll kapcsolatban (Inskeep, 2004), 
ezért kívánatos a tüszőnövekedés során is a minél magasabb pro-
geszteronszint. Mindezek alapján a hüvelyben progeszteront leadó 
készítményeket a szinkronizálási programok során a progeszteron-
szint emelése céljából a fertilitás javítására használjuk. Különösen 
igaz ez nagytejű tehenek esetében, ahol úgy tűnik, hogy a májban a 
nagy tejtermelés miatt a szteroidszintézis zavart szenved.
Jankowiak Lengyelországból a Staphylococcus aureus és 
Escherichia coli elleni vakcinázás módjait, előnyeit, technikai és 
gazdasági szempontjait vizsgálta. Az új európai trendek szerint a 
betegségek leküzdésében pusztán az antibiotikumos terápia nem 
elegendő és egyre komolyabb korlátozásokat is bevezetnek. Ezért 
a minőségi tejtermelés egyik legfontosabb alappillére a betegségek 
megelőzése lett. Célunk egyik oldalról a tehenek ellenálló képes-
ségének fokozása, másik oldalról pedig az állatok környezetében 
megtalálható baktériumok visszaszorítása. Számtalan dolog van ha-
tással a tehenek ellenálló képességére: megfelelő takarmányozás, 
jó tenyésztői munka és a vakcinázási programok. A pihenőterek és 
felhajtó utak higiéniája, a megfelelő fejéstechnológia mind hozzájá-
rulnak a baktériumok számának csökkentéséhez. 
A Staphylococcus (Staph.) aureus és az Escherichia (E.) coli elle-
ni vakcinázás fontos részei a fertőzött telepeken végrehajtott tőgy-
egészségügyi programoknak. Lengyelország az elsők között kezdte 
meg a vakcina használatát, ezáltal mostanra rengeteg tapasztalattal 
rendelkeznek. A főként Staph. aureus-szal fertőzött állományok-
ban leggyakrabban teljes körű vakcinázás. Minden tehenet oltanak, 
melyet három hét múlva megismételnek, majd háromhavonta újra-
vakcinázzák az állományt. Az üszőket és a szárazon álló teheneket 
kétszer oltják, 6 és 3 héttel ellés előtt. A módszer egyik haszna az 
alacsonyabb szomatikus sejtszám és a csökkent antibiotikum fel-
használás. A Staph. aureus nagyon fertőző baktérium, ezért a leg-
nagyobb haszon az új fertőzések kialakulásának csökkenése. A 
legtöbb E. coli okozta mastitis a laktáció első 100 napjában alakul 
ki, ezért 40 nappal ellés előtt vakcináznak, majd pedig 10 nappal 
a várható ellés előtt ismételik az oltást, ezután még egyszer oltják 
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az állatokat 60 nappal a második vakcinázás után. Tapasztalatuk 
szerint kevesebb klinikai tőgygyulladás alakul ki és ha a betegség 
mégis megred, enyhébbek a tünetek és az állatok könnyebben is 
gyógyulnak. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a 
vakcinázás mellett továbbra is nagy figyelmet kell szentelni az álla-
tok jóllétének, a megfelelő takarmányozásnak és fejési higiéniának. 
Különösen oda kell figyelni a szárazon állás időszakára, ami a tőgy-
egészségügyi programok egyik legfontosabb eleme.
Könyves László hazai tapasztalatok alapján az anyagforgalmi za-
varok állománydiagnosztikájának eredményeit tárta a hallgatóság 
elé. A genetikailag magas termelésre képes intenzív tejelő tehenek 
takarmányozással szemben támasztott szükségleteit ki nem elégí-
tő menedzsment sok esetben szubklinikai vagy klinikai formában 
megjelenő anyagforgalmi zavarok kialakulásához vezet – mutatta 
be a kollégáival végzett kutatássorozat következtetéseit. A tehenek 
anyagforgalmi státusa az ellés körüli időszakban érzékenyen reagál 
a bekövetkező változásokra. A szerzők 2013-ban 61 magyarországi 
nagy létszámú tejtermelő tehenészetben összesen 86 alkalommal 
végeztek anyagcsere-profil vizsgálatokat a takarmányozási hibák 
okozta anyagforgalmi zavarok felderítése és az okok megállapítá-
sa érdekében. A közölt adatok összesen mintegy 40.000 holstein-
fríz fajtájú tejhasznú nőivarú szarvasmarhát reprezentálnak. Nagy 
előfordulási gyakorisággal találtak energiaegyensúlyi zavart, 
aciduriát (szubklinikai acidózist), egyenlőtlen fehérje ellátottságot, 
karotinhiányt és sok esetben volt megfigyelhető nem megfelelő ás-
ványianyag-ellátottság. Az előző években végzett anyagcsere-profil 
vizsgálatok eredményeivel összehasonlítva megállapítható, hogy az 
egyes szubklinikai metabolikus zavarok előfordulási gyakorisága 
csökkenő tendenciát mutat.
Kovács et al. a különböző bimbófürösztő szerek Prototheca zopfii 
ellenes hatását vizsgálta in vitro, a részletes cikket Magazinunk kö-
vetkező számában olvashatják.
Varga Tamás a gyakorlat oldaláról mutatta be a szarvasmarhát érin-
tő, elfekvő állapottal járó megbetegedések elkülönítő kórjelzésének 
általa alkalmazott módszerét. Ellési bénulás észlelése során alapve-
tően a kalciumhiány, a foszfáthiány és a zsírmáj szindróma elkü-
lönítésére kell törekedni. A kalcium- és foszfáthiány is a többször 
ellett, nagy termelésű, átlagos kondíciójú (esetleg kissé soványabb) 
tehenekre jellemző, az ellés utáni 1-3. napban, ezek ellést követően 
és gyakran fekve is sok tejet adnak. Míg a hipokalcémiás tehenek 
bágyadtak és aluszékonyak, bendőjük renyhe, testhőmérsékletük 
alacsony, bradycardiásak, kalciuminfúzióra jól reagálnak, addig a 
hipofoszfatémiásak élénkek, gyakran mászva próbálnak helyet vál-
toztatni, de felállni a gépi segítség ellenére is képtelenek. Utóbbiak 
kalciumtól nem, de intravénás foszfátadagolásra maguktól felállnak. 
A zsírmáj szindróma többnyire a jó kondíciójú vagy kövér teheneket 
érinti, akik közt nem ritka az elsőborjas. A beteg gyakran még ellés 
előtt áll, vagy ha már megellett, kevés tejet ad. A rektális vizsgálat 
segítségünkre lehet, mivel a bélsár esetenként zsírfényű, sárgás, oly-
kor híg, nyálkás, másrészt a méhcsavarodás vagy bent felejtett borjú 
jelenléte is tisztázható. Az érintett egyedek komatózusak, gyakran 
oldalukon fekszenek és a szügyre fektetésnek is ellenszegülnek.
Jurkovich Viktor a tehenek ásványianyag-ellátottságának és 
lábvégbetegségeinek vizsgálatának előzetes eredményeiről számolt 
be. A szerzők négy tejtermelő tehenészet 122 állatát vizsgálták ál-
lományszintű csülökápolás alkalmával. A munka során pontozták 
az állatok kondícióját, a sántaság fokát, feljegyezték az előforduló 
lábvég problémákat, illetve szőr- és szarumintákat vettek az állatok-
ból ásványianyag-tartalom meghatározása céljából. Meghatározták 
a szaruminták szárazanyag tartalmát, illetve a szőr- és szaruminták 
Al, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, P, Pb, S, Se, Zn 

tartalmát. A vizsgált ásványi anyagok és a szaru szárazanyag tartal-
ma nem volt összefüggésben a DD előfordulásával.
A szőr- és szaruminták ásványianyag-tartalma csak a Mg, a Mn a 
P és a S esetében korreláltak szignifikánsan. A sántaság foka és a 
kondíció szignifikáns összefüggésben van a lábvég-betegségek elő-
fordulásával. A szőr és szaruminták ásványianyag-tartalma és a sán-
taság vagy a lábvégen előforduló betegségek között esetenként csak 
gyenge korreláció mutatható ki. A lábvégbetegségek és az ásványi-
anyag-ellátottság közötti gyenge kapcsolat miatt az ásványi kiegé-
szítők etetése hasznos lehet, de a lábvég problémákat önmagában 
nem oldja meg, hiszen számos egyéb tartási, technológiai tényező is 
hatással lehet a csülökirha egészségére. 
A tartással összefüggő fontosabb hajlamosító tényezők között kell 
megemlíteni a nedves, trágyával szennyezett környezetet, ami a fer-
tőző (DD) megbetegedések kialakulásának veszélye mellett a szaru 
minőségét is jelentősen ronthatja. A rossz minőségű felhajtó utak, 
repedezett betonfelületek, éles, szűk fordulók, szűk utak, kapuk, a 
csúszós beton a szaru töréséhez vezethetnek. A lábvégápolás hiánya 
vagy a nem megfelelően végzett lábvégápolás szintén betegségek 
kialakulására hajlamosít. 
Lehoczky János a DD aktuális helyzetét mutatta be, a megelőzés 
fontosságát hangsúlyozta. A dermatitis digitalis (DD) elleni véde-
kezés jó állományhigiéniát, folyamatos egyedi kezelést, valamint 
állományszintű lábvégfürdetési protokollt igényel. A friss eseteket 
azonnal kezelni kell, valamint a visszafertőződés megelőzése ér-
dekében a gyógyult egyedeket 2-3 hét elteltével ismét ellenőrizni 
szükséges, mivel azok között általában M4.1 egyedek – idült fona-
las szerkezet között élénkpiros új elváltozások – találhatók. Ezek 
az egyedek az „idült fertőző” rezervoárok. Bevált gyakorlatuk a 
következő: Az állománykörmözés megkezdésekor a legbetegebb, 
sánta egyedeket kezelik, majd kezdődik a tényleges állománykör-
mözés. Az állománykezelés végeztével újra visszaellenőrzik az ösz-
szes „problémás” egyedet, ezt követően a telep feladata a rendszeres 
lábvégfürdetés. Egy hónappal később ismét a telepre érkeznek és az 
akkor még nem beteg, visszaeső egyedeket egy-két napi munkával 
újra kezelik.
Ózsvári László kollégáival a tehénkivonás és üszőnevelés termelési 
és gazdasági vonatkozásait vizsgálta. Az üszők a tejelő tehenészetek 
leendő jövedelemtermelő tényezői, de a termelésbe állítás előtti fel-
nevelésük jelentős költséget jelent a gazdaságoknak. Az üszők első 
ellésükig, vagyis 24-26 hónapos korig nem termelnek jövedelmet a 
tehenészetnek, ugyanakkor a gazdaságok működését jelentős költ-
séggel terhelik meg. Az első ellési életkor és a tehénkivonás éves 
mértéke befolyásolják legjelentősebb mértékben az üszőnevelés 
költségét, mivel ezek a tényezők határozzák meg az üszők számát, 
ami a fejőstehén állomány létszámának fenntartásához szüksé-
ges. Reális hosszú távú célként fogalmazták meg a hazai átlagos 
laktációszám növelését – jelenleg fajtánknál ez 2,2 –, de addig is 
a megfelelő létszámú, saját szaporulatból történő, költséghatékony 
tenyészutánpótlás előállítása céljából alapvető fontosságú lenne a 
tenyészüszők első elléskori átlagos idejének csökkentése (1.táblázat). 
A konferenciák szombati zárónapjának tematikája hagyományo-
san mindig egy aktuális témát ölel fel, arról próbál átfogó képet 
adni. Idén ez a téma a tejhasznú tehenek ellés utáni időszaka és 
involúciója volt. 
Szenci Ottó az ellés utáni méhelváltozások diagnózisának és gyógy-
kezelésének fontosságát hangsúlyozta. A magasabb tejtermelés 
érdekében tett sikeres genetikai szelekció az elmúlt évtizedekben 
világszerte drámai hanyatlást eredményezett a szaporodásbiológiai 
teljesítményben. Az optimális szaporodásbiológiai teljesítményhez 
(12-13 hónapos két ellés közötti időszak, az első ellés az állat 24  
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 SiMilk Bt.  Hódmezővásárhely +36(20)319-3296
 ÁT Kft. Gödöllő +36(20)464-0184

Agrochimia Hungária Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Központi tel: 23/889-726
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hónapos korában) kiemelt figyelem szükséges a telepi menedzsment 
részéről, főként az ellést követő első 100 nap során. Ahhoz, hogy 
elérjük vagy megközelítsük az optimális szaporodásbiológiai álla-
potot, a következőkre kell kiemelt figyelmet fordítania a telepi me-
nedzsmentnek: megfelelő felügyelet és segítségnyújtás az ellés alatt, 
az ellés utáni anyagforgalmi betegségek megelőzése, az ellés utáni 
méhelváltozások korai diagnózisa és gyógykezelése, az ivarzás pon-
tos megfigyelése, a mesterséges termékenyítés optimális idejének 
helyes megválasztása, a hőstressz hatásának csökkentése és a korai 
vemhességvizsgálat. A klinikai metritis és endometritis (gennyes hü-
velyi folyás) pontosan diagnosztizálható telepi körülmények között 
is. Mindkét megbetegedés káros hatással van a szaporodásbiológiai 
teljesítményre, ezért igen fontos a mielőbbi diagnosztizálás és a meg-
felelő gyógykezelés. A szubklinikai endometritis szintén csökkenti 

a szaporodásbiológiai teljesítményt, vi-
szont telepi körülmények között a felis-
merése nagyon nehéz.
Zámbó Laura a méhgyulladások korai 
diagnosztizálásának lehetőségeit vizs-
gálta tejhasznú tehenekben. A méh-
gyulladások diagnosztikájában a leg-
fontosabb módszerek a vaginoszkópia, 
a klinikai tünetek megítélése, a méhvá-
ladék makroszkópos, illetve citológiai 
vizsgálata, a rektális vizsgálat, valamint 
a transzrektális ultrahang-vizsgálat, de 
fontos adatokkal szolgál a tehenek ko-
rábbi reprodukciós adatainak nyomon 
követése is. Ezek mellé kínálhat új le-
hetőséget a citokinek mérése a vérből és 
egyes véralvadási paraméterek mennyi-
ségi változásának követése.

Buják Dávid munkatársaival az involúció lefolyásának nyomon kö-
vetését egy hazai nagyüzemben végezte. A vizsgált gazdaságban az 
ellés utáni első 20 napban jelentkező méhgyulladások aránya 16,7% 
volt, a magzatburok-visszatartások pedig 27,3%-os arányban for-
dultak elő. Ez önmagában magas értéknek tekintendő, mindenkép-
pen jelzi az ellés körüli időszak takarmányozás-felülvizsgálatának 
szükségességét. Megjegyzendő, hogy bár az elfogadott 10% felett 
van az MBV és a puerperalis metritis előfordulása, az egyéb ténye-
zők (elletés technológiája, elletői higiénia, stb.) is okozhat ilyen 
mértékű eltérést. A takarmányozás felülvizsgálatával párhuzamosan 
ezen tényezők ellenőrzésére is figyelemmel kell lenni.
Ismét hasznos és elgondolkodtató három napot tölthettek együtt a 
résztvevők. 2015-ben már jubileumi, 25. alkalommal Budapesten 
lesz a konferencia, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Megnevezés 30%-os 
tehénkivonás

35%-os 
tehénkivonás Eltérés

Átlagos tehénlétszám (állat) 500 500

Tehénkivonás (állat) 150 175 25

Átlagos laktációszám 3,33 2,86 -0,48 

Fajlagos hozam (l/év/tehén) 7 942 8 122 180

Életteljesítmény (liter) 26 473 23 206 -3 268 

Vemhes üsző piaci ára (Ft/állat) - 500 000 - 

Vemhes üsző beállítási költsége (Ft/állat) 400 000 414 286 14 286 

Selejt tehén vágóértéke (Ft/állat) 198 000 198 000 

Állományszintű éves vemhes üsző ktg. (Ft) 30 300 000 37 850 000 7 550 000 

Egy liter tejre jutó vemhes üsző ktg. (Ft/l) 7,63 9,32 1,69 

Egy liter tejre eső vemhes üsző költség különböző tehénkivonási aránynál

 
 
Professzionális csülökkörmöző 
kalodák Hollandiából 
WoPa bv gyártmány
áthajtó jellegű kaloda
Horganyzott vázszerkezettel
önbiztosító emelő-rögzítőkkel
Ce jelzéssel, munkavédelmi leírással.
 a kaloda alacsony küszöbbel gyártott, ez megkönnyíti az állat 

kivezetését. a hátulsó lábvégek felemelés után rögzíthetőek, 
a kaloda rúgásgátló funkcióval is ellátott.

dr. lehoczky jános 
leholand kft.
6635 szegvár, kórógy u. 72. 

tel/fax: 63/364-361   mobil: 30/9453-764  
web: www.leholand.hu      e-mail: leholand@leholand.hu 
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A legjobb választás a tejtermelő  
tehenészetek számára 

TejfeldolgozásTejfeldolgozásTejfeldolgozásTejfeldolgozás    
• Vállaljuk kis– és középméretű (10030.000 l/nap kapacitású) üzemek tervezését, kivitelezését és teljes 

körű karbantartását 
• A hosszú élettartamot a jól megtervezett, kiváló anyagból, szakszerűen gyártott berendezések szavatolják  
• Hazai és külföldi üzemekben történő gyakorlati és elméleti bemutatók, oktatások 
  
  Kisüzemi technológia       Középméretű technológia 
 
 
 

Istállók 

• Magas termelés = magas igények, ez az egyenlet 
nem tűr kompromisszumokat, 

• A legkorszerűbb istálló rendszerek 
• Aprólékos tervezés, pontos és gyors kivitelezés, 

szakszerű karbantartás 
 




Takarmányozás gépei 
Megbízható önjáró– és vontatott gépek, biztos szervizháttér 

Fejőházak 

• A legjobb választás 1926 óta 
• Teljeskörű megoldások kis– és nagyüzemek 

számára, tervezéstől a beüzemelésig, jól kép
zett szervizhálózat 

• Európa legnagyobb fejőberendezései  
 Magyarországon (roto 80, 2*40 SBS  Subway) 
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Az immáron harmadik éve megrendezett tanács-
kozás fő célja volt bemutatni és áttekintést adni 
a holstein-fríz tenyésztés, tejtermelés, takarmá-
nyozás és silóhibrid etetési kísérletek legfris-
sebb hazai valamint nemzetközi eredményeiről 
és aktualitásairól. A megnyitóban Perczel Péter 
a Limagrain Central Europe SE Magyarországi 
Fióktelepének LGAN projekt vezetője bemutatta 
azt a hiánypótló kiadványt, mellyel a cég a siló-
kukorica termesztésben, és a szilázskészítés folya-
matában segíthet a magyar tejtermelő gazdáknak 
könnyen áttekinthető ábrákkal, rajzokkal és értel-
mezhető módon. A nem tudományos igénnyel ké-
szült, de sok hasznos gyakorlati tapasztalatot ösz-
szefoglaló könyv első része egy kisebb sorozatnak.  

A továbbiakban Kőrösi Zsolt, a Holstein-fríz Te-
nyésztők Egyesületének tenyésztésvezetője beszá-
molt arról, hogy közel 176.000 termelés ellenőr-
zött holstein-fríz tehén van hazánkban, 2010 óta 
azonos nagyságrendben. A közel 9.000 kg laktá-
ciós termelés 3,7% zsír és 3,28% fehérje szinttel 
párosult 2013-ban. Az országos átlagban mért 
laktációszám sajnos 2,2-re csökkent, 438 napos 
két ellés között eltelt idővel. A szarvasmarhák 
küllemi bírálati szempontjai 2014-től új szempon-
tokkal egészültek ki, melyek lineáris tulajdonságokban a csont-
minőség és tőgyállomány, fő bírálati tulajdonságként pedig a 
tejelő erősség. A tenyészértékbecslés területén egyre jellemzőbb 
genomikus tenyészértékbecslés tovább segíti a hazai szakmai 
munka fejlődését és világszínvonalon tartását. A tejpiac helyzet-
értékelésében elhangzott, hogy bár az előttünk álló időszakban 
kínálati piaci viszonyok mellett a nyerstej felvásárlási árak való-
színűleg csökkenni fognak, a hazai támogatási szint fenntartható 
és a tejtermelők esélyei nem rosszak. 

Ezen gondolatokhoz csatlakozott Prof. Dr. Popp József a Deb-
receni Egyetem dékánhelyettese, aki részletesen bemutatta a vi-
lág szarvasmarha állományának és tejtermelésének alakulását. 
A tejhasznú tehenek tartása – melyek száma közel 265 millió 
egyed volt 2012-ben – erősen koncentrálódik. Ezen létszám 
60%-a 9 országban és az EU-ban található. A fejlődő országok 
termelése 2010 és 2012 között meghaladta a fejlett országokét 
és a tejtermelés növekedésének 74%-át is fejlődő országok ad-
ják. A tejtermelés jövőbeni volumeneit és földrajzi eloszlását 
tekintve az óceániai régió, az USA és Európa exportőri szerepe 
tovább nőhet. A megtermelt nyerstej árának alakulását illetően 
fontos, hogy a termelői ár tendenciájában emelkedik, de jelen-
tős árváltozásokkal kísérve. Hazánk az Európai Unió olcsóbb 
termelői országai között van 32,4 EUR/100 kg tej árral jelenleg. 
Tejhozamok tekintetében viszont a 7129 kg-os átlaggal az euró-
pai országok első harmadában szerepel hazánk. 
Magyarország tej- és tejtermék fogyasztási szokásai érdemben 
nem változtak viszont a teljes mennyiség évről évre csökkenő 
tendenciát mutat (jelenleg 175 kg/fő). A tejágazat részesedése a 

magyar mezőgazdasági termelésből 7%, az exportból 4% és az 
élelmiszerre fordított kiadásokból 14,3%. A fogyasztás jelentős 
növekedésére valószínűleg sem itthon sem az EU-ban nem szá-
míthatunk stagnáló GDP értékek mellett, és a fejlődő országok 
fogyasztásának növekedése is elsősorban jövőbeni GDP-jük nö-
vekedésének függvénye. 
A tejtermelés költségszerkezetének vizsgálata azt mutatja, hogy 
a takarmányozási költségek átlagosan magasnak mondhatók, 
melyen változtatni szükséges az eredményesség növeléséhez. Az 
előadás részletes anyagát lapunk 32. oldalán olvashatják.

A takarmányozási kérdésekre Dr. Orosz Szilvia takarmányana-
litikai igazgató, az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. 
munkatársa, egyben a rendezvény állandó takarmányozási szak-
értője reagált előadásában. A 2014 évi betakarításból származó 
silókukorica minták eredményeinek értékelése jelenleg is zajlik 
még. Általánosságban elmondható, hogy a kukoricaszilázsok 
szárazanyag tartalma nagyobb részben tartozik az optimális 
30-35% tartományba. Az idei év jó eredményeket hozott ezen 
kukoricaszilázsok szervesanyag emészthetőségében, valamint a 
zöldtermések mennyiségi alakulásában átlagosan jó keményítő-
tartalom és NDF tartalom mellett. A jó termelési eredmények el-
éréséhez fontos a kukoricaszilázsok szemroppantottsági (CSPS) 
értékének vizsgálata. Ezen a területen is látható pozitív elmoz-
dulás az idei minták vizsgálatában. A megtermelt keményítő 
hasznosulása nem lehetséges rosszul roppantott tételekben. 
A silókukorica helyzete legfontosabb tömegtakarmányként 
azonban vizsgálandó a várható hazai klímaváltozás függvényé-
ben is. A hőmérsékleti szélsőségek (hőségnapok számának ko-

Limagrain silókonferencia
2014. október 15., Abacus Hotel, Herceghalom



Következő újságcikkünket Dr. Muntyán Jánossal készítettük. Maga
a helyszín rendhagyó volt, mivel a VII. Ecolab Konferencián 
előadóként, és természetesen vendégünkként üdvözölhettük 
a doktor urat.  Régóta vártuk már, hogy a vele készített riport
megtörténjen, mivel az Agro–M ZRt. egyik kiemelt partnerünk,
illetve a szakmai sikerei, eredményei önmagukért beszélnek. 
Mondj néhány szót a szakmai pályafutásodról, sikereidről!
1988-ban végeztem az Állatorvosi Egyetemen. Utána közvetlenül a szarvasmarha ágazattal kerültem 
kapcsolatba. Tulajdonképpen, azóta is ezen a csapásvonalon maradtam, valamint a kisállat praxis irányába
is meglehetősen komoly elkötelezettségeim vannak. 
Szakmailag mit tartasz a fő irányvonalnak?
25 éve kezdtem a pályafutásomat, 22 éve pedig a szarvasmarha csülökápolás irányába vetett a sors, ez
volt az, ami felkeltette az érdeklődésemet, valamint szakmailag is lekötött. Úgy gondolom, az évek során
sikerült eljutnom arra a szintre, hogy jelenleg Magyarországon egyike vagyok azon szakembereknek, akik

a szarvasmarha végtagproblémákban a legmélyebb, legszélesebb ismeretekkel, legmélyebb tapasztalattal rendelkeznek. 
Mióta dolgozol az Agro-M Zrt. cégcsoportnál, milyen pozíciót töltesz be jelenleg?
Összesen 18 éve dolgozom a cégcsoportnál. Hetedik éve már nem csak állorvosként, hanem a szarvasmarha ágazat teljes irányításáért felelős vezetőként látom el 
a pozíciómat. 
Kérlek, hogy mondj néhány mondatot az állományról.
A telep jelen pillanatban kb. 650 fejős létszámmal, és a hozzá tartozó üsző szaporulattal  működik. Amit mindenképpen szeretnék kiemelni, hogy az ivarpsecifikus sperma
használatával elértük, hogy gyakorlatilag 60% fölött van a születendő nőivarú egyedek száma. Ez lehetővé teszi, hogy a telep optimális befogadó képességét, azt 
a 750 darabos tehénlétszámot úgymond elő tudjuk állítani. Én úgy gondolom egy,  maximum két éven belül ezt meg fogjuk tenni. 
Telepünkről egy dolgot el lehet mondani, hogy valójában semmilyen luxus nincsen. Naponta háromszor
fejünk. Jelen pillanatban 31-32 kg-os fejési átlaggal dolgozunk, ami azt jelenti, hogy naponta 17-18.000
liter körüli tejet adunk el a Tejiparnak. 
Mióta álltok kapcsolatban az Ecolabbal?
Hét éve dolgozunk együtt a cégetekkel. A hosszú együttműködés egyik titka, hogy tőgyegészségügyi 
és lábhigiéniai szempontból is egy abszolút komplex megoldást tudott számunkra nyújtani az Ecolab. 
A Kovex lábhabosító rendszernek a kiépítése, a hagyományos fürdetéshez szükséges vegyszer biztosítása,
illetve a fejőházban a habosított tőgy előfürösztő, majd az utófürösztő, és végül a fejőházi felülettisztítás
komplex megoldása volt a feladat, amit az Ecolab sikeresen teljesített telepünkön. 
Mint országosan elismert lábvégspecialista, mi a véleményed a lábhabosításos rendszerről? 
Egy dolgot az elején le kell szögezni. A habosításos megoldás nem helyettesíti a lábfürösztő megoldást.
A biztos megoldás az lenne, ha a telepspecifikusan, kórképekhez alkalmazkodva kellene kidolgozni a meg-
felelő megoldást. Én ma rutinszerűen 2/3 habosítás (Kovex-Ecolab), 1/3 lábfürösztés (Inciprop Hoof–Ecolab),
és természetesen a napi munka, mely alatt a folyamatos körmözést értem. Amit még ki szeretnék hang-
súlyozni, hogy a lábfürösztés nem egyenlő a csülökápolással, és nem helyettesíti a napi rendszeres munkát.
A fürösztés sehol nem megoldás a sántaságra, mint telepi problémára. A Kovex rendszer egy zseniális rendszer. Könnyen kiépíthető, egyszerűen alkalmazható, a fertőt-
lenítőszer felhasználása pedig nagyon gazdaságos. Mi a Kovex kétkomponensű fertőtlenítőszert habosítva alkalmazzuk, majd meghatározott időközönként váltjuk az 
Inciprop-Hoof-val, amelyet hagyományos lábfürdetésre használunk. Természetesen mi az Inciprop-ot 50%-os töménységben közvetlen lábkezelésre is használjuk. 
Tőgyhigiéniában mely vegyszereinket használjátok?
Én úgy gondolom, hogy a felsorolás igen széles lehetne, mivel a teljes termékpalettátokat kipróbáltuk. Nálunk a habosított előfürösztő az Oxy-Foam, és a Tergicid, valamint
a komolyabb filmalkotó réteg kialakítását létrehozó utómártónak, az Io-Shieldnek és a Jet-Shieldnek  a használata az indokolt. 
Látsz e összefüggést a prevenció, melyet többek között az Ecolab is nyújt, valamint a gyógyszerfelhasználás csökkentése között?
Aki jelenleg egy modern telepi managmentet szeretne létrehozni, az mindenképpen a prevencióra fekteti a hangsúlyt. Amit én el tudok mondani, hogy az utóbbi 3 év
konkrét gazdasági elemzésével kapcsolatban mindenképpen számszerűsíthető a megelőzés pozitív anyagi hatása is. A várt és az ígért eredményt elértük. A tőgyegész-
ségügyi program keretében először is meg kell határozni a telepspecifikus kórokozókat, meg kell határozni a stratégiát, hogy mi ellen szeretnénk küzdeni, ha ebben a
vakcinázás segítséget jelent, akkor azt be kell illeszteni. Természetesen a tőgyegészségügyi, higiéniai, preventív és posztpreventív megoldásokat pedig ki kell választani.
Én úgy gondolom, hogy ebben az Ecolab olyan szintű partner, amely komplex megoldást tud nyújtani minden problémakörre. Én egy dolgot tudok mindenkitől kérni:
Nézzenek utána. Járjanak utána. Kérdezzenek meg Bennünket! Hét közös év után tartunk, ahol tartunk, nézzék meg a fejési átlagainkat, a befejési eredményeinket. Ezekben
a sikerekben a telepi managment mellett az Ecolab, mint partner maximálisan részt vesz. Én úgy gondolom, hogy ez a közös munka eredményes. 
Végszóként felteszem Neked azt a kérdést, amit a riport végén mindenkitől megkérdezek. Mennyire vagy megelégedve cégünkkel, szolgáltatásunkkal?
Erre gyakorlatilag egyetlen egy válasz van: hét év közös munka. 

Hivatalos forgalmazó: Animal-Hygiene Kft. Ecolab-Hygiene Kft.
Fax: +36 78 426 251 1139 Budapest,

Kiss Attila: +36-30-229-6794 Váci út 81-83.
Molnár Helén: +36-30-952-9678 Tel:  +36 1 886-1315
Molnár Bettina: +36-30-334-2592 Fax: +36 1 886-1320

Teljes körű higiéniai megoldás 
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moly emelkedése) és a csapadék eloszlásának kukoricatermesz-
tés szempontjából is vizsgált kedvezőtlen változása (kevesebb 
a vegetációs időben hulló csapadék) a jelenleginél differenciál-
tabb takarmányozási stratégiát indokol. Így a kukorica mellett 
a fűfélék, gabonaszilázsok, őszi-, valamint tavaszi keverékek 
kaphatnak jelentőséget. Adott paraméterekben ezen alternatív 
tömegtakarmányok minősége akár jelentősen meghaladja a ku-
koricáét. Ezért fontos használatuk, de költségük is jelentősen 
magasabb lehet. Így összességében elmondható, hogy a siló-
kukorica marad a legfőbb bázist adó tömegtakarmány, azonban 
időjárási és egyéb szempontok (eredményesség) miatt a diffe-
renciálás szükséges.

Az alkalmazandó tömegtakarmány stratégia főbb szempontjai: 
időjárás változás, földterület kihasználtság (1 vagy 2 betakarítás 
évente), tejtermelési volumen, differenciált termesztési, silózási 
és takarmányozási rendszerek és a tejtermelés gazdasági haté-
konysága.

A továbbiakban Bruno Pouzet a Limagrain Europe európai mar-
keting igazgatója mutatta be a Limagrain cégcsoport tevékeny-
ségét és eredményeit a világban és Európában. A Limagrain a 
szántóföldi növények tekintetében nyolc növényfajban végez je-
lentős kutatási/nemesítési tevékenységet. Ezek a kukorica, nap-
raforgó, őszi káposztarepce, búza, durum búza, árpa, hüvelyesek 
és a len. Éves globális árbevételének közel 13%-át fordítja ku-
tatási célokra. 850 kutató dolgozik 51 nemesítő központban és 8 
kísérleti állomáson.
Európában a kukorica teljes vetésterületének 19%-án LG silóku-
korica terem, ezzel vezető szerepet tölt be a cég. A pozíció meg-
tartása és további növelése csak úgy lehetséges, ha a Limagrain a 

silókukorica nemesítési programjában fő szempontként kezeli a 
termelendő végtermék mennyiségét és minőségét, a magas rost-
emészthetőséget és a keményítő bendőbeni lebomlását, valamint 
élő állatokon is folyamatosan bizonyítja, hogy nemesített hibrid-
jei rendelkeznek ezekkel a fontos és kiemelkedő képességekkel.
A tejtermelés jövőjét érintve elmondta, hogy a világ nyerstej- és 
feldolgozott tejtermék igénye nő és a legfontosabb, legnagyobb 
volument produkáló feldolgozók nagy része európai. Ez bizto-
sítja majd a jövőt Európa tejtermelői számára, hiszen az alap-
anyagot (tejet) ezen feldolgozók számára Európában kell meg-
termelni.

A konferenciát Lehel László, a Nemzeti Agrárkutatási és Inno-
vációs Központ Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari 
Kutatóintézetének tudományos munkatársának előadása zárta. 
Ennek keretében a hallgatóság megismerhette a Limagrain LG 
34.90 silókukorica hibrid tejtermelésre gyakorolt hatását. Az 
LG34.90 kukorica már szerepelt korábban is teheneken, üzemi 
körülmények között végzett kísérletekben ezért a meghívottak 
egy gyors áttekintést is kaphattak az elmúlt évek eredményeiről. 
A bevezetőben szó esett arról, hogy manapság már a silókukori-
ca táplálóanyagainak emészthetősége áll a silókukorica nemesí-
tők érdeklődésének középpontjában. Továbbá lényeges, hogy a 
nagy mennyiségben etetett silókukorica szilázs NDF emészthe-
tősége nagymértékben meghatározza a termelést.
A konkrét eredményeket említve 2011-ben illetve 2012-ben a 
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. tehenészetében végzett kísér-
letekben az LG 34.90 hibridből készített szilázs etetésével 0,6 
illetve 1,09 kg/nap/tehén többlet tejtermelés volt mérhető egy 
kontroll hibridhez képest. 2013-ban egy közép-magyarországi 
tehenészetben végzett kísérletben, az idősebb tehenek csoportjá-
ban 4,8 kg/tehén/nap, míg az első laktációs tehenek csoportjában 
3,6 kg/nap többlettermelést sikerült mérni az LG 34.90 silóku-
korica hibrid etetésével egy kontroll hibridhez képest. Azonban 
ebben az esetben a két hibrid betakarítási szárazanyag tartalmá-
ban eltérés volt, amely a későbbi takarmányadag készítésekor 
kompenzálásra került.
Tehát az elmúlt három évben különböző időjárási viszonyok mel-
lett, üzemi körülmények között is bizonyítható volt a Limagrain 
magas rostemészthetőségű kukorica hibridjeinek tejtermelésre 
gyakorolt pozitív hatása más hibridekkel összehasonlítva. Ez 
természetesen többlet árbevételben és a termelés eredményessé-
gének javulásában is mérhető volt.
A Limagrain által szervezett szakmai nap az ágazat különböző 
részeihez kapcsolódó részletes előadásait követően tombolával 
és ebéddel zárult.
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A SoyPreme® bypass fehérje- és védett zsírforrás egy komponensben.
A gőzzel- illetve hozzáadott cukorral történő kezelésnek (nem 
enzimatikus barnulási folyamat) köszönhetően, a fehérje frakció 
védettsége mellett, közvetett úton védetté tehető a szójabab 
zsír frakciója is, mivel a telítetlen zsírsavak peroxidjai és a fehérjék 
aminocsoportjai egy speciális mátrixot képeznek. Ezáltal, a bypass 
fehérjehányad növelése mellett, lehetővé válik a szójaolaj értékes, 
többszörösen telítetlen zsírsavainak védettsége a bendő hidrogénezési 
folyamataival szemben.   

SoyPreme®: 
védett szójabab  
Új termék a hazai piacon

Pócza Szabolcs 
+36 30 397 1112
szabolcs.pocza@ubmfeed.hu 
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65,1 g
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A kéknyelv–betegség (bluetongue) fertőző vírusos állatbetegség, 
mely a kérődző állatokat (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő 
kérődzők) támadja meg. Egyéb állatokra és az emberre a vírus 
nem veszélyes, humán megbetegedést nem okoz.

Tünetek
A vírus az érfalakat károsítja, emiatt a megbetegedett állatok-
ban vizenyő, vérzés, nyálkahártya kifekélyesedés alakulhat ki 
különböző testrészeken. Vemhes állatokban  magzatkárosodást 
okozhat. A klinikai tünetek általában a fertőzés után 3-7 nappal 
jelentkeznek, az állatok lázasak, bágyadtak. Orrfolyás, kötőhár-
tya-gyulladás gyakran megfigyelhető. A fej, a fültő, az áll alatti 
és nyaki területek bőr alatti területe vizenyőssé válhat. Az állatok 
a nyálzás mellett gyakran kiöltik nyelvüket, mely fokozatosan 
megduzzad és a kialakuló vérkeringési zavar miatt kékké színe-
ződik. A szájnyálkahártyán fekélyes, elhalt területek alakulhat-
nak ki. A lábvégek szintén vizenyőssé válhatnak és itt is kiala-
kulhatnak fekélyes területek. Juhokban általában súlyosabbak a 
tünetek, főleg a kultúrfajták esetében. A szarvasmarhák kevésbé 
érzékenyek, a kecskék és a vadon élő kérődzők többnyire tünet-
mentesen átvészelik a betegséget.

Kórokozó, terjedés
A betegséget az Orbivirus nemzetségbe tartozó kéknyelv-beteg-
ség vírus (BTV, Bluetongue virus) okozza. Jelenleg a vírus 24 
szerotípusa ismert. A kórokozót kizárólag a Culicoides nem-
zetségbe tartozó törpeszúnyogok terjesztik. A szúnyogok a 
fertőzött állatok vérével táplálkozva fertőződnek, majd 6-8 nap 
után a nyálmirigyükben elszaporodó vírusokat továbbadják a 
fogékony állatoknak. Állatok közti közvetlen kontaktus révén, 
illetve egyéb úton a fertőzés nem terjed. 

Előfordulás
A kéknyelv-betegséget eredetileg Dél-Afrikában azonosították. 
Előfordul a Közel-Keleten, Indiában, Délkelet-Ázsia meleg ég-
hajlatú országaiban, Ausztráliában, az USA-ban, Közép- és Dél-
Amerikában is. Európában korábban csak alkalmanként, a görög 
szigetekre behurcolva fordult elő, azonban az elmúlt évtizedben a 
kórokozót egyre több országban azonosították. Az esetek száma 
jelentősen megnőtt, súlyos gazdasági károkat okozva. A betegség 
2014 nyarán-őszén újra megjelent Törökországban is és elterjedt 
Görögország, Bulgária és Románia teljes, valamint a balkáni 
országok egyes területein. A kéknyelv-betegség bejelentési 
kötelezettség alá tartozó betegség, szerepel a Nemzetközi Állat-
járványügyi Hivatal (OIE) listáján is.

Felismerés, kezelés, megelőzés
A betegség gyanúja a jellemző tünetek alapján merül fel. A fer-
tőzöttség megerősítése immunológiai és virológiai módszerekkel 
lehetséges. A vakcinával való védekezés a hatályos magyar jog-
szabályok szerint tilos, csak az országos főállatorvos rendelheti el.
Mivel kórokozó-átvivőkön keresztül terjedő betegségről van szó, 
a betegség megelőzését segíti a kórokozó-átvivők támadásai el-
leni védekezés (rovarölő szerekkel történő kezelés, a szúnyogok 
alacsony aktivitásának idején történő legeltetés), valamint a jár-
ványnak az állatok mozgása által okozott terjedésének megelő-
zése. A NÉBIH honlapján elérhető a Bizottság és a tagállamok 

által összeállított útmutató a létesítmények vektormentesítéséről, 
valamint a védekezésben használható biocid szerek listája és az 
alkalmazás módja is. 

Intézkedések
Az idei év augusztusában bejelentett romániai megállapítások 
következtében hazánk délkeleti területén is megfigyelési körzetet 
kellett elrendelni a betegség nyomon követése és tovaterjedésé-
nek megakadályozása céljából. E körzetben alkalmazott intézke-
dések egyike volt a hazai kérődző állomány eddigieknél nagyobb 
arányban végzett laboratóriumi szűrővizsgálata. Ezen szűrővizs-
gálatok eredményeinek kiértékelése során megállapítást nyert, 
hogy a betegség már hazai állományokban is megjelent. Emiatt 
a korábban elrendelt korlátozás alatti terület jelentős módosításra 
került. A kitörések körüli 100 kilométeres sugarú kört magában 
foglaló területen védőkörzetet, az ezt övező 50 kilométer széles 
sávban megfigyelési körzetet kellett elrendelni. A kitörések körü-
li 20 kilométeres zónában ezen felül megfigyelési zárlat alá kell 
helyezni a fogékony kérődzőket tartó állományokat.

Élelmiszerbiztonsági veszély
A kéknyelv-betegség nem jelent élelmiszerbiztonsági kockáza-
tot. A vírus állatról emberre nem terjed, az emberre az esetle-
gesen fertőzött állatokból előállított élelmiszerek sem jelentenek 
veszélyt.

Állati sperma, petesejt, illetve embrió szállítása 
Állati sperma, petesejt és embrió kiszállítása védőkörzetből csak 
az illetékes megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészség-
ügyi Igazgatóság engedélyével lehetséges. Belföldi szállítás ese-
tén a hatósági állatorvosnak kiegészítő igazolást kell kitöltenie. 
Olyan sperma, melyet a korlátozás elrendelése előtt 60 nappal 
gyűjtöttek, illetve embrió/petesejt, mely esetében a donorállat 
a kinyerés napján nem mutatta a kéknyelv-betegség klinikai tü-
neteit mentesíthető a korlátozás alól. Az illetékes Igazgatóság a 
1266/2007/EK rendeletben meghatározott feltételek szerint is 
adhat felmentést. A feltételek részletesen a kiegészítő igazoláson 
szerepelnek.

Hazai állatszállítás
1. 20 kilométeres zóna: a 40 napos megfigyelési zárlat alá helye-
zett állományokat az állatorvosok felkeresik és azokban klinikai 
szűrővizsgálatot végeznek. Ezekbe az állományokba és onnan 
kifelé fogékony állat a zárlat 40 napja alatt nem szállítható. E 
korlátozás alól leghamarabb az utolsó kitörés alapját jelentő eset 
időpontjától eltelt tíz nap múlva adható felmentés.
2. Védőkörzet egyéb települései: Belföldön a körzetet fogékony 
állat jelenleg kizárólag vágási céllal hagyhatja el, azonban a 
körzeten belül mind vágási, mind továbbtartási céllal az állatok 
szállíthatóak. Az állatforgalmazás mind belföldön, mind export 
során minden esetben kizárólag előzetes állatorvosi vizsgálat 
után – mely szerint a szállítandó állatokon nem mutatkoznak a 
betegség tünetei – történhet meg.
3. Megfigyelési körzet települései: Belföldön a körzetből jelen-
leg továbbtartásra kizárólag a megfigyelési körzeten belül és a 
védőkörzetbe lehet fogékony állatokat szállítani. Vágási cél-
lal mindhárom területre szállítható kérődző. Az állatforgalmazás 

Tudnivalók a kéknyelv-betegségről (Bluetongue)
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előfeltétele ilyenkor is minden esetben az állatorvosi vizsgálat 
megtörténte és a szükséges igazolás kiállítása.

Beszállítás harmadik országból
Törökország, Szerbia és Macedónia teljes területéről fogékony 
kérődző tenyésztési, továbbtartási és vágási céllal nem érkezhet 
uniós tagállamba, így hazánkba sem, azonban különleges céllal – 
génmegőrzés, fajtafenntartás – igen.
Bulgáriából, Görögországból és Románia korlátozás alá vont te-
rületeiről érkező szállítmányok esetében különös figyelmet kell 
fordítani a TRACES bizonyítványon a bluetongue-gal kapcso-
latos kiegészítő garanciák meglétére. Amennyiben a bizonyít-
ványon nem szerepel ilyen garancia, az ilyen szállítmányokat 
vissza is fordíthatja a magyar hatóság vagy azok egyedeit le is 
öletheti. Ilyen esetben állami kártalanítás sem a leölés, sem az 
ártalmatlanítás után nem fizethető.
A bluetongue-ra fogékony fajhoz tartozó állatokból álló, Romá-
nia korlátozás alatt nem álló területeiről, valamint Törökország, 
Szerbia és Macedónia teljes területéről (csak különleges céllal 
– génmegőrzés, fajtafenntartás) érkező élőállat-szállítmányok 
karanténozására különös figyelmet kell fordítani.

Kiszállítás, export
Export (harmadik országokba történő szállítás) esetén általános 
szabályok nincsenek, a két ország közötti kereskedelmi megál-
lapodás, állat-egészségügyi bizonyítvány előírásait kell követni. 
Törökországba történő export esetén külön eljárás van életben, a 
török fél egyéb fertőző betegségekkel kapcsolatban is kér kiegé-
szítő nyilatkozatot.
Az Európai Unió más tagállamaiba történő kiszállítás esetén az 
állategészségügyi bizonyítványon igazolni kell, hogy a gazda-

ságban 30 napon belül nem fordult elő a betegség és megtörtént 
a szúnyogirtó szerrel történő kezelés. Görögország állategész-
ségügyi hatóságának tájékoztatása alapján ezen feltételek igazo-
lása mellett minden olyan szállítmányt fogadnak, amelyek akár  
védő-, akár megfigyelési körzetből kerül feladásra. Amennyiben 
az EU-ba azonnali vágásra történik a szállítás (korlátozás alá 
vont területről mentes területen lévő vágóhídra), akkor a szállítás 
előtt minimum 48 órával értesíteni kell a fogadás helye szerinti 
hatóságot.
A korlátozás alatt lévő területekről részletes információ (telepü-
léslista és térképek) található a NÉBIH honlapján, ahol a korlá-
tozást elrendelő határozatok is hozzáférhetők.
Fontos, hogy a kéknyelv-betegség tüneteinek gyanúja esetén az 
állattartók haladéktalanul értesítsék ellátó állatorvosukat vagy 
forduljanak a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző 
hivatalok munkatársaihoz. Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény rendelkezései alap-
ján a kéknyelv-betegségben elhullott vagy a kéknyelv-betegség 
felderítése, illetve leküzdése miatt leölt állatokért állami kárta-
lanítás jár, ha az állattartó a törvényben előírt bejelentési köte-
lezettsége alapján állata betegségét vagy elhullását jelentette az 
állatorvosnak, illetve állatait a vonatkozó jogszabályok betartá-
sával vásárolta és tartotta. Zárt körülmények között tartott vadon 
élő kérődzők esetén csak az engedéllyel befogott, és legalább hat 
hónapja zárt körülmények között tartott állatok esetében jár álla-
mi kártalanítás.
Az alábbi linken található az EU kéknyelv (bluetongue) megbe-
tegedéssel kapcsolatos hivatalos oldala, ahonnan további infor-
mációk tudhatók meg:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/
bluetongue_en.htm 
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A tejgazdaság várható átrendeződése az EU-ban a tejkvóta 
megszüntetésével

Dr. Popp József1 – Dr. Harangi-Rákos Mónika2 –Szenderák János3 

1egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, elérhetőség: poppj@agr.unideb.hu 
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1970 és 2010 között a szarvasmarha- és juhállomány növekedé-
se volt a legkisebb mértékű globális szinten. Előbbi 32%-kal nö-
vekedett, utóbbi mindössze 1%-kal a vizsgált időszakban. Ezzel 
szemben a sertésállomány növekedése elérte a 76%-ot, a kecs-
keállományé a 144%-ot. A legszembetűnőbb változás a puly-
ka- (+152%), csirke- (+273), kacsa- (+364%), nyúl- (+465%) 
és libaállomány (+565%) esetében tapasztalható (FAOSTAT, 
2012). Világszerte 1,3 milliárd húshasznú szarvasmarhát tartot-
tak 2010-ben, melynek 1/3-a Indiában, Brazíliában és Kínában, 
azaz a fejlődő országokban található. Az évi vágás 300 millió 
egyed volt, ennek felét Indiában, Brazíliában és Kínában vágták. 

A húshasznú tehenek számáról csak néhány országban van glo-
bális statisztika (pl. USA 30 millió egyed, EU 12 millió egyed). 
Kínában, illetve a fejlődő országokban általában a kettős hasz-
nosítású szarvasmarha tartása a jellemző. A 0,7 milliárd egyed 
tejhasznú szarvasmarhából 0,265 mil-
liárd egyed volt tehén 2010-ben. En-
nek 60%-a 9 országban és az EU-ban 
található meg. A tejhasznú szarvas-
marha aránya az összes tehénből az 
EU-ban a legnagyobb, kétharmadot 
tesz ki (FAOSTAT, 2012).
A fajlagos hozamok folyamatosan 
emelkedtek az elmúlt évtizedekben. 
2012-ben az USA-ban, Kanadában és 
Japánban volt a legmagasabb – 8-10 
tonna átlagban – az egy tehénre eső 
tejtermelés, de Argentínában, Algéri-
ában és Ausztráliában is elérte a tej-
termelés a 6-7 tonna/egyed közötti 
szintet (IFCN, 2014). 
A világ tejtermelése a duplájára nőtt 
az elmúlt ötven évben (ALICZKI et 
al., 2013). A tejtermelés növekedése 
a bővülő népességszámtól és javuló 
jövedelemhelyzettől, valamint a vál-

tozó étrendtől és az urbanizációtól függ (EMB, 2013a). A fejlett 
országok termelési szintje mérsékelt növekedést mutatott az el-
múlt években, ellentétben a fejlődő országokkal. 2010-2012 kö-
zött a fejlődő országok tejtermelése már meghaladta a fejlett or-
szágokét. A növekedés üteme megmarad a következő évtizedben 
is a fejlődő országok javára. A fejlett országok tejtermelésének 
növekedése a magasabb fajlagos hozamokból származott (Új-
Zéland tipikus példa erre). A globális kínálat éves növekedési 
üteme 2,3%-ról várhatóan 1,8%-ra csökken 2013-2022 között 
az előző évtizedhez viszonyítva. A termelés növekedési üteme 
azért csökken, mert nő a vízhiány és csökken a művelésbe von-
ható földterület. Ennek ellenére a fejlődő országok tejtermelésé-
nek növekedési üteme (2,5%) még így is kétszerese lesz a fejlett 
országokénak (1%) (OECD-FAO, 2013).
A globális termelés várhatóan 740 millióról 905 millió tonná-
ra, azaz 22%-kal bővül 2012 és 2022 között. Az EU, India, az 
USA és Kína részesedése a globális termelésből eléri az 55%-ot. 
Az EU tejtermelése 153 millió tonna körül alakul és csupán 8 
millió tonnával fog nőni a vizsgált időszakban. Ezzel szemben 
India termelése (127 millió tonna) 49 millió tonnával fog bő-
vülni 2022-ig (ennek viszont 2/3-a bivalytej). Az USA 89 mil-
lió tonna termelése 103 millió tonnára növekedhet, Új-Zéland 
és Ausztráliáé pedig 28-ról 34 millió tonnára. A tej nemzetközi 
kereskedelmére az jellemző, hogy kevés az exportőr és nagyon 
sok az importőr országok száma. A globális export a termelés 
8%-át teszi ki tejegyenértékben kifejezve, ebből Új-Zéland, az 
EU, Ausztrália és az USA részesedése eléri a 70%-ot. Kína nettó 
importőr vajból, sajtból és tejporból, a fogyasztási szint e ter-
mékekből egyelőre még alacsony. Az önellátottsági szint a világ 
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1. ábra – Tejtermelés alakulása (2012-2022)
Forrás: OECD-FAO, 2012



A Kenosan egyesíti magában a rendkívüli 
tapadó- és penetrálóképességet már nagyon 
alacsony koncentrációban is! Különleges 
összetétele egyedülálló tisztító hatást ered-
ményez az erősen szennyezett felületeken az 
állattartó  épületekben. Akár vastagabb, rászá-
radt lerakódások (pl.: trágya, alom, stb.) eltávo-

lításával is megbirkózik a �aztatókban, hizlal-
dákban, pulyka- vagy brojlernevelő épületek-
ben, fejőházakban, stb. Az eredményes tisztító 
hatás a példa nélküli tapadóképességből 
eredő megnövelt behatási időnek köszönhető, 
mely minden felülettípuson hatásos. 

HAT-AGRO®

Á L L A T I  J Ó  M E G O L D Á S O K
www.hatagro.hu

ÁLLATI JÓ MEGOLDÁSOK MÁR 15 ÉVE!



34 Holstein Magazin
2014/5

Hazai szerzőink
legtöbb országában 100% alatt van, többlettermelés csak Óce-
ániában, az EU-ban, Észak- és Dél-Amerikában van (OECD-
FAO, 2013; USDA, 2014). 
A nemzetközi kereskedelmi irányokból egyértelműen látszik 
Ázsia „szívó” hatása. A tej- és tejtermékek piaca a kínálatszabá-
lyozás országaiból a dinamikus kereslet által vezérelt országok-
ba helyeződött át. Indiában, Kínában, Dél-Kelet Ázsiában, a Kö-
zép-Keleten és Afrikában a kereslet meghaladja a kínálatot, ahol 
növekvő felvevő piacokkal számolhatunk. A kínálat ezzel szem-
ben csak Ausztráliában és Új-Zélandon jóval nagyobb, mint a 
kereslet, így ez a két ország domináns szerepet játszik az export-
piacokon (FONTERRA, 2013). A globális exportból az EU és 
Óceánia közel 30-30%-kal részesedik volumenben. Észak-Ame-
rika részesedése közel 15%, illetve 10% fölött vannak az EU-28-
on kívüli európai országok is (OECD-FAO, 2013).
A nyerstej ára világszerte konvergál egymáshoz, tendenciájában 
emelkedik, de ezzel együtt az árvolatilitás mértéke is egyre na-
gyobb lesz magasabb árszinten. Az EU, az USA, Új-Zéland és 
Ausztrália, valamint a világ egyéb régióinak tejárai egyre inkább 
közelítenek egymáshoz, így a helyi termelési költség már alig 
számít (OECD-FAO, 2012; USDA, 2013). A tej piacán globális 
verseny van, ebben kell helyt állniuk a hazai termelőknek is. 
A magyar nyerstej termelői ára is konvergál a nemzetközi árak-
hoz, habár az EU régi tagállamainak árait nem éri el. A hazai 
nyerstej termelői ára 100 Ft/kg körül alakult 2014 közepén. Ez-
zel szemben az EU és az USA tejárai 120 Ft/kg körül alakultak. 
Új-Zéland árai 2014 első felében erősen zuhantak, közel 130 Ft/
kg-ról 100 Ft/kg alá. 2014 kezdetétől a termelői árak a megha-
tározó tejtermelési régiókban egyébként mindenhol csökkenő 
tendenciát mutattak. 2013-ban ritka jelenség történt a tejpiacon, 
ugyanis a kínálat által vezérelt árnövekedés következett be a 
2012. évi óceániai aszály miatt. A takarmány mennyiségére és 
minőségére kedvezőtlenül ható szárazság miatt az exportőr és az 
importőr országokban egyaránt csökkent a termelés (AKI, 2014; 
USDA, 2014). Az eltolódó kínálati görbe miatt a tejárak egy ma-
gasabb szinten stabilizálódtak. 
Az EU-ban az átlagos termelői tejár 37,2 euro/kg volt 2014-ben 
évi átlagban. A legmagasabb árakat a ciprusi gazdálkodóknak 
fizették ki (54,6 euro), de Finnországban, Máltán, Dániában, 
Olaszországban és Hollandiában is 40 eurót, vagy többet fizet-
tek 100 kg tejért. A 28 tagállamból hazánk a 23. helyen állt a 
kifizetett tejár alapján (32,4 euro/100kg), ennél kevesebbet csak 
Észtországban, Lengyelországban, Lettországban, Romániában 
és Litvániában fizettek a tejért. Mivel a termelői árak egy ré-
sze standard zsír- és fehérjetartalomra, másik része a tej valódi 
zsír- és fehérjetartalmára vonatkozik, a közölt termelői árak csak 
irányadónak tekinthetők (EUROPEAN COMMISSION, 2014). 
Az EU-ban a tej termelői árának részesedése 2000-2011 között a 
folyadéktej árából az EU átlagot tekintve 40%-ról 35%-ra esett 
vissza. Németországban ez a részesedés 51%-ot tesz ki, Romá-
niában mindössze 23%-ot, Magyarországon 34%-ot. A keres-
kedő és a fogyasztók részesedése mindenhol nőtt a fogyasztói 
árból (VŐNEKI – MÁNDI-NAGY, 2014).
Az EU tejtermék exportjának világpiaci részesedése folyamato-
san csökken, 1980 és 2010 között 50-60%-ról 25-30%-ra esett 
vissza az egyes tejtermékek függvényében. Ebben szerepe volt a 
tejkvótának is, mert behatárolta a termelést (OECD-FAO, 2012).
A tagországok egy része nagy értékben és mennyiségben expor-
tál, főként Németország. Külön csoportba sorolható Hollandia 
és Franciaország, ahol szintén nagy mennyiségű tejterméket 
exportálnak, de a németországinál magasabb hozzáadott érték-

ben. A többi tagállam általában kis mennyiségben, heterogén 
értékben és volumenben exportál. A hazai kivitel nagy része 
feldolgozatlan termék és speciális sajt, elsősorban a környező 
országokba (domináns Olaszország, Románia, Szlovákia és 
Horvátország) irányul az export. A korábbi évek olasz dominan-
ciájú célpiac aránya csökken, viszont a kivitel szlovák, román 
és horvát piac irányába jelentős mértékben bővült. Az import 
főleg Németországból és Lengyelországból érkezik, de nem 
elhanyagolható Szlovákia, Ausztrália és Csehország szerepe 
sem. Előbbi két tagországból elsősorban feldolgozott termék, 
utóbbi tagországokból dobozos tej érkezik (ez utóbbi csök-
kent az elmúlt éveken) (VŐNEKI – MÁNDI-NAGY, 2014). 
Magyarország külkereskedelmének szerkezetében indokolt 
növelni a hozzáadott érték arányát az exportban a magasabb 
fajlagos jövedelem elérése érdekében. A magasabb hozzáadott 
értékű termelés több munkahelyet is teremt.
A tejegyenértékben kifejezett külkereskedelmi egyenleg és a 
kvótakihasználtság alapján Hollandia és Németország a két leg-
versenyképesebb tagállam az EU-ban, főleg a magas exportvo-
lumen miatt. Luxemburg, Dánia, Írország (és szintén Hollandia) 
magas önellátottsági szintje, Franciaország pedig a magas pozi-
tív kereskedelmi egyenlege miatt emelkedik ki. Olaszország és 
Spanyolország növelheti a termelését, mert a negatív kereskedel-
mi egyenleghez és alacsony önellátottsági szinthez az alacsony 
kvóta is hozzájárul. A legkevésbé versenyképes tagországokban 
a negatív kereskedelmi egyenleg mellé alacsony önellátottsági 
fok és kihasználatlan kvóta is társul. Magyarország ebbe a 
csoportba tartozik, habár külkereskedelmi egyenlegünk javult 
2010-2012 között (VŐNEKI – MÁNDI-NAGY, 2014). Az EU 
fajlagos hozamai heterogének. Dánia, Svédország, Finnország 
és Portugália 2012. évi átlagos hozama tehenenként meghaladta 
a 8 ezer kg-ot. Hollandia, az Egyesült Királyság, Csehország, 
Észtország, Németország, Magyarország és Franciaország 
hozama pedig tehenenként az évi 7 ezer kg-ot. Hazánk fajlagos 
hozamai nem maradnak el az európai átlagoktól. Az EU átlag 
2012-ben 6.618 kg volt, ezzel szemben Magyarországon 7.129 
kg tehenenként (IFCN, 2014). 

A beltartalmi értékek viszont közel sem ilyen kedvezőek. A ha-
zai tejzsír és tejfehérje tartalom kirívóan alacsony az EU tagál-
lamok összehasonlításában. 2012-ben 3,6%-os zsír és 3,2%-os 
fehérje paraméterek jellemezték a magyar tejtermelést. Az EU-
28 átlag ezzel szemben 4,04%-os zsír- és 3,37%-os fehérjetar-
talom. A legjobb értéket a holland, finn és dán tejtermelők érték 
el, a legkedvezőtlenebbet pedig Magyarország, Málta, Lengyel-
ország (habár a fehérjetartalom itt viszonylag magas volt), Spa-
nyolország és Portugália (2. ábra).
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2. ábra – Az EU tagországok által termelt tej beltartalmi érté-
kei 2012-ben
Forrás: EUROSTAT, 2012

A hazai tejágazat részesedése 7% körül alakul a mezőgazdasági 
termelésből és mintegy 4% a mezőgazdasági exportból. Az élel-
miszerre fordított kiadásokból 14,3%-ot tesz ki a tejtermékekre 
fordított jövedelmi hányad. 2013-ban 1,7 milliárd liter tejet ter-
meltek Magyarországon. Az összes tehénlétszám 340 ezer egyed 
volt, ebből 204 ezer egyed volt tejhasznú. A tehenek nagy részét 
(82%) gazdasági szervezetek tartották, 12%-át egyéni gazdasá-
gok. Az állomány 2010/2011-től mutat lassú növekedést, a tej-
hasznú állomány mérsékelten, a húshasznú valamivel erősebben 
emelkedett. Az Európai Unióban a tejtermelő gazdaságok száma 
csökken. Az átlagos állományméret erősen heterogén, azonban 
a koncentráció erősödése megfigyelhető minden tagállamban. 
2004 és 2013 között csökkent a hazai tejtermelő gazdaságok 
száma is, 29,6 ezer gazdaságról 14,2 ezer gazdaságra. Ezzel 
szemben az átlagos gazdaságméret növekedett, 2004-ben 11,7 
tehén jutott egy gazdaságra, 2013-ban már 24 tehén (VŐNEKI – 
MÁNDI-NAGY, 2014). 
Az átlagos tehénlétszám gazdaságonként Dániában, Csehor-
szágban és Cipruson a legnagyobb. Csehországban az átlagos 
üzemméret a háromszorosára növekedett az EU csatlakozás 
óta. A kevésbé fejlett tejágazattal rendelkező országban a kis, 
átlagosan tíz tehén alatti gazdaságok dominálnak (Románia, 
Lettország, Litvánia, Bulgária) (VŐNEKI – MÁNDI-NAGY, 
2014). A gazdaságonkénti tejhasznú tehénlétszám eltérő a 
tagállamok között, de általánosan megfigyelhető a növekvő 
tendencia. Magyarországon 22 tehén/gazdaság volt az átlagos 
létszám 2010-ben, miközben Dániában és Csehországban, 
továbbá Cipruson meghaladta a 100-at az egy gazdaságra jutó 
létszám. Mindössze 7 tagország (Ausztria, Bulgária, Lettország, 
Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovénia) rendelkezett 
kevesebb átlagos tehénlétszámmal gazdaságonként, mint hazánk 
(ERNST&YOUNG, 2013).
A hazai tejtermelés koncentrált, a tejhasznú állomány 2/3-a 
500, vagy annál nagyobb egyedszámú tehenészetekhez tartozik. 
Utóbbi években felgyorsult a koncentráció, hasonló koncent-
rációval még Csehországban, Szlovákiában és Németország 
bizonyos régióiban találkozunk. A koncentrációval nő az egy 
gazdaságra jutó átlagos tehénállomány, ugyanakkor csökken 
(2013-ban -22%-kal) a tehenet tartó egyéni gazdaságok száma. 
2012/2013-ban a beszállítási tejkvóta kihasználtsága 76%-os 
volt. Az egyéni gazdaságok a tehénállomány több mint 1/3-át 
tartják, de a tejtermelés 1/5-ét adják csupán, tehát nem tud-
nak olyan hatékonyan termelni, mint a gazdasági szervezetek 
(VŐNEKI – MÁNDI-NAGY, 2014). 

A hazai tejfeldolgozó ipar meghatározó szereplője az Alföld Tej 
Értékesítő és Beszerzési Kft., illetve a Sole-Mizo Zrt. együttesen 
mintegy 25%-os piaci részesedéssel. Az 5 legnagyobb tejfeldol-
gozó között található még a Danone Kft., a Friesland Campina 
Hungária Zrt. és a Tolnatej Zrt. A feldolgozók száma növekedett 
az EU-csatlakozáshoz képest. 2003 és 2012 között 106-ról 122 
db-ra, miközben az átlagos felvásárlás üzemenként 17,4 ezer 
tonnáról 11,8 ezer tonnára esett vissza. A tejfeldolgozók 95%-
a mikro-, kis- és középvállalkozás. A nagyvállalkozások száma 
mindössze 7 db volt 2012-ben, a három legnagyobb feldolgo-
zó piaci részesedése 37%, az öt legnagyobbé pedig 55% volt 
2012-ben. Kevés a többségében külföldi tulajdonú tejfeldolgozó 
(9 db), a nyereséges vállalatok száma pedig mindössze 59 db 
(48%) volt. A nagy- és közepes méretű üzemek műszaki szín-
vonala kielégítő, a kis- és mikrovállalkozásoké jelentősen elma-
rad a nyugat-európai színvonaltól. Az utóbbi években a magas 
nyerstejárak miatt jelentősen megnőtt a feldolgozók alapanyag 
költsége. A teljes feldolgozás költségének fele, vagy akár 70%-a 
is lehet a nyerstej költsége, a feldolgozók a tejárak folyamatos 
leszorítására törekednek. 
A szövetkezetek részesedése a hazai tejágazatban alacsony nem-
zetközi összehasonlításban. Míg Svédországban, Írországban, 
Hollandiában, Luxemburgban, Ausztriában és Portugáliában 
80% fölötti, addig Németországban és Franciaországban a szö-
vetkezetek súlya azonos a privát tejfeldolgozókéval a tejfelvá-
sárlás tekintetében. Magyarországon a teljes felvásárlás 32%-
ával részesednek a tejfelvásárlásban a termelői csoportok (10 db, 
2012-ben) (VŐNEKI – MÁNDI-NAGY, 2014).
A tej termelési költségét tekintve középmezőnyben helyezke-
dik el Magyarország a környező országokkal összehasonlítva. 
A közvetlen költség részaránya viszonylag magas, főleg a takar-
mányköltségek nagyobb súlya miatt. Egy liter tej előállításához 
1,8-1,9 kg takarmányt használtak fel a gazdaságok 2009-2011 
között, melyből 0,3-0,4 kg volt az abraktakarmány. Míg az ab-
raktakarmány nagyobb része piacról került beszerzésre, addig a 
tömegtakarmányok főként saját termelésűek voltak. Problémát 
jelent a hazai termelésben, hogy a 6000 liter feletti fajlagos át-
laghozammal rendelkező gazdaságokban nincs legeltetés, a ta-
karmányozásban pedig meghatározó a silókukorica és a szemes 
kukorica, mely keményítőtartalma magas. Fontos takarmány 
továbbá a szójadara és a lucernaszenázs. Az állatok igényeit a 
hazai takarmányozási technológia gyakran nem képes kielégíte-
ni, az abraktakarmány nagy súlya is közrejátszik abban, hogy a 
tejhasznú tehenek kevesebb, mint 2,5 laktációt élnek csak meg 
(VŐNEKI – MÁNDI-NAGY, 2014).

A támogatási rendszer változása és a környezeti megkötések
Az állattartás szempontjából lényeges, hogy a 2013-ban életbe 
lépett földtörvény 1200 hektárban maximalizálja a birtokmére-
tet, mely 1800 hektárra növelhető megfelelő állatlétszám mel-
lett. A nagyállat egységet a gazdaság egész területére kalkulál-
ják, így legalább 900 nagyállat egység az előírás 1800 hektár 
mellett. A földbérleti szerződések lejártával az 1800 hektár fe-
lett gazdálkodók területe olyan mértékben is csökkenhet, amely 
már veszélyezteti a tömeg- és abraktakarmány termelést, az 
alomszalma biztosítását és a tárgya elhelyezését (VŐNEKI – 
MÁNDI-NAGY, 2014).
A több mint 570 ezer gazdaság 0,1%-a 1200 hektár feletti, és 
mindössze 0,05% az 1800 hektár felettiek aránya, mégis, szere-
pük nem elhanyagolható, mivel a mezőgazdasági területek 26, 
illetve 19%-át művelik. A tehénállomány majdnem felét az 1200 
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hektár alatti gazdaságok képviselik, és az 1800 hektár felettiek 
aránya is eléri az 1/3-ot (1. táblázat).

1. táblázat: Az 1200 és 1800 hektár feletti gazdaságok szere-
pe a termelési szerkezetben

Megnevezés Összes 
gazdaság

>1 200 ha 
aránya (%)

>1 800 ha 
aránya (%)

Gazdaságok  
száma (db)

576 805,0 0,1 0,05

Mezőgazdasági 
terület (ezer ha)

4 686,3 26,3 18,9

Szarvasmarha 
állomány  
(ezer db)

698,3 37,1 27,1

Ebből tehén 
(ezer db)

240,5 44,1 31,8

Forrás: KSH, 2012. ÁMÖ 2010 alapján AKI Vállalkozáselemzési Osztályának 
számításai

Az SAPS támogatások keretében 150 ezer euro felett minimum 
5%-os elvonás kötelező, de tagállami hatáskörben ez akár 100% 
is lehet. A munkabér és a járulék levonását is engedélyezi az 
EU, de erről is a tagállamok dönthetnek. A zöldítési támogatás, 
amely 80 eurót jelent hektáronként, nem korlátozható: az összes 
területre jár. Az 1200 hektár feletti gazdaságok (518 db) által 
művelt 1,2 millió hektár területéből körülbelül 0,6 millió hek-
tár nem kapna SAPS támogatást. Ez mintegy 23-24 milliárd Ft 
átcsoportosítást jelent évente a vidékfejlesztési támogatásokra, 
ahonnan évi 75 millió EUR (23 milliárd Ft) átcsoportosítanak 
az I. pillérbe. Azaz, először a 2. pillérből az 1. pillérbe teszünk 
támogatást, majd ezt az összeget elvéve az 1200 hektárnál na-
gyobb területtel rendelkező gazdaságoktól visszatesszük a 2. 
pillérbe. A 23 milliárd Ft-os támogatásból a kormány állattartó-
kat támogatna, de ez a többlettámogatás kis összegnek számít az 
állattenyésztés támogatásához képest. 
Problémát jelent a tejágazatnak, hogy a támogatás-csökkentés-
sel érintett üzemek tartják a szarvasmarha állomány harmadát, 
a tejelő állomány esetében pedig annak több, mint a felét. Az 
SAPS csökkentés által érintett gazdaságok 40%-a tart tejelő te-
henet, több mint fele pedig 1800 hektárnál nagyobb területen 
gazdálkodik. Valamivel több, mint 20 ezer fő alkalmazottat érint 
így a támogatás-csökkentés. 2015-től a kvóta megszüntetésével 
élesebb piaci verseny várható, így érzékeny kérdés, hogy a nagy 
területtel rendelkező versenyképes gazdaságok termelésének 

csökkentése milyen hatással lesz a termelésre. A gazdaságok 
versenyképességét nemzetközi szinten kell vizsgálni, ha ezek az 
EU szinten is helyt álló gazdaságok csökkentik a termelésüket, 
megugorhat az import termékek aránya, a nyerstej export pedig 
visszaeshet. Végső soron, ha a nyerstej export ára visszaesik, az 
a tejárak visszaesését eredményezi a belföldi piacon. A nitrát 
direktíva kérdése is érinti részben a tejágazatot. A nitrát direk-
tíva során meghatározott értékek több szakértő szerint is magas 
szinten lettek meghatározva. Ezt nem indokolja sem az alacsony 
trágyafelhasználás nemzetközi összehasonlításban, sem pedig a 
csökkenő állatlétszám. Az állattartók számára jelent ez komoly 
kötelezettséget, érintve a trágyázást és a legeltetést is (VŐNEKI 
– MÁNDI-NAGY, 2014).

Mi várható, ha megszűnik a tejkvóta?
2008 novemberében az Európai Unió döntött a tejkvóta rendszer 
fokozatos kivezetéséről, 2015. április 1-ig. A kvótákat 1984-ben 
vezették be a többlettermelés korlátozására. A kivezetés lehető-
vé fogja tenni, hogy a termelők jobban reagáljanak a piac jelzé-
seire, így a szerkezetátalakításból hatékonyságnövekedés érhető 
el (OECD-FAO, 2013). Ezzel egy időben a kvóták eltörlése sú-
lyosbítja a tejtermelés bizonyos, komparatív hátrányokkal küzdő 
területeinek gazdasági kilátásait (ERNST&YOUNG, 2013).
A tejkvóta kivezetésének közeledtével számos tanulmány lát 
napvilágot, mely az aktuális tejpiaci helyzet bemutatása mellett 
választ próbál adni arra, mi várható a tej- és tejtermékek piacán. 
Az előrejelzések ellenére sem lehet tudni mi várható, a kvóta egy 
erős szabályozó eszköz, mely három évtizedes működés után 
szűnik meg, így a hatása még csökkenő kihasználtság ellenére 
is erős.
Az előrejelzések szerint a Közösség exportja növekedni fog a 
kvóta megszüntetése után. A friss tejtermékek esetében 20%-kal, 
a sovány tejpor közel 15%-kal, a vaj és a sajt mérsékeltebben, 
4, illetve közel 3%-kal. Legkisebb mértékben a sovány tejpor 
kivitele emelkedik, mindössze 2%-kal. Az EU vajfogyasztása 
javulhat kis mértékben, bár a fogyasztói kereslet az olcsó tö-
megtermékek irányába tolódott el. Az EU elsősorban a sajt és a 
tejsavóból készült termékek, illetve a sovány tejpor exportjával 
vehet részt a fogyasztás globális növekedéséből. A kereslet nö-
vekedése az Ázsiai régióban lesz markáns a jövőben. Míg az EU 
fogyasztása tej- és tejtermékekből alig változik, addig a kínai 
kereslet olyan mértékben nő, amit a belső termelés nem képes 
követni, így importból kell kielégíteni a fogyasztói igényeket. 
Kínában a tejtermékek fogyasztásának növekedését elsősorban 
a fogyasztói jövedelmek folyamatos emelkedése, az étkezési 

szokások változása, a kiskereskedelem modernizációja és az 
urbanizáció mellett az iskolatej-program elterjedése okozza. 
Kína növekvő igénye képes felvenni az EU teljes többlet-
termelését, mely főleg az észak-európai tengerparti sávból 
származik majd (VŐNEKI – MÁNDI-NAGY, 2014).
VALEUR (2013) szerint Kína deficitje megegyezik a jelen-
leg világpiacra kerülő tej- és tejtermék mennyiséggel. Több 
szakértő véleményére alapozva állítja, hogy a jövőben Kína 
egymaga lehet az a piac, mely a világpiac árait meghatároz-
za, mivel a nemzetközi kereskedelembe kerülő tej- és tejter-
mékekből a jelenlegi 15%-os részesedése a jövőben 60%-ra 
növekedhet.
Lassú növekedés várható az EU tejtermelésében (0,3%/év) 
a következő évtizedben, főleg a belső kereslet szerény bő-
vülése és a viszonylag magas termelési költségek miatt. A 
költségek magas színvonala akadályozza az Európai Uniót 
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abban is, hogy növelje részesedését a gyors növekedést mutató 
exportpiacokon (OECD-FAO, 2013). Erősen regionális az EU 
tejtermelése, mindenekelőtt a síkságon gyakori a tejelő tehéntar-
tás, illetve néhány hegyvidéki területen, például az Alpokban is 
megfigyelhető intenzív tejtermelés (ERNST&YOUNG, 2013). 
REIMER (2013) szerint egyes hollandiai és németországi tarto-
mányokban akár 15-20%-os termelésnövekedés is elérhető. De 
felhívja a figyelmet Németországgal kapcsolatban arra is, hogy 
a német sertéságazat utóbbi években látott nagymértékű nö-
vekedését trágyaelhelyezési problémák kísérték. A tejágazat 
hasonló növekedése esetén ezeket el kell kerülni.
Az EU tejtermelése elmozdult az utóbbi években az inten-
zíven termelő gazdaságoktól a tengerparti, elsősorban az 
Atlanti-óceán környéki kevésbé intenzív, a legeltetéshez 
kedvezőbb adottságokkal rendelkező gazdaságok javára, 
ahol alacsonyabb a hozam, de a fajlagos tejtermelés költsé-
ge is (EURÓPAI BIZOTTSÁG, 2013). A termelés növeke-
dése majdnem elérte a korlátait a főbb tejtermelő régiókban. 
Ennek oka, hogy a földterületek bővítése nehéz (verseny a 
tej- és a bioüzemanyag-termelés között), a tehenek elérték 
a termelési potenciáljuk felső korlátját, a legeltetés hiánya 
növeli az állatjóléti kockázatokat, illetve a társadalom aggo-
dalmát fejezi ki az etikai kérdésekkel kapcsolatban (EMB, 
2013b). HEMME (2013) felhívja a figyelmet, hogy a ter-
melésüket növelő tagállamok a többletet az exportpiacokon 
helyezik majd el (3. ábra).
3. ábra: Az európai unió tejtermelésének elmozdulása NUTS 2 
szinteken 2012-ben (1000 tonna)
Forrás: EURÓPAI BIZOTTSÁG, 2013, 

A COPA – COPEGA (2013) felmérése szerint az alacsony tej-
árak, a környezetvédelmi szabályozások változása és a potenci-
ális növekedés hiánya, a tejárak ingadozásának növekedése és 
a tejkvóta ára volt az öt fő tényező, ami miatt a termelők ko-
molyan fontolóra vették a termelés feladását. Jelentősebb indok-
nak számított még fontossági sorrendben a keresztmegfeleltetés 
bevezetése, farmon kívüli vagy alternatív gazdasági tevékeny-
ségek jövedelmezőbbé válása, illetve a kvóta szabályozásának 
változása. 
Az AKI (2013) megállapítása szerint az Európai Unió legtöbb 
térségében nem a tejkvóta, hanem a rendelkezésre álló mező-
gazdasági terület nagysága, a finanszírozás költségei, a kör-
nyezetvédelmi megkötések és a kiskereskedelem árharca, mely 
problémát jelentett a tejágazatnak. A tejpiacot liberalizáló lépé-
seknek, valamint a globális kereslet dinamikus növekedésének 
köszönhetően tovább erősödik a globális folyamatok hatása az 
EU piacán. Ezzel egy időben megnő a szélsőséges ármozgások 
és a krízishelyzetek kialakulásának veszélye.
Az ERNST&YOUNG (2013) szakmai tanulmánya szerint a 
versenyképesség és a piaci egyensúly területén az áringadozás 
lesz a legfőbb kihívás 2015 után. PENNINGS (2013) úgy véli, 
hogy a jelenlegi piacszabályozási eszközöket újra kell gondol-
ni, és a jövőben új eszközökkel kiegészíteni. Véleménye szerint 
az ár és a mennyiség aszimmetriáit az értékláncon belül meg 
lehet szüntetni vagy visszaszorítani egy tiszta ár és mennyiség 
információs platform létrehozásával. THEUVSEN (2013) és 
SCKOKAI (2013) javasolja, hogy állandósítsák, illetve erősít-
sék meg a biztonsági hálót a kivételes piaci válságok érdekében. 
REIMER (2013) szerint a tagországok különbözően vélekednek 
a biztonsági hálóról, ugyanakkor a túltermelés kezelése kiemelt 
jelentőségű feladat lesz. HAÜSLER (2013) versenyképesnek 

nevezi az unió termelését, azonban felhívja a figyelmet az ár-
ingadozások szerepének mérséklésére. A pénzügyi és politikai 
okok miatt az Európai Bizottság ma már nem képes széleskö-
rű piaci támogatásokat fizetni. THEUVSEN (2013) megjegyzi, 
hogy a termelés természetes áthelyeződése a versenyképesebb 
régiók felé veszélyeztetheti a kevésbé előnyös területek kilátá-
sait. THEUVSEN (2013) javasolja a jelenlegi jogi keretek meg-
erősítését a kedvezőtlen adottságú területek érdekében, arra az 

esetre, ha a kvóta eltörlése után a termelés földrajzi átrendező-
dése jelentősen felgyorsul. Meg kell gondolni, hogy a kevésbé 
előnyös régiókat esetlegesen vissza lehetne alakítani kevésbé 
intenzív gazdálkodási gyakorlatok felé, mint például a marha-
hús előállítás. VALEUR (2013) szerint a nyugati, északnyugati 
térségekben fog a legjelentősebben emelkedni a termelés a kvó-
takivezetés után, ennek jelei már most is látszódnak.
PENNINGS (2013), THEUVSEN (2013) és SCKOKAI (2013) 
is egyetértenek abban, hogy a hozzáadott érték eloszlása az ér-
tékláncon belül központi kérdés lesz a közeljövőben is. A ter-
melői szervezetek és a szakmaközi szervezetek szerepét indo-
kolt megerősíteni ennek érdekében, melyet SCKOKAI (2013) 
szintén javasol. Biztosítani kell, hogy a termelői és szakmaközi 
szervezetek megfelelő méretűek legyenek a hatékony műkö-
dés érdekében, és hogy a termelői szervezeteknek (PO) legyen 
elegendő alkupozíciója. ALICZKI et al. (2013) egyetért abban, 
hogy a termelői együttműködések az alkupozíció erősítésében 
és a költségek redukálásában a hazainál jóval fontosabb szere-
pet játszanak nyugaton. Ezzel szemben THEUVSEN (2013) úgy 
véli, hogy ezek a szervezetek alig játszanak szerepet a termelők 
alkupozíciójában. SCKOKAI (2013) javasolja, hogy támogas-
sák a gazdaságok koordinációját intézményi testületekkel, to-
vábbá az oltalom alatt álló eredet és földrajzi megjelöléseket.
DE HAAN (2013), ZILJSTRA (2013), CLAUSEN (2013) és 
LEHTONEN (2013) szintén egyetért abban, hogy a környeze-
ti károsodás kockázata és annak elkerülésére tett kísérletek a 
termelőkre és a társadalomra is további költségeket vethet ki. 
Ezek a jelenlegi jogi keretek hatékony használásával és tisztelet-
ben tartásával mérsékelhetőek. LEHTONEN (2013) megjegyzi, 
hogy a versenyképtelen és sérülékeny területek jobban szembe-
sülnek az árak ingadozásával, és nem lesznek képesek megbir-
kózni azokkal az időszakokkal, amikor tartósan alacsony lesz a 
tejár. Ezen kívül javasolja a sérülékeny területek feltérképezését.

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

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

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

Nagy tejtermelésű tehenek 
emésztésének segítése:
 •  Növeli a takarmányok emészthetőségét.
 •  Javítja az állatok takarmányértékesítő 
  képességét.
 •  Növeli a tejtermelést.
 •  Táplálja a bendőben élő baktériumokat.
 •  Segít a bendő pH beállításában.
 •  Csökkenti az acidózis kialakulásának 
  kockázatát.
 •  A laktáció 60-120 napjára ajánlva.
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“Ha a tehenedre nézel gondolj arra, hogy 
nemcsak egy ‚tejgyár′, hanem a 
bendőjében élő baktériumok és 
gombák menedzsere is!” 

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

Ehhez ajánljuk Önnek a Nutrirumen 
terméket!

15
 k

g-
os

 k
isz

er
el

és



40 Holstein Magazin
2014/5

Hazai szerzőink

A szarvasmarhák oltógyomor helyzetváltozása (OHV) a nagyter-
melésű tejelő állományok egyik gyakori, multifaktoriális megbe-
tegedése. Kártétele közvetlenül az elhullásban, selejtezésben, ill. 
a műtéti költségekben jelentkezik, közvetve pedig a romló terme-
lési, szaporodásbiológiai és egyéb egészségi mutatókban nyilvá-
nul meg. Az OHV tehenenkénti kártételét az USA-ban 200-700 
US dollárra, az EU-ban 250-700 euróra becsülték (Bartlett et al. 
1995; Patelli et. al. 2013; Van Winden & Kuiper 2003). Figye-
lembe véve, hogy egyes állományok esetében a 20%-ot meghala-
dó gyakoriságban is előfordulhat (Boman, 2014), mindenképpen 
komoly állományszintű gazdasági kárt okozó megbetegedésként 
kell számon tartani.
Munkánk során egy nyugat-dunántúli, átlagosan 900 tehenes hol-
stein-fríz tehenészetben vizsgáltuk az OHV kártételét és a gya-
koriságát befolyásoló termelési és állategészségügyi tényezőket 
2011 és 2013 között. A magas termelésű csoportok 2011 második 
fele óta pihenőboxos, hígtrágya-technológiával felszerelt, kötet-
len tartású istállókban vannak elhelyezve, a 20 liter alatt terme-
lő és szárazon álló csoportok mélyalmos istállókban. Az állatok 
napi termelésének nyomon követése számítógép által vezérelt 
AFIFARM telepirányítási rendszerrel történik. A havi termelés-
ellenőrzést az ÁT. Kft. végzi. A telep tuberkulózistól, brucellózis-
tól és leukózistól mentes.
A beteg tehenek kiszűrését a telepen a telepirányítási rendszer 
adatainak elemzésével végzik. Az oltógyomor helyzetváltozás 
differenciáldiagnózisa hallgatózásos kopogtatással történik. Mű-
téti korrekció elvégzésére gazdaságossági megfontolásokat köve-
tően csak bal oldali OHV-val diagnosztizált állatok esetében kerül 
sor, jobb oldali OHV-val diagnosztizált állatok a műtét nagyon 
kedvezőtlen kórjóslata miatt mielőbbi selejtezésre kerülnek. A bal 
oldali OHV műtéti korrekcióját a diagnózis napján utrechti min-
tájú, baloldali transcután abomasopexiával végzi a telepi ellátó 
állatorvos. Ha nem lép fel műtéti szövődmény, az állat 3 nap után 
kerülhet vissza a termelésbe. 
Az OHV okozta gazdasági veszteségek számításánál az OHV mű-
tét költségét, a munkadíj és a gyógyszerköltség összegét vettük 
figyelembe. Az elkülönített tejmennyiséget az élelmezés-egész-
ségügyi várakozási idő átlagos hosszából és az átlagos napi tej-
termelésből számítottuk a tejár ismeretében. A tejhozam-csökke-
nésből eredő veszteséget az OHV-s és nem OHV-s tehenek éves 
tejtermelésének különbsége és a nettó tejár szorzata 
(bruttó tejárbevétel -takarmányozási költség) adta. 
A két ellés közti idő meghosszabbodásából szár-
mazó veszteség számszerűsítésénél csak a nettó 
tejárbevétel-csökkenésből eredő veszteséget vettük 
számításba. Az OHV-s tehenek rosszabb terméke-
nyüléséből eredő nagyobb spermafelhasználás többletköltségét 
az OHV-s és nem OHV-s tehenek termékenyítési indexéből és az 
átlagos spermaárból számítottuk ki. A selejtezésből eredő veszte-
ség számításánál az ún. állatérték-különbözeti módszert használ-
tuk, aminek a lényege, hogy a selejtezett tehén helyett beállítandó 
üsző felnevelési költségéből kivonjuk a selejt tehén árát. Az elhul-
lásból eredő veszteséget az üszőbeállítási költségből számítottuk 
ki. Számításainkat a 2012-2013-as év összesített termelési adatai 
és a 2013. év ár- és költség adatai alapján végeztük.

Eredmények 
A telepen az átlagos laktációs termelés alakulását az 1. táblázatban 
foglaltuk össze. Látható, hogy a laktációs termelés a 2007-es 9489 
kg-os értékről 2013-ra 10.012 kg-ra emelkedett, ezzel párhuzamo-
san az oltógyomor helyzetváltozás diagnózisának éves gyakorisága 
háromszorosára, állományszinten 3%-ról 10%-ra nőtt.
1. táblázat: Az átlagos laktációs termelés és az OHV 
       alakulása 2007-2013 között

Év Átlagos laktációs 
tejtermelés (kg)

Átlagos 
tehénlétszám

OHV 
esetszám

OHV 
százalék

2013 10.012 922 92 9,98%
2012 10.117 904 83 9,18%
2011 9840 856 29 3,39%
2010 9882 862 Nincs adat Nincs adat
2009 9699 887 25 2,82%
2008 9583 909 28 3,08%
2007 9489 908 27 2,97%

Az 1. táblázatban szereplő adatok egybevágnak a szakirodalmi 
megállapításokkal, miszerint az OHV előfordulása a termelés szín-
vonalának emelkedésével együtt nő (Van Winden & Kuiper 2003). 
Mindazonáltal szembetűnő az OHV előfordulási gyakoriságának 
2011-ről 2012-re történő közel háromszoros megemelkedése. A 
szóban forgó két év között jelentős változás a tartástechnológia te-
rén történt, 2011 második felében került sor a hagyományos mély-
almos istállótechnika hígtrágya rendszerrel felszerelt, pihenőboxos 
rendszerré történő átalakítására.  Mindezekből feltételezhető, hogy 
a modernebb, bár egyre kevésbé természetszerű tartástechnológia 
az OHV gyakoriságát is kedvezőtlenül befolyásolja. Ez sokkal 
szembetűnőbb a fogadócsoport esetében. Ebben a csoportban tehén-
létszámtól függően a 3-4. laktációs hétig tartózkodnak az állatok. A 
fogadócsoport egészen 2013 márciusáig mélyalmos istállóban volt 
elhelyezve, majd 2013 áprilisában pihenőboxos istállóba került át-
telepítésre, mindezzel együtt az állatok rendelkezésére álló jászol-
hossz is közel a felére csökkent. A 2. táblázatban azt foglaltuk ösz-
sze, hogy az összes OHV eset hány százaléka fordult elő a laktáció 
35. napjáig az egyes években.
2. táblázat: A 35. laktációs nap alatti tehenekre eső OHV  
        gyakoriság

A 2. táblázatból látható, hogy a technológiai váltást megelőző évek-
ben az OHV esetek megoszlása nagyon hasonlóan alakult a 35. lak-
tációs nap alatti állatok körében, majd a fogadócsoport áthelyezését 
követően az előfordulási gyakoriság duplájára nőtt. Valószínű, hogy 
a pihenőboxos istállótechnika és a kevesebb rendelkezésre álló já-
szolhossz, feltehetően a takarmányfelvételi kedv csökkenésén ke-
resztül növelheti az OHV gyakoriságát a laktáció elején amúgy is 
gyengébb étvágyú állatok körében. A 2011-2013. évek OHV ese-
teinek laktáció szám szerinti megoszlását a 3. táblázat szemlélteti.

 Az oltógyomor helyzetváltozás előfordulása 
és gazdasági kártétele egy nagy létszámú tehenészetben
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3. táblázat: Az OHV előfordulása a laktációszám függvényében
Év 1. laktációs 2. laktációs 3. laktációs
2011 41,38% 34,48% 24,14%
2012 37,35% 36,14% 26,51%
2013 44,57% 36,96% 18,48%

Látható, hogy mindhárom évben a legtöbb eset az első laktációs 
állatok közül került ki, hasonlóan a Varga (2013) által megfigyeltek-
hez. Mindezt Jubb és mtsai. (1991) azzal magyarázzák, hogy az első 
laktációs állatok nehezebben adaptálódnak a számukra új szociális, 
takarmányozási és tartási körülményekhez. A laktációs stádium sze-
rinti eloszlást vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a szakirodalomban 
leírtakhoz hasonlóan az esetek zöme az ellést követő ötödik hétig 
jelentkezik, azonban mindhárom vizsgált évben feltűnően magas 
volt az OHV gyakorisága a 100., ill. a 200. laktációs napon túli álla-
tok esetében is (4. táblázat).

4. táblázat: Az OHV esetek laktációs stádium szerinti megoszlása
Laktációs napok

Év 1-35 35-100 101-200 200<
2011 44,8% 20,7% 13,8% 20,7%
2012 43,4% 9,6% 19,3% 27,7%
2013 52,2% 16,3% 12,0% 19,5%

Az OHV kísérő betegségeinek vizsgálatakor azt találtuk, hogy a 
35. laktációs napig diagnosztizált OHV-s tehenek közel 89%-ának 
vizeletéből ketózis volt kimutatható, majd a laktációs napok növe-
kedésével ennek előfordulási gyakorisága csökkent. Ezzel szemben 
előrehaladottabb laktációjú egyedek esetében is viszonylag magas 
volt az aciduria előfordulása (pl.: a 200. laktációs napon túl is elő-
fordult az OHV esetek 33,3%-ában). Az adatok igazolják a laktá-
ció elején kialakuló ketózis hajlamosító szerepét az OHV kialaku-
lásában, míg a laktáció második felében inkább a takarmányozási 
technológia hiányosságaiból fakadó acidózis fordul elő hajlamosító 
tényezőként. Az ellés utáni magzatburok visszamaradás 30% alatt, a 
putrid méhgyulladás jóval gyakrabban fordult elő az OHV-val érin-
tett laktációkban. A sántaság a laktáció későbbi szakaszaiban vált 
jelentős kísérő megbetegedéssé, a 101-200. laktációs nap között az 
esetek 50%-ában, a 200. laktációs napon túl 86,7%-ában társult az 
OHV-hoz. Meg kell említeni, hogy a 2011-ben bekövetkezett tar-
tástechnológiai változást követően megszaporodott az állományban 
a dermatitis digitalis és talpfekély előfordulása. Ez elsősorban a 
régebben tejelő állatok körében volt súlyosabb mértékű és a takar-
mány-felvételi kedv csökkentésével közvetve jelentősen hozzájá-
rulhatott az OHV-s esetek számának növekedéséhez.
Az OHV diagnózisok időbeli eloszlását vizsgálva szezonalitás nem 
volt megállapítható, de feltűnt, hogy hosszabb-rövidebb nyugalmi 
időszakok után időről időre kampányszerűen jelentkezett a beteg-
ség. Egy laboratóriumi TMR analízist követően azt tapasztaltuk, 
hogy a visszaérkező eredmények jelentősen különböztek az előírt 
takarmányozási receptúrától, különös tekintettel a rosttartalomra. 
Szúrópróbaszerű ellenőrzések során kiderült, hogy esetenként a 
gépkezelők jelentős, abraktakarmányok esetén az előírtat akár 200-
300%-kal meghaladó bemérési hibával dolgoznak, valamint a TMR 
aprítási ideje is sok esetben rövidebb volt a kelleténél, ami lehető-
séget adott az állatok számára a takarmány-összetevők közti válo-
gatásra. Mindez olyan mértékben eltolhatta TMR számított abrak-
tömegtakarmány arányát, mely magyarázhatta a régebb óta laktáló 
állatok körében is a megszaporodó OHV esetszámot és az azt kísérő 
gyakoribb bendőacidózist is.

Az OHV által okozott gazdasági veszteségek
Az OHV-s állatok laktációs tejhozama több mint 2400 kg-mal ke-
vesebb volt a nem OHV-s tehenekhez képest, emellett a műtét után 
átlagosan 3 napig el is kellett különíteni a tejet. A két ellés közti idő 
átlagosan 66 nappal volt hosszabb az OHV-s teheneknél, a terméke-
nyítési index pedig több mint 50%-kal romlott. A 2012-2013 évek-
ben a műtétet követő egy hónapon belül az állatok 17,1%-a került 
selejtezésre, és 4,3%-a hullott el. A kiújulási százalék 6,6% volt, eb-
ből 5,33% még ugyanabban a laktációban következett be. Az esetek 
kb. 6%-ában fordul elő az oltógyomor spontán helyreállása, de ez 
többnyire csak időleges, ezen az állatok többsége a későbbiekben 
újra OHV-s lett.
5. táblázat: Az OHV gazdasági kártétele a vizsgált tehenészetben

Veszteségforrások Átlagos kár /  
OHV eset (Ft)

A kár meg-
oszlása (%)

Kár telepi 
szinten (Ft/év)

Tejtermelés-csökkenés 176.803 43,2 14.497.841
Két ellés közötti idő 98.141 24,0 8.047.531
Idő előtti selejtezés 71.980 17,6 5.902.400

Elhullás 25.076 6,1 2.056.250
Műtét 20.975 5,1 1.719.950

Elkülönített tej 8.981 2,2 736.412
Spermafelhasználás 7.342 1,8 602.025

Összesen 409.298 100,0 33.562.409

Az oltógyomor-helyzetváltozásból eredő veszteség a vizsgált tehe-
nészetben meghaladta az évi 33 és fél millió Ft-ot, egy OHV eset 
pedig átlagosan közel 410 ezer Ft veszteséget okozott (5. táblázat). 
Ennek közel felét tette ki a tejtermelés-csökkenésből eredő bevé-
telkiesés, ami az összes OHV okozta veszteség 43,2%-át jelentette, 
tehát ez tekinthető a vizsgálatunkban a gazdaságilag legfontosabb 
veszteségforrásnak. Az OHV-val érintett egyedek hosszabb két ellés 
közti ideje az összes veszteség közel egynegyedéért (98 ezer Ft) volt 
felelős, ill. szintén jelentős költséget jelentett az idő előtti selejtezés 
megnövekedett aránya, ami a veszteségek 17,6 %-át okozta (72 ezer 
Ft). Az OHV következtében történt elhullások és a műtét költsége 
hasonló arányban (6, ill. 5%-ban) járult hozzá a veszteségekhez, míg 
az elkülönített tejmennyiség és a megnövekedett termékenyítési in-
dex az előző tényezőkhöz képest jóval kisebb mértékben növelte az 
OHV miatti költségeket, de egy esetre vetítve így is 9 ezer, ill. 7 ezer 
Ft-os átlagos veszteséget jelentettek.

Következtetések
A fentiek után 2013 vége óta nagy hangsúlyt fektettek a telepen a 
hajlamosító betegségek számának visszaszorítására: napi rend-
szerességgel történik a lábfürösztés a sántaság csökkentésére, a 
lábvégproblémás egyedek a telepen rendszeresen kezelésre kerül-
nek. A ketózis megelőzésére a rizikócsoportba tartozó (kövér, nagy 
termelésű) tehenek és vemhes üszők körében az intraruminális 
monensin bolus kerül alkalmazása, az ellés körüli kalciumhiány 
csökkentéséhez anionos előkészítő takarmányozást vezettek be. De 
ezeken felül fontos kiemelni, hogy a legolcsóbb és egyben leghaté-
konyabb módszer mind az OHV, mind más anyagforgalmi eredetű 
problémák megelőzésére a telepi takarmányozás kivitelezésének 
(TMR keverés, kiosztás, elegendő jászolhossz, napi többszöri já-
szolrendezés) napi kontrollja. Ez elősegíti, hogy a tehén által fel-
vett takarmány összetétele minél jobban megközelítse a receptúrá-
ban előírtakat, kielégítve a tejtermeléshez szükséges szárazanyag és 
táplálóanyag igényt. Feltehetően ezek az intézkedések is szerepet 
játszottak abban, hogy 2014 közepéig az előző két évinél jóval keve-
sebb, mindössze 19 OHV eset került diagnosztizálásra.
A felhasznált irodalom a szerzőknél rendelkezésre áll. 
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A kiváló minőségű tej kifejése az egyik legkényesebb művelet a 
tehenészeti telepeken. Megfelelő végrehajtása pontos, követke-
zetes, minden egyes fejés folyamán ugyanolyan kiváló módon 
végrehajtott mozzanatokat igényel. A tejelő tehenek tejleadásá-
nak stimulálása a megfelelő fejés alapfeltétele. A fejés kezde-
tekor a tehénből kifejhető tej csak mintegy 20%-a található a 
tejcsatornákban, 80% még az alveolusokban van. A tejcsator-
nákból a tej szinte szabadon kifolyik, az alveolusokból viszont 
csak stimulációval nyerhető ki. 
A stimuláció nélkül fejt, vagy nem megfelelően előkészített te-
heneknél a fejés folyamán megfigyelhető az ún. bimodális tej-
leadás. Ez azt jelenti, hogy megindul a tejleadás, azonban elő-
ször csak a tejcsatornákban már összegyűlt tej fejése történik 
meg, nagy tejfolyással, majd a tejfolyás csökken addig, amíg 
az oxitocin hatására az alveolusokból is kipréselődik a tej a tej-
csatornákba. Ez hosszabb fejési időt eredményez. A tejleadási 
görbék elemzésével tehát következtetni lehet az előkészítés ha-
tékonyságára.
A bimodális tejleadás elkerülésének módja a megfelelő stimulá-
ció, majd a megfelelő időben felhelyezett fejőkészülék. Tanul-
mányok szerint a tőgy első érintésétől kezdve kb. 15-30 másod-
perc elteltével indul meg az oxitocin termelése, majd további 
20-120 másodperc telik el, mire a tőgy a tejleadási reflexszel 
reagál az oxitocin jelenlétére. Az ideális idő a stimulálástól ez 
első kehely felhelyezéséig kb. 60 másodperc. 
A napi háromszori fejést folytató telepeken különösen nagy je-
lentősége van a megfelelő tőgyelőkészítésnek, mivel a fejési gya-
koriság miatt a tejcsatornák telítettsége relatíve kicsi, így azok 
hamar kiürülnek, ha nem megfelelő az előkészítés vagy a fejőké-
szülékek túl hamar kerülnek felhelyezésre. Ez esetben a tejleadás 
nem lesz megfelelően egyenletes és a fejési idő elhúzódik.
A DeLaval VMS automatikus fejőberendezés tőgybimbó előké-
szítő kelyhe rendkívül hatékony. Ennél a tőgybimbók előkészí-
tése egyenként történik, a különálló tisztítókehely langyos víz 
és levegő keverékével mossa, stimulálja, enyhe vákuummal 
előfeji majd szárítja a tőgybimbókat. Az előkészítési folyamat 

után (mely kb. 7-8 mp-et 
vesz igénybe tőgybim-
bónként) megfelelő idő-
ben, kb. 60 mp elteltével 
történik a fejőkehely fel-
helyezése így a tejleadás 
egyenletes és gyors. A 
laktáció késői időszaká-
ban lévő tehenek számára 
a megfelelő stimuláció 
elérésének érdekében be-
állítható hosszabb ideig 
tartó, vagy akár kétszeres 
tőgyelőkészítő fázis is.
Hagyományos fejőberen-
dezésekben a DeLaval 
DuoVac rendszer alkal-
mazásával a fejés kí-
méletesen, a megfelelő 

tőgyelőkészítéssel és sti-
mulálással történik. A fe-
jési paramétereket a tehén 
tejleadása vezérli. A tőgy 
tisztítása után a tej eltá-
volítása a tejcsatornákból 
kíméletesen, alacsony 
vákuumszinten (33 kPa), 
alacsonyabb ütemszám-
mal (50 pulzáció/perc) 
és a hosszabb masszíro-
zó fázissal történik (30% 
szívás/ 70% szorítás). A 
tőgytisztítás illetve ez a 
kíméletes stimuláció meg-
indítja az oxitocin terme-
lést, melynek hatására az 
alveolusokból kipréselődő 
tej a már üres tejcsatornák-
ba jut, ahonnan könnyen kifejhető. Amikor az oxitocin hatására 
az alveolusok összepréselődnek és megindul a fő tejleadás (>2-
300g/perc), a DuoVac fő fejési fázisra vált, normál üzemi vá-
kuumszinttel (42-46 kPa), ütemszámmal (60 pulzáció/perc) és 
fejési ütemaránnyal (70% szívás/30% szorítás) működik. A fő 
tejleadás után, amikor a tejfolyás újra 200 g/perc alá csökken, 
a DuoVac rendszer ismét kímélő fejésre vált. Tartósan 2-300g/
perc alatti tejfolyás esetén ugyanis túlfejésről beszélhetünk, ami-
kor is a normál fejési paraméterekkel történő fejés már károsít-
hatja a tőgybimbóvég szöveteit.
DeLaval ALPRO telepirányítási rendszer használata esetén a kí-
mélő fejés paraméterei igény szerint beállíthatók. A szoftver által 
szolgáltatott kimutatások alapján pedig nyomon lehet követni 
minden egyes tehénnél a tejleadás alakulását a fejés első két per-
cében, 15 másodperces időközökkel. Az így kapott adatok alap-
ján ellenőrizni lehet a tőgyelőkészítés hatékonyságát és ameny-
nyiben szükséges változtatni lehet az előkészítési műveleteken.
A DeLaval DuoVac rendszer használata tanulmányok szerint 
rengeteg előnyt biztosít a tejtermelők számára. Egyrészt a meg-
felelő stimuláció miatt a tejleadás gyors és hatékony, mérések 
szerint átlagosan 6 mp-cel gyorsabb a tehenek tejleadása. Más-
részt a megfelelő fejési paraméterek és tejleadási karakterisztika, 
illetve a tőgyben maradó un. strip yield (azaz a fő tejleadás be-
fejezte után további stimulációval kinyerhető tejmennyiség) ki-
fejése miatt átlagosan 0,3%-kal megnövekedett a tejmennyiség. 
Egy 900 tehenet fejő állományban a tehenek harmadánál 
a DuoVac rendszer újra fő fejési fázisba váltott, mivel újra 
200 g/perc fölé emelkedett a tejleadás az utófejési fázis alatt.  
A bimodális tejleadás 33%-ról 18% alá csökkent a rendszer sti-
mulációs hatásának köszönhetően az előkészítés során. A gyor-
sabb tejleadás következtében pedig a korábbi 4,5 órás teljes fe-
jési idő 20 perccel megrövidült. A DuoVac funkciót az MP400, 
MP580, MP680 és MP780 DeLaval fejéspontvezérlő egységek 
tartalmazzák! 
Hozza ki a legtöbbet fejőberendezéséből a DeLaval PLUS+ 
DuoVac megoldásával!

A megfelelő fejési rutin kialakítása
Tóth Tamás

termékmanager



Tudja-e Ön, hogy a szervizköltség megtérül?
Tanulmányok szerint a szervizelésre és 
karbantartásra fordított összeg ötszörösét 
lehet megtakarítani a vészhelyzeti leállások 
költségeinek kiküszöbölésével!

A DeLaval InService™ program alappillérei:
DeLaval megelőző karbantartás

DeLaval sürgősségi szerviz
DeLaval szaktanácsadás

DeLaval InService™ – a nyugalom záloga!
hungary.info@delaval.com
www.delaval.hu

DeLaval InService™ Program
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Szeptember 19-én a fenti jelmondattal hívtuk, vártuk gondolat-
cserére partnereinket. Az évente visszatérő, a jelzésekből ítélve 
sikeres és kölcsönösen hasznos partnertalálkozóink a Bábol-
na Takarmány életében – gazdálkodásában, termékeinek aján-
lásában, forgalmazásában, fejlesztési törekvéseinek bemutatásá-
ban és mindenekelőtt a partnerkapcsolatok építésében – fontos 
szerepet játszanak.
Így volt ez az idén is. Hívó szavunkra közel 300-an voltak ott a 
rusztikus, hangulatos Geréby Kúriában.

Lengl Tamás ügyvezető igazgató: Ha Önök sikeresek, mi is
Minőségjavítás. Költségcsökkentés. Piacépítés. Versenyképes-
ség. Kölcsönösen előnyös partnerkapcsolatok. Ez volt az egybe-
gyűlteket köszöntő igazgató bevezetőjének – és egész partnerta-
lálkozónk – alapgondolata.
A Bonafarm Mezőgazdaság takarmányágazata az ország veze-
tő takarmány-gyártója és forgalmazója. Öt üzemében előállított 
több mint 1000 termékét – az országban egyedülállóan – 1500 
eladási helyen kínálja, értékesíti. Az idei év eddig eltelt hónapja-
iban – az elmúlt év hasonló időszakához képest – a közös munka 
eredményeként kereken 10 százalékkal nőtt a termelés – jelen-
tette be az ügyvezető és hangsúlyozta: az év hátralévő idősza-
kában további szervezett, korszerű, a piac, a partnerek minden 
rezdülésére figyelő színvonalas munkára van szükség!

Lajtos Lajos értékesítési igazgató: Legyen élet üzleti kap-
csolatainkban
A Bonafarm Mezőgazdaság takarmányágazata eladásait és piaci 
pozícióját 2014-ben ismét növelte, amit a következő években is 
folytatni szándékozunk.
Az idén több mint 320 ezer tonna takarmányt és 290 ezer tonna 
takarmányhoz szükséges előkeveréket gyártunk, ajánlunk és ér-
tékesítünk partnereinknek. A Bábolna Takarmány a magyar pia-
con közel 17 százalékos – így meghatározó – részesedéssel tevé-
kenykedik. Az idei export időarányos része több mint kétszerese 
az előző évinek. Ebben a Romániában és Horvátországban elért 
növekvő piaci forgalmunk jelentős szerepet játszik.
A Bábolna Takarmány kiváló lehetőséget biztosít az állatte-
nyésztők takarmányozási igényeinek kielégítésére. A nagy gaz-
dasági méretekben dolgozó partnereinknek és a kistermelőknek 
egyaránt biztonságosan, pontosan, ár-érték arányon szállítjuk 
kiváló minőségű termékeinket – magas szintű szervizszolgál-
tatással. Fontosnak tartjuk – és a folyamatos kapcsolatépítéssel 
azon dolgozunk –, hogy üzleti kapcsolatainkban is legyen élet 
– hangsúlyozta Lajtos.

Fábián János, kutatás-fejlesztési igazgató: Korszerű inno-
váció a hagyományos piacokon
A Bonafarm Mezőgazdaság takarmányágazata a legújabb hazai, 
valamint nemzetközi kutatási eredmények és természetesen a 
gyakorlati tapasztalatok alapján termékeit folyamatosan korsze-
rűsíti. 
A mozgató rugó az innováció. Erre egyik jó példa a Bonafarm 
Mezőgazdaság és a Kaposvári Egyetem közötti együttműködés. 
Az Egyetem 200 kocás kísérleti sertéstelepét a Bonafarm üze-
melteti. A Csípőteleki tehenészetünkben 4 bendőfisztulás tehén 

segíti a kísérleteket. A malactakarmányaink teljes megújításának 
és a tejelő tehenek részére a védett fehérjeforrások kifejlesztésé-
nek is az innováció veti meg az alapját.
A növendék víziszárnyas fajoknál melléktermékekre alapozott 
teljesen új, jelentős gazdaságossági és környezetvédelmi előnyö-
ket jelentő takarmányozási technológia fejlesztésén dolgozunk. 
Tojótyúkoknál – bíztató kezdeti eredményekkel – arra a kérdésre 
keressük a választ, hogy takarmányozási eszközökkel csökkent-
hető-e a madártetű-atka kártétele? A klasszikus termékeink fej-
lesztésén túl hasonlóan lényegesnek tartjuk a termékekhez kap-
csolódó speciális kiegészítők előállítását és a gyártástechnológia 
innovációját is. Mindezek jelentős hozzáadott értéket jelentenek 
partnereink számára – összegezte Fábián.

Díszvendégünk Farkas Bertalan – Dandártábornok. Va-
dászpilóta. Űrkutató
Valerij Kubaszovval 1980. május 26.-án startolt. A Szojuz-36 fe-
délzetén 7 nap, 20 óra, 45 percet töltött az űrben. Innen partner-
találkozónk hívószava: Határ a csillagos ég! Első űrhajósunkkal 
Gundel Takács Gábor beszélgetett. 
A sok közül mi volt a legnagyobb élményed?
Először látni Magyarországot a világűrből. Kétszer repültünk át 
kozmikus magasságban hazánk felett. A világűrből látni a nap-
felkeltét és a naplementét. Azután a kozmikus éjszaka csillagké-
pei, a hegyláncok Dél-Amerikában, Afrika sivatagjának szépsé-
ge, a vörös homokfelhők India fölött – felejthetetlen élmények.
Aztán röpködtek a kérdések – de Farkas Berci, ahogy mindenütt 
hívják –, kérdések nélkül is beszélt. Szinte átélte a közel három 
és fél évtizede történteket. 
Elmondta például, hogy magával vitte kislánya piros-fehér-zöld 
ruhás babáját és a tv-macit. A világűrből olvasott fel esti mesét. 
Volt náluk cápariasztó – hátha a tengerbe esnek… Különleges 
tubusokból ették a magyaros ételeket: töltött káposztát, disznó-
sajtot, szalámit is.
A világűr-programban végzett orvosbiológiai, fémtechnológiai, 
fizikai, távérzékelési és erőforrás-kutatási kísérleteit, megfigye-
léseit több magyar kutatóintézet dolgozta fel. 
Féltél? Felmerült benned, mi lesz ha…? 
Arra nem gondoltam, nem volt rá idő. Minden percnek megvolt 
a tervszerű programja. Ez kötött le. 
Eredeti filmek, fotók tették teljessé a különleges, pergő, lebi-
lincselő beszámolót. A ma is kőkemény férfi könnyes szemek-

Sikeres partnertalálkozónk
A Szakma Napja – Határ a csillagos ég!
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kel legendaként beszél társáról, barátjáról, 
parancsnokáról, Valerij Kubaszovról, aki 
földreszállásuk után átölelte és fülébe súg-
ta: ha ismét repülnöm kellene, csak téged 
választanálak. Ez volt életem legnagyobb 
dicsérete – mondta.
Megnyerő. Magabiztosan szerény. Meg-
győző. Határozott. Atmoszférája van. Egy 
élmény volt vele. Köszönjük Farkas Berci.
Határ a csillagos ég! Bízunk benne, hogy a 
Bonafarm Mezőgazdaságnak és takarmány 
ágazatának is.

Fehér Károly – Wellesz Tibor

A Szakma Napján a következő díjakat adtuk át:
Életműdíj: Németh Vilmos
Termelési díjak
Abaúji Charolais Kft.
Agroinvest TSB Kft.
Bedő Tibor
Hegykő Zrt.
Lakto Kft.
Lázár János
Merész Sándor

Legnagyobb forgalom díj: Mező-Gazda Kft.
Támogatói díj: Doki-Trade Kft.
Posztumusz díj: Oláh István

Szent Mihály napja /szeptember 29./. E nappal kezdődött az 
ún. kisfarsang, a lakodalmazások, a bálok, a mulatságok őszi 
időszaka. E nap a gazdasági év fordulója, a kukoricatörés kezde-
te, a legelőn tartott állatok behajtásának és a pásztorok elszámol-
tatásának, szerződtetésének ideje.
A házigazda Kaposvári Egyetem e csodálatos népi hagyományra 
is emlékezve szeptember 26-28-án rendezte a VIII. Kaposvári 
Állattenyésztési Napokat /KÁN/. A seregszemlén tenyész- és 
haszonállatok, az állattenyésztés háttéripara – a gépek, eszkö-
zök, takarmányok, állategészségügyi élelmiszeripari és agrár-
finanszírozási vállalkozások – mutatkozott be. Szakmai konfe-
renciák, rendezvények, show-bírálat, fejési-nyírási bemutató, 
állatfelvezetők ügyességi versenye, a fakitermelő-bajnokság 
döntője, szórakoztató- és családi programok tették hasznossá, 
látványossá a három napot.
A Bonafarm Mezőgazdaság korábban tenyészállataival, most 
– emellett – közel 600 négyzetméteres standjával, élősertés be-
mutatójával, szakmai előadásokkal és kísérő programokkal várta 
partnereit, vendégeit.

A törődés a földeken kezdődik – hirdette a Bonafarm Mező-
gazdaság jól ismert jelmondata. Jelentős érdeklődés kísérte a 
Bonafarm Csoport mezőgazdasági termeléssel foglalkozó egy-
ségének, a magyar agrárium egyik meghatározó szereplőjének 
bemutatóját. A 27 ezer hektáron gazdálkodó üzem tapasztalatait, 
széleskörű megismertetésre érett új módszereit ajánlottuk a ki-

állítás integrációs partnereiknek, a sertés, a szarvasmarha és a 
baromfitartó gazdáknak.
200 partnerünk látogatott el hozzánk és szíves vendéglátás mel-
lett cserélt gondolatot vezető szakembereinkkel. A vélemények 
szerint standunk informatív, mértéktartóan látványos, kulturált 
volt.
Szórakozással, „vetélkedővel” is készültünk. Volt szakmai kér-
déseket tartalmazó Bonafarm TOTO, az AgrOlimpia öt állo-
másán pedig ugyancsak „kemény” vetélkedő várta az „olimpi-
konokat”. A díj: Bonafarm Mezőgazdaság ajándékok.
Állandó volt az érdeklődés a sertésbemutató sátrunknál is, ahol 
fődíjként malacos kocát sorsoltunk ki.

Elismerés  - Nagydíj 
A Bonafarm Mezőgazdaság színvonalas tenyésztő munkáját 8 
díjjal ismerték el. Elnyertük a Magyar Állattenyésztők Szövet-
ségének Nagydíját is.

Agrárinnováció a Bonafarm Mezőgazdaságnál címmel 170 
érdeklődő előtt rendeztük előadássorozatunkat.

Dr. Kapronczai István: Tíz év Uniós-tagság hatása a magyar 
agrárgazdaságra
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgatója mindenekelőtt 
feltette a kérdést: felkészült agrárgazdasággal csatlakoztunk-e az 

Kaposvári Állattenyésztési Napok
A Bonafarm Mezőgazdaság sikere
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EU-hoz? Akár igen, akár nem, az ágazat uniós keretén belüli po-
zicionálása nemzetgazdasági érdek – szögezte le. Ezt követően 
az agrárgazdaság lehetőségeiről beszélt, majd számokra, tények-
re hivatkozva hangsúlyozta: a magyar mezőgazdaság az elmúlt 
2-3 évtizedben nem volt olyan kedvező gazdasági pozícióban, 
mint az elmúlt három évben. Kapronczai végül a vidékfejlesztési 
programok tapasztalatait /előnyeit, hiányosságait/ elemezte és az 
agrárpolitikai feladatokról, stratégiai prioritásairól beszélt.

Bíró András szarvasmarha ágazatigazgató: A tejelő szarvas-
marha-tartás optimalizálása
Az előadó a tehenek napi aktivitásának jellemzőiről, a tájolás, a 
szellőztetés, a pihenés fontosságáról, a hőstressz elleni védeke-
zés, a takarmányfelvétel gyakorlatáról beszélt.
Ezt követően Bíró a csípőtelki tehenészeti hozamát, a két ellés 
közötti időszakot elemezte, bemutatta a technológia új irányait, 
trendjeit. Bizonyította: a technológia a hozam növelésének fon-
tos eszköze.

Nagy Tibor sertés ágazatigazgató: Agrárinnováció. Kocain-
tegrációs program
Az előadó bevezetőjében a tervekről, az érdekeltségi rendszer-
ről és a kölcsönösen előnyös partnerkapcsolatokról beszélt. Ezt 
követően a Bonafarm sertésvertikumának fejlesztési tervéről, a 
sertésintegráció üzleti modelljéről, a bérhízlalás gyakorlati mű-
ködéséről tájékoztatott.

Gyenei Ferenc növénytermesztési ágazatigazgató: Innováció 
a növénytermesztésben
Az előadó a kereken 27 ezer hektáron gazdálkodó növényter-
mesztési ágazatban bevezetett fejlesztésekről szólt /vetés ala-
csony csíraszámmal, hígtrágyára alapozott tápanyag-gazdál-
kodás, öntözési technológia, talajkímélő talajművelés./ A Cso-
portban berendezett 3154 hektáron  /az összes terület 17%-a/ 
bevezetett üzemmódról a vízellátás létesítményeiről beszélt. 
Végül az öntözőtechnológia újdonságait vette számba. 36 féle 
csapadékmennyiség alkalmazása, energiatakarékosság, zavarta-
lan tartósüzem, a legnagyobb szélben is. Mindezek megvalósítá-
sának alapja: elkötelezettség, szakmai műveltség – hangsúlyozta 
Gyenei.

Fehér Károly – Wellesz Tibor

A Bóly Zrt. Kaposvári Állattenyésztési Napok holstein-fríz show-bírálatán elért helyezései:
- Szűzüsző I. kategória: 5. hely
- Szűzüsző II. kategória: 1. hely
- Első laktációs tehén kategória: 2. hely, legszebb tőgy
- Második laktációs tehén kategória: 1. hely, legszebb tőgy

                                                               2. hely
                                                               3. hely

- Harmadik vagy több laktációs tehén kategória: 3. hely
                                                                            4. hely

- Reserve Champion 
- Legeredményesebb tenyészet 
- Tenyésztési nagydíj,  

a Magyar Állattenyésztők Szövetségének nagydíja
- Holstein Genetika Kft. különdíja
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A Holstein Genetika Kft. fennállása óta mindig feladatának 
tekintette tanulmányutak szervezését a fejlett szarvasmarha-te-
nyésztéssel rendelkező országokba. 
A cikk a 2014. szeptember 29. és október 6. között az Ameri-
kai Egyesült Államokban szakmai programon résztvevő magyar 
szakemberek benyomásait, észrevételeit igyekszik összefoglalni. 
A látogatás az USA két államában, Ohióban és Wisconsinban ke-
rült lebonyolításra. Ohióban a Select Sires mesterséges terméke-
nyítő szövetkezet központjában kezdődött el a tanulmányút.  Itt 
Joel Mergler elnök-vezérigazgató helyettes tartott nyitó előadást 
a cégükről. Mergler úr 35 éve dolgozik a Select Siresnél, szakmai 
életútja során végigjárta az inszeminátori beosztástól a hierarchia 
minden lépcsőjét. A történeti áttekintés után jelenlegi tevékeny-
ségükről kaptunk tájékoztatást. 
Mostani helyzetükről elmondható, hogy a világ legnagyobb mes-
terséges termékenyítő vállalataként 2.000 bikát állomásoztat közel 
60 istállóban a cég.  Idén megvásárolták a kanadai GenerVations 
vállalatot és vele együtt még közel 200 tenyészbikát. 
Az amerikai kontinensen (dél és észak) a maguk szervezetén ke-
resztül végzik a kereskedelmi munkát, a világ többi részén pe-
dig a World Wide Sires cégen keresztül történik az eladás. Múlt 
évben 90 országban történt szaporítóanyag-értékesítés, mintegy 
13,5 millió adag szaporítóanyag formájában. 
Az eladási lista sorrendjét Brazília vezeti, Magyarország az elő-
kelő 21. helyezettje ennek a rangsornak. Tehénlétszámunk te-
kintetében ez a helyezés tekintélyes, több kontinensnyi ország 
összehasonlításában pedig különösen az.
Mergler úr megemlítette a 2013. év eladási TOP 10 bikáját, ezen 
a listán számunkra is ismerős nevek voltak, hiszen számos bika 
hazánkban is használatos. 

TOP 10 értékesített bika – 2013-ban:
1) 7 H 9222  SHOT
2) 7 H 8081  PLANET
3) 7 H 8477  GABOR
4) 7 H 8361  DOMINGO
5) 7 H 9925  YANCE
6) 7 H 8946  ROLAND
7) 7 H 11314  MOGUL
8) 7 H 9961  DIENER
9) 7 H 8165  MILLION
10) 7 H 10357  BILLINGS

A genomos bika használat nagy jelentőséggel bír a jövő szem-
pontjából.  Példaként elhangzott, hogy a genomos bika használat 
közel 40%-ban van jelen az amerikai farmokon. Nagy szakmai 
élményt nyújtott az élőbika bemutató. Lehetőségünk nyílott 9 
kiváló tenyészbika megtekintésére, ezek a következők voltak: 

1) 7 H 8081  PLANET
2) 7 H 9222  SHOT
3) 7 H 9925  YANCE
4) 7 H 10356  WATSON
5) 7 H 10700  MAUSER
6) 7 H 10723  SPUR
7) 7 H 10849  SHAMROCK
8) 7 H 10920  GOLD CHIP
9) 7 H 10999  BRADNICK
A szemlén minden egyes bikáról külön ismertetőt hallhattunk 
kiemelve jelentős tulajdonságaikat. 

Szakmai programuk a „SEXING TECHNOLOGY” megtekinté-
sével folytatódott. Itt működés közben láthattuk az ivarspecifikus 
szaporítóanyag előállításának technológiai elemeit. Rövid ismer-
tetést kaptunk a szexálási eljárás elvéről és a gyakorlati végrehaj-
tásáról. Itt tulajdonképpen az „X” kromoszóma kb. 4%-kal súlyo-
sabb, mint az „Y” kromoszóma. ezen az elven történik a szexálás.
Óránként egy gép áltagosan 15 adag szexált sperma előállításá-
ra képes, a magas költségek egyik okaként ezt jelezték felénk.  
Egyébként 2013-ban 1 millió adag szexált spermát értékesítettek. 
Select Sires-es látogatásunk zárásaként Cliff Marshall úr a sper-
ma előállítás (gyűjtés, tárolás, stb.) folyamatait mutatta be az 
ISO minősítési szabványhoz hasonló módszerrel az elméletben 
és a gyakorlatban. Elhangzott, hogy a cégnél naponta 100-150 
bika ugratása, illetve termeltetése valósul meg.

Wisconsinban hat nagy és kis tehenészeti telepet látogattunk 
meg, melyek a következők: 
1. Ziegler Dairy Farm       kb. 1800 tehén
2. Larson Acres Farm   2900 tehén
3. Spring Grove Dairy Farm  1700 tehén
4. Jeffrey-Way Holsteins Farm     90 tehén
5. Stoner Prairie Dairy Farm    220 tehén      
6. Sunburst Dairy Farm    500 tehén  

USA tanulmányút
Akác Balázs 

ügyvezető igazgató, Holstein Genetika Kft.
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A megtekintett telepek mindegyike más-más üzleti és tenyészté-
si filozófia szinten működött, de mindegyik farmon nagyon sok 
„közös nevezőt” lehetett észrevenni.  A legelső megütközést a 
tehenek általános egészségi állapota okozta. Több ezer tehén kö-
zött nem láttunk még véletlenül sem sánta egyedet! Alapvetően 
nyugodt, békés állatok termeltek a telepeken. 

Azonosságok a telepeken: 
- pihenőboxok (egy telepen kötött tartás)
- TMR
- nyakfogó
- etetőasztal
- tágas, magas épületek
- oldalfalak nyitottak vagy nyithatók
- sok nyíltszínű itató
- ventillátorok
- számítógépes telepirányítási rendszer
- kiváló tömegtakarmány
- szaporodásbiológiai program
- ellés körüli menedzsment

A tejtermelési színvonal 9.000 liter és 15.000 liter között moz-
gott. Az igazi döbbenetet az alacsony szomatikus sejtszám 
(200.000 alatti) jelentette. Wisconsinban tovább folyik a föld-
terület koncentrációja, a telepnagyság növekedése és a családi 
farm, mint klasszikus életforma beszűkülésének tendenciája. A 
közgazdasági környezet kihívásaira a farmerek többsége még 
szigorúbb menedzsment bevezetésével és állománynöveléssel 
válaszolt.  Aki erre nem volt képes, sajnos tönkrement. A tejter-
melő tehenészetekben kiváló csapatmunka érvényesül. A meg-
látogatott telepeken a termékenyítések mesterségesen történtek.  

A farmokon több, nálunk is alkalmazott bika leányait láttuk 
pl.: Emerald, Trump, Kalahari, Potter, Scoop, Tornado, Dotson, 
Airraid. 

Záró eseményként a delegáció tagjai a World Dairy Expon vettek 
részt Madisonban.  Ez a rendezvény külön beszámolót igényel. 
Tapasztalatainkat összegezve – az amerikai tehenészetekben lá-
tottak alapján – arra a következtetésre jutottunk, hogy a magas 
szintű, gazdaságos és minőségi tejtermelésnek nálunk is meg-
vannak az alapjai. A szarvasmarha-tenyésztésben dolgozóknak, 
tulajdonosoknak el kell hinniük, hogy a tenyészetükben lévő 
állomány a jelenleginél sokkal több termelésre is képes és ezt 
a genetikai potenciált kell töretlenül fejleszteni és maximálisan 
kihasználni.     

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

Tel: 1-371-1372, Fax: 1-371-1373, www.rhonevet.hu

VELE befellegzett a gyulladásoknak!

 Strapabíró
  A polietilén flakon (PET) majdnem törhetetlen és 

sokkal többet kibír, mint az üveg.

 Felhasználóbarát
 Lepattintható zárókupak.

 Környezetbarát 
     100%-ban újrahasznosítható.

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

Új irány 
a gyulladás elleni 

védekezésben

Gyulladáscsökkentő

Lázcsillapító
Fájdalomcsillapító

Hatóanyag: flunixin

Innovatív csomagolás
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Az alábbi cikkben Dr. Derek McIlmoyle (AB Vista, technikai 
igazgató) a takarmányhoz hozzáadott élesztőtartalmú kiegé-
szítők hatásmechanizmusát ismerteti és összefoglalja az ilyen 
készítmények által a tehenek egészségére, teljesítményére és a 
termelés hatékonyságára gyakorolt előnyös hatásokat.
A tehenek egészségének fenntartása mellett folytatott gazdasá-
gos tejtermelés korábban még soha nem volt olyan fontos, mint 
a mai gazdasági helyzetben. A legjobb teljesítményt elérő és 
leghatékonyabban működő termelőüzemeknek kivétel nélkül 
van egy közös jellemzője: annak a felismerése, hogy a siker 
kulcsa a megfelelő telepi menedzsment és a helyes takarmányo-
zás együttes biztosítása, mivel e két tényező egyformán fontos 
– fogalmazott Dr. Derek McIlmoyle. Ha valamelyikre túl nagy 
súlyt helyezünk, miközben a másikat elhanyagoljuk, ennek sú-
lyos következményei lehetnek. A jövedelmezőség tekintetében 
a részletekre történő odafigyelés jelenti a különbséget azokban 
a gazdaságokban, amelyek felismerik mindkét fenti tényező je-
lentőségét.
A tejelő tehenektől elvárják, hogy egyre növekvő tejhozamra és 
energiafelvételre legyenek képesek. Ennek eredményeképpen 
fokozott stressz éri az állatokat, ami egyre súlyosabb problémák-
hoz vezet. Az egyes gazdaságok csak a telepi menedzsment és 
a takarmányozás javítása révén lehetnek képesek e problémák 
mérséklésére vagy megoldására. A tejtermelő tehenészetekben 
jelentkező egészségügyi problémák közül továbbra is a csök-
kent fertilitás és a sántaság egyre gyakoribb és súlyosabb formá-
jú előfordulása jelenti a legnagyobb nehézséget, egyúttal pedig 
jelentős gazdasági veszteség forrása.
Míg a legutóbbi években e konkrét problémákra nagyobb figye-
lem összpontosult és azokat egyre jobban megismerték, a tejelő 
tehenészetek más olyan kihívásokkal is szembesülnek, amelyek 
jelentősen rontják a termelés hatékonyságát.
A szubakut bendőacidózis (SARA) olyan probléma, amelyről 
a legtöbb tejtermelő gazda már hallhatott, ennek ellenére sok 
gazdaságban nem ismerik fel. Mivel nem annyira súlyos, mint 
a heveny bendőacidózis, a tüneteit nehezebb észrevenni. A leg-
újabb felmérések szerint a szubakut bendőacidózis a tehenek 
akár 20%-át is érintheti. Becslések szerint a SARA az Egyesült 
Államok tejtermelő ágazatának évente 500 millió és 1 milliárd 
dollár közötti veszteséget okoz.
Egyértelmű, hogy a bendőműködést optimalizálni kell a fenti 
egészségügyi problémák mérséklése és a tehenek lehető legha-
tékonyabb tejtermelésének biztosítása érdekében. A veszteségek 
csökkentésének, a teljesítmény javításának és a tehenekben rejlő 
extra potenciál kiaknázásának képessége kulcsfontosságú a tej-
hozam és a nyereség maximalizálásához. A hatékony termelést 
elsőrendű fontosságúnak tekintő tehenészetekben a tejtermelő 
gazdák a bendőműködés és az emésztés javítása céljából egyre 
gyakrabban használnak gondosan megválasztott kiegészítőket, 
amelyek lehetővé teszik az etetett takarmányadag maximális ki-
használását. Az élesztőkészítmények és a bendőpufferek alkal-
mazása ma már egyre gyakoribb. Kimutatták, hogy élő élesztő 
etetésével javítható a tehenek teljesítménye. A kifejezetten ta-
karmányozási célra kifejlesztett élő élesztőgomba-törzsekkel 
nagyszabású kísérleteket és kutatásokat folytattak. Ennek ered-
ményeképpen az élő élesztőket ma már kiterjedten alkalmazzák 
világszerte, és bizonyított, hogy azok egyértelműen előnyösen 
befolyásolják a teljesítményt és a termelés hatékonyságát.

Ha fontolóra vesszük egy élő élesztőt tartalmazó kiegészítő al-
kalmazását, nem szabad elfelejtenünk, hogy az egyes készítmé-
nyek között különbségek vannak a minőség, a tartalmazott élesz-
tőgomba-törzsek túlélőképessége és a teljesítmény tekintetében. 
Ezért nyilvánvalóan nem igaz az a megállapítás, hogy „minden 
élesztő egyforma”. Egy olyan élő élesztő, mint a Vistacell, a ben-
dőben uralkodó körülmények javítása révén fejti ki hatását, így 
a bendőt egyes hasznos mikroorganizmusok számára ideálisabb 
környezetté teszi. Az élő élesztők egyik legfontosabb szerepe az 
oxigén bendőből való eltávolítása, és ebben a tekintetben egyes 
élesztőgomba-törzsek sokkal hatékonyabbak, mint mások.
Az élő élesztősejtek grammonkénti koncentrációja és az etetett 
élesztő mennyisége egyaránt fontos lehet annak a biztosításá-
hoz, hogy az etetés idején a lehető legtöbb élő élesztősejt jusson 
a bendőbe. Ezért az élő élesztősejteket magas koncentrációban 
tartalmazó és nagy adagban etetett élesztőkészítmények na-
gyobb valószínűséggel adnak következetesen jó eredményeket. 
Az élő élesztők elsősorban a következők révén javítják a bendő-
működést:

•	 Eltávolítják az oxigént a bendőből
•	 Növelik a rostbontó baktériumok számát
•	 Támogatják a savakat felszívó baktériumok szaporodását
•	 Elősegítik a bendő normális pH-jának fenntartását

Egyes élesztők esetében e bendőműködést javító hatás az álla-
tok teljesítményének javulását eredményezi. Egy Hollandiában 
végzett független üzemi kísérlet során például azt találták, hogy 
a Vistacell készítménnyel etetett tehenek a laktáció 4. hetétől an-
nak 18. hetéig naponta átlagosan 2,1 literrel több tejet termeltek.
Az élesztőkészítményeket etető tejtermelő gazdák számára az 
élesztők általában a következő előnyöket nyújtják:

•	 Tehenenként és naponta akár két literrel több tej
•	 Nagyobb szálastakarmány- és szárazanyag-felvétel
•	 Az acidózis kisebb kockázata
•	 A trágya jobb állaga
•	 Jobb takarmányhasznosulás
•	 Az állatok szemmel láthatóan elégedettebbek

Az élesztők tejelő takarmányokhoz való hozzáadásának költsége 
az elérhető teljesítményjavuláshoz és potenciális hozamnöveke-
déshez képest minimális. Mivel a tejárak egyre fokozódó nyo-
másnak vannak kitéve, könnyű lenne az élesztőkhöz hasonló ki-
egészítők alkalmazását pusztán egy további pluszköltség forrá-
saként felfogni. Ma azonban minden eddiginél nagyobb szükség 
van az ehhez hasonló készítményekre, mivel azok a hatékonyság 
javítását lehetővé téve végső soron csökkentik a termelés költsé-
gét és növelik a nyereségességet.
A Vistacell élő élesztő kizárólagos magyarországi forgalmazója 
a Panadditív Kft. A termékkel kapcsolatban további információ-
ért kérjük, forduljon szaktanácsadó kollégáinkhoz! 
www.panadditiv.hu

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

- 24 órás ivarzás megfigyelés az év minden napján

- Csendes és/vagy éjszaka ivarzó egyedek felismerése

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

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

- Tehén és üsző állományra egyaránt használható

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

- Hazai telepirányítási programokkal összekapcsolható 

- Magyar nyelvű, fejőgép márkáktól független, azokkal kompatibilis 

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

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

LAKTIVÁTOR
A PIACVEZETŐ  IVARZÁSMEGFIGYELŐ RENDSZER

Már több mint 40 működő rendszer Magyarországon!

Bosmark A4.indd   1 2012.06.19.   9:30
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A 2013-as év elején jelentkező aflatoxin „botrány” után a tavalyi 
év második fele és az idei év eleje viszonylag eseménytelenül 
telt, már ami a mikotoxinokat illeti. A mikotoxin-vizsgálatok 
jelezték ugyan, hogy előfordul némi Fusarium gombák által ter-
melt mikotoxin (DON, T-2), de ez egyelőre nem okozott komoly 
problémát. Az idei ősz viszont elkeserítő képet mutat a várható 
szennyeződés kapcsán. A kukoricatáblák szemmel láthatóan erő-
sen szennyezettek, a fedőlevelek egészen sötét színűek, a csöve-
ken a magsorokban több szennyezett szem is található.
A takarmánynövények mikotoxin-szennyezettségét az ún. „pars 
per billion” formulával szokás kifejezni, ami 10-9 -nek felel meg, 
tehát 1 az egymilliárdból. Ha ezt a kukorica esetében akarnánk 
érzékeltetni, akkor ez 1 szem kukoricát jelent 3,5 vasúti kocsi-
ban, tehát 35 tonnában, illetve 1 db kukoricanövényt egy 16 
hektáros kukoricatáblán. Nem nehéz tehát kiszámolni, hogy ha 
egy kukoricacsövön akár csak egy szem is fertőzött, akkor az 
nagyságrendileg mekkora fertőzöttséget jelent!

A mikotixnok elleni védekezés a szántóföldön kezdődik, szok-
ták mondani. A tarló megfelelő lehántása, a mélyszántás és a kü-
lönböző fungicid szerek használatával jelentősen csökkenthető 
a várható fertőzöttség mértéke. Sajnos azonban a mostanában 
tapasztalható szélsőséges időjárás következtében özönvízszerű-
en leömlött eső még azokat a gazdákat is nehéz helyzetbe hozta/
hozza, akik mind betartották a fentebb említett óvintézkedéseket. 
Ha a takarmány már biztosan szennyezett, akkor az állattenyész-
tőknek még mindig van lehetőségük a megfelelő komponens 
lecserélésére. A kérdés csak az, hogy van-e mire és anyagilag 
megvalósítható-e a változtatás?! Az idei évben erre sajnos nem 
sok lehetőség lesz, mivel a szennyeződés mértéke országos szin-
ten mindenhol egyaránt magasnak mutatkozik.
Amikor pedig már más lehetőség nincs, akkor lehet/kell a 
mikotoxinellenes takarmány-adalékanyagok felé fordulni. Ezek 
a készítmények ma már nem csak arra képesek, hogy megkössék 
a mikotoxinok nagy részét, hanem további védekezési stratégi-
ák révén az állatok szervezetét erősítve, csökkentsék a toxinok 
káros hatásait.  
Mivel a mikotoxin-szennyezettség következményei nem csak 
az immunrendszert károsítják, de jelentősen csökkentik a pro-
duktivitást is, a franciaországi InVivo NSA Takarmányozási és 
Állategészségügyi üzletága hatékony megoldást dolgozott ki a 
káros hatások kiküszöbölésére.
Scheideler (1993) szerint egy toxinkötő anyag hatékonyságát in 
vivo (állatokon végzett kísérletek) kell mérni annak in vitro (la-
boreszközökben végzett kísérletek) értékelését követően. Való-
jában a mikotoxinok köthetőségének ellenőrzését célzó in vitro 

kísérletek nagyon hasznosak, ugyanakkor nehéz megítélni, hogy 
egy in vitro jó hatékonyságot mutató toxinkötő termék ugyan-
olyan jól teljesít-e a gyakorlatban is, amikor toxinokkal terhelt 
állatokkal etetik meg. 
Ezért az InVivo NSA a világon egyedüliként vállalkozott a 
különböző toxinkötők hatékonyságának in vivo tesztelésére. 
Mivel a kacsákat tartják a toxinokra legérzékenyebb haszonálla-
toknak, így a választás rájuk esett, mint kísérleti állatokra.
A tesztek eredményeképpen azonosítottak egy anyagot, mint a 
legerősebb és leghatékonyabb kötőanyagot. A kísérletek bebi-
zonyították, hogy ez az anyag nagyon magas védelmet biztosít 
pl. az aflatoxin B1 mikotoxinnal szemben. Húsz teszt alapján 
a védelem mértéke átlagosan 87,6%-osnak bizonyult. Ez az 
anyag szolgált egy kereskedelmi termék (a T5X) megalkotá-
sának alapjául. 
A végső kísérletekben a kiválasztott terméket különböző, keres-
kedelmi forgalomban lévő, jól ismert termékekkel hasonlították 
össze, melynek eredményeképpen szignifikáns különbségeket 
mutattak ki a termékek hatékonysága között: bizonyos, in vit-
ro jól teljesítő termékek elbuktak az in vivo tesztek során, alá-
támasztva a toxinkötők in vivo kísérleteinek szükségességét, 
melyek elengedhetetlennek bizonyultak a toxinkötők gyakorlati 
hatékonyságának kimutatásához. Mivel a Fusarium gombafajok 
által termelt trichotecén-vázas mikotoxinok „egyszerű kötőkkel” 
nehezen, vagy gyengébb hatékonysággal köthetőek, így a Neo-
Via alaptermékét olyan hatóanyagokkal egészítette ki, amelyek 
nemcsak a jóval nagyobb méretű mikotoxinokat (DON, T-2) 
képesek megkötni és ezáltal „kiszállítani” a szervezetből, de a 
májműködés és az immunrendszer stimulációjával felkészíti és 
megvédi állatainkat a toxinok súlyosabb kártételétől is.
A T5X toxinkötő termékek az InVivo NSA Takarmányozási 
és Állategészségügyi üzletága által kifejlesztett NeoVia 
takarmány-adalékanyagok portfoliójának tagjai. 
Az egyedülálló kísérleteknek köszönhetően a T5X a toxinok-
ra közvetlenül és közvetve is ható komponensek szinergista 
hatásán alapul. Összetevőinek köszönhetően kiválóan köti a 
mikotoxinokat; a májban termelődő enzimek stimulálásával 
elősegíti a természetes méregtelenítési folyamatokat és a 
mikotoxinok káros hatásainak csökkentését; magas antioxidáns 
tartalma révén hatékony védelmet nyújt a szabadgyökök ellen és 
a nem-specifikus immunválaszok erősítésével növeli az állatok 
ellenállóképességét.
A takarmányban fellelhető mikotoxinok fajtáitól és a mikotoxin-
szennyezettség mértékétől függően a T5X termékek három típu-
sa áll rendelkezésre:
•	 a T5X Binding magas kötési kapacitásának köszönhetően 

kiválóan köti az alfatoxinokat és egyéb kisebb méretű 
mikotoxinokat.

•	 a T5X SD többszörös mikotoxin-szennyezettség esetén 
alkalmazható, mindazonáltal aflatoxin kötő képessége is 
kiemelkedő.

•	 a T5X Premium egy komplex termék, amely hatékony 
védelmet nyújt a kevésbé poláris toxinok, mint pl. a DON, 
ZON, fumonizinek és ezek metabolitjai ellen is. 

A T5X toxinkötő termékeket Magyarországon a NeoCons 
Hungary Kft. forgalmazza. Speciális szolgáltatásként a 
mikotoxinok káros hatásainak megelőzése és kezelése érde-
kében a mikotoxin-szennyezettség kimutatására egy átfogó, 
pontos, 46 molekulára kiterjedő mikotoxin-elemzéssel (diag-
nosztikai módszerrel) segíti a tenyésztőket. 

Hamarosan támadnak a mikotoxinok?!
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Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a gyulladás az immunfo-
lyamatokat befolyásoló tápanyagelosztást indukál, és csökkenti 
a haszonállatok termelését. Továbbá az akut fázis csökkentheti 
a takarmány-felvételt, ennek következtében befolyásolhatja a 
termelést és az állatok egészségi állapotát. A tejelő tehenek ese-
tében az ellés után a gyulladás mértéke növekszik, vizsgálatok-
kal pedig azt igazolták, hogy ez a gyulladásos folyamat negatív 
hatással van a tejtermelésre. Három kísérletet végeztek el tejelő 
teheneken, hogy értékeljék a tejtermelés és a gyulladás közötti 
kapcsolatot a haptoglobin plazma szintjének vizsgálatával. 

Az első kísérletet a INRA intézetben (Francia Nemzeti Mező-
gazdasági Kutatóintézet) végezték (Méjusseaume, 1. telep), 23 
holstein tejelő tehén részvételével. Vérvétel történt az ellés előtti 
30. és 15. napon, valamint az ellés utáni 7., 28. és 56. napon. 
Haptoglobin, hidroperoxid (dROM teszt) és biológiai antioxi-
dáns potenciál (BAP teszt) mérés történt valamennyi mintavétel-
nél. Annak érdekében, hogy több állatra kiterjesztve értékeljék 
az első vizsgálat eredményeit, két további kísérletet folytattak 
le kereskedelmi telepeken (2. telep, 3. telep). A 2. telepen 32 
tehén, a 3. telepen 40 tehén vérét vizsgálták az ellés utáni 7. és 
21. napon. Alkalmazott statisztikai elemzés: Vegyes eljárás és 
Pearson-féle korreláció (SPSS verzió 19.).
Ellés után a haptoglobin szint emelkedik, az ellés utáni 7. na-
pon jelentősen magasabb, mint az összes többi időszakban. Az 
oxidatív stressz index (OSI), a dROM / BAP aránnyal mérve, 
a vemhesség utolsó két hetében elkezd növekedni, az ellés kö-
vető 1. hétig magas szinten marad, ezután csökkenés tapasztal-
ható. Az akut fázis reakció során 7 nappal az ellés után, a plaz-
ma haptoglobin szint korrelál a plazmában lévő reaktív oxigén 
metabolitok szintjével (r²=0.45, p<0.01).
Az ellés előtti oxidatív stresszt leginkább az antioxidáns kapa-
citás csökkenése okozza. Ellést követő 7. nap a reaktív oxigén 
metabolitok (dROM) szintjének növekedése sejtkárosodást jelez.

Hét nappal az ellést követően 
a reaktív oxigén metabolitok 
szintje korrelál a gyulladás 
mértékével. 

Az ellést követő hetedik napon 
mért haptoglobin szint jelentős 
mértékű negatív korrelációt 
mutat az első négy héten mért 
tejtermeléssel mind a 3 vizs-
gált telep esetében. A Pearson 
korreláció mérsékelt, de ho-

mogén (0,36 és 0,4 között). Ezenkívül egyetlen más mintavételi 
adat sem hozható összefüggésbe a tejtermelés mértékével.

Következtetések
Az ellést követően kialakuló gyulladás:
- legalább négy hétig negatív hatással van a tejtermelésre
- az oxidatív stressz által kiváltott sejtkárosodásokkal kapcso-
latos.
Bármely, az ellést követő gyulladásos folyamat csökkentését 
célzó intézkedés hasznos lehet a tejtermelés és az állatok egész-
ségi állapotának növelése tekintetében.

A Scutellaria baicalensis (bajkáli 
csucsóka) kivonat növeli a tejelő tehe-
nek tejtermelését

A tejelő tehenek szervezetében az ellést 
követően felerősödnek a gyulladásos fo-
lyamatok. A gyulladást kiváltó citokinek 
(TNFα, IL1β, IL6) közvetlen hatással lehetnek a takarmányfel-
vételre, a tápanyag-hasznosulásra és a tejtermelés csökkenését 
okozhatják. Az ellést követően használt gyulladáscsökkentő 
gyógyszereknek hosszú távú hatása van a növekvő tejtermelésre. 
Mindazonáltal gyulladáscsökkentő gyógyszerek adagolása indi-
káción túli gyógyszeralkalmazásnak minősül, nem része a pon-
tos, helyénvaló tenyésztési rutinnak. A flavonoid kivonatokról in 
vitro és in vivo kimutatták, hogy gyulladásgátló hatásuk van. A 
Scutellaria baicalensis kivonat csökkenti (adagolás mértékétől 
függően) a TNFα, IL1β, IL6 szinteket immunstimulált állatok-
ban. A kísérlet célja, hogy bemutassuk a Scutellaria baicalensis 
tejtermelésre gyakorolt hatását.
Tisztavérű holstein-fríz tejelő tehén állományt vizsgáltak. 64 
tejelő tehenet két csoportra osztottak a következő paraméterek 

Az ellés utáni gyulladás csökkenti a tejelő tehenek tejtermelését
– Természetes megoldás a Scutellaria baicalensis, azaz a bajkáli csucsóka –
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alapján: ellés várható időpontja, többször ellett teheneknél a lak-
tációs besorolás, a tejtermelés, az előző laktációs periódus 305 
napja alatt mért zsír- és fehérjeszint; az először ellő tehenek ese-
tében pedig a genetikai index. 
A takarmány alapvetően kukoricaszilázs, fűszenázs és koncent-
rátum. A bajkáli csucsóka kivonatot a koncentrátumba adagol-
ták, az ellést követő 1- 60 napig. A tejtermelés mértékét is rög-
zítették ebben az időszakban, valamennyi kísérletben részt vevő 
tehén vonatkozásában. A tejtermelés vizsgálatánál alkalmazott 
statisztikai elemzési módszer: Vegyes eljárás. A Teljes Tejterme-
lés vizsgálatának módszere: GLM eljárás (SPSS version 19).

A tejtermelés jelentő-
sen nőtt a Scutellaria 
baicalensist (bajkáli 
csucsóka) fogyasztó 
csoportban. Nem volt 
jelentős tejtermelési 
különbség a két cso-
portban az ellést köve-
tő első hónapban (41,7 
és 42,8 kg/tehén/nap a 
kontroll és a csucsókás 
csoportban). Az ellést követő második hónapban a tejtermelés 
szignifikánsan nőtt a csucsókás csoportban (42,9 és 45,9 kg/te-
hén/nap a kontroll és a csucsókás csoportban; p=0.015).

A Scutellaria baicalensis (bajkáli csucsóka) kivonat az ellést 
követő 60 napban fokozza a tejtermelést.
Tejelő teheneknek adott bajkáli csucsóka kivonat az ellést köve-
tően fokozza a tejtermelést. INRA, 2008: „A tejtermelés csúcsán 
minden egyes hozzáadott 1 liternyi többlet tejtermelés, a teljes 
laktációban összességében 230 liternyi többletet jelent.” 

Ha felkeltettük érdeklődését és tovább szeretné javítani állattartó 
telepén a jövedelmezőséget, figyelmébe ajánljuk honlapunkat: 
www.impavidus-sro.com, ahol számos problémára talál meg-
oldást.
Ha pedig már a jövő héttől szeretne nagyobb profitot, költ-
séghatékonyabb működést vagy irigylésre méltó termelé-
si mutatókat, lépjen a tettek zöld mezejére és telefonáljon 
most: +36/70-360-4170
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Mind a kizárólagos forgalmazó Készenlét Zrt. mind a magyaror-
szági tejtermelő tehenészetek életében egy új mérföldkőhöz ér-
keztünk. A Vasi Agro-Pannónia Kft. sorokpolányi tejtermelő te-
henészetében beépítésre került egy Dairymaster Swiftflo Duoble 
Up 2x10 állásos halszálkás elrendezésű felső tejvezetékes fejőbe-
rendezés, melyet 2014. augusztus 15-én adtunk át ünnepélyesen 
Szépe Ferenc főosztályvezető jelenlétében.

A technológia szerelése 2014. július 21-én kezdődött és 4 nap alatt 
befejeződött. Ezt úgy gondoljuk, joggal nevezhetjük elismerésre 
méltó teljesítménynek. A fejőberendezést gyártó Dairymaster 
nem csak a kiváló készülék gyártásából de annak logisztikailag 
tökéletesen kivitelezett beszerelésből is jelesre vizsgázott.
A sorokpolányban megvalósított Dairymaster fejőberendezés 
főbb műszaki paraméterei:
Állásszerkezet
Az állásszerkezet 2x10 állásos Swiftflo Double Up halszálkás 
rendszerű. Tartalmazza a rozsdamentes acélból készült biztonsá-
gi szegélyeket, rozsdamentes lemezzel ellátott fartámaszt, a 2 db 
azonosító kaput, a pneumatikus munkahengereket és 1 db komp-
resszort. Az állásszerkezet kapui levegős rendszerrel működnek. 
A tehenek között elválasztók vannak, ami külön állást biztosít a 
számukra és megakadályozza a torlódást.

Fejőberendezés
A fejőberendezés tartalmazza a digitálisan vezérelt szakaszos 
pulzációt, ami lehetővé teszi a takarékos vákuum felhasználást 
és a pulzáció a kijelzőkön nyomon követhető. A rendszer üzem-
biztonságát fokozza a pulzátorok szűrt levegővel való ellátása. A 
kehelygumik kialakítását több éves kutatás előzte meg, használa-
tuk akár 10%-os éves többlettermelést is eredményezhet. Része 
a berendezésnek a rozsdamentes acél tejvezeték, a 20 literes fo-

lyadékcsapda és a 90 literes tejleválasztó. A beszerelt technológia 
tartalmazza a kelyhek fejés közbeni öblítését és a problémás tejet 
elkülönítő tejvezetéket is.
Vákuumszolgáltatás
A vákuumot 1 db DM8-s vákuumszivattyú biztosítja, melyet 1 db 
7,5 KW-s frekvencia váltóval ellátott motor működtet. Az elemek 
VacuTech állványra vannak szerelve, amely így könnyen telepít-
hető és helytakarékos. A csövek rozsdamentes acélból készültek 
és tartalmazzák a szükséges szabályozókat és szelepeket. 
Tejtovábbító hálózat
A tejvezeték épp úgy, mint a tejleválasztó tartály rozsdamentes 
acélból készült. A szintérzékelővel ellátott tartályból 1,1 KW-s 
centrifugális szivattyú továbbítja a tejet.
ACR-automata leemelő és LCD kijelző
A Dairymaster automata leemelő Weighall tejmérővel egybe-
építve. Egyedülálló rendszer, a leemelő automatika kíméletesen, 
a vákuum teljes megszűnése után veszi le a kelyheket. A tejmérő 
páratlan pontosságát az ICAR és DHIA nemzetközi szervezetek 
igazolják. A mérő minden áthaladó tejmennyiséget megmér, ha 
kell, akár önálló rendszerként is működhet, 100 különböző adat 
kezelésére alkalmas, mintavételi lehetőséggel.
Milk Manager program
A program tartalmazza az összes fejőházi berendezés által mért 
és szolgáltatott adatot és biztosítja ezek rendszerezését, könnyű 
hozzáférhetőségét. Használatával optimalizálták a takarmányo-
zást, figyelmeztetést ad állatorvosi beavatkozásra, csoportosít, 
szaporodásbiológiai és termelési adatokat stb. kezel.
Ivarzás figyelés-aktivitásmérés
Az aktivitásmérő MEMS alapú rendszer (mechano-elektronikus 
integrált rendszer), a beállított időintervallumnak megfelelően 
továbbítja a mozgásra vonatkozó adatokat, amely adatok egy 
speciális algoritmus segítségével kerülnek feldolgozásra és az 
eredmény elküldése a telepirányítási programra vagy igény sze-
rint mobiltelefonra.

A Sorokpolányba beépített berendezés egyedi azonosítóval (fül-
be helyezett transponder) és a világon jelenleg leghatékonyabb 
ivarzás figyelő rendszerrel van felszerelve. A be és kijárati ka-
pukat külön kompresszor működteti, melyek a fejőaknából több 
helyről könnyedén vezérelhetőek. A fejőházban dolgozók és a 
telepvezetés munkáját egy három utas válogató kapu is segíti. 
A kehelygumik formáját, anyagának kialakítását, a pulzációt és 
vákuumszabályozást egy rendkívül szigorú szempontokat szem 
előtt tartó biológiai sajátosságokra épülő technológia kutatás 
előzte meg.

Ennek köszönhetően született meg a világ élvonalába tartózó 
Dairymaster fejőberendezés.

A Dairymaster Magyarországon
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Merre halad a tejtermelés a kvóta megszűnésével? Csak egy lát-
szik biztosan: a tehenészeteknek fejlődniük kell.

A Wageningen UR (University & Research Centre) október kö-
zepén egy tejelő tanácskozást – Dairy Symposium – szervezett, 
melyen a tejtermelő ágazat 2015. márciusi tejkvóta kivezetés 
utáni lehetséges stratégiai irányait vitatták meg a résztvevők. 
A holland Rabobank szakértői az agrárpiaci trendek részletes 
elemzése és az előrejelzések kidolgozása terén már ismertek. 
Ruud Huirne (Food&Agri igazgató) kereken 200 résztvevőnek 
vázolta a nemzetközi tejpiac lehetséges fejlődési irányait.
Európában a termelt tej mennyisége 2020-ra eléri a 10 mil-
lió tonnát. Mindenekelőtt Walesben, Észak-Franciaországban 
(Bretagne és Normandia), Belgiumban, Hollandiában, Ény-
Németországban és Dániában várható a korábbit jelentősen 
meghaladó mennyiségű tejtermelés. A tejkvóta béklyójának 
megszűnése után a takarmánytermesztésnek kedvező éghajlati 
feltételek hatására a tejtermelés emelkedése várható. A nevezett 
régiókban a feldolgozóipar jelentős fejlesztéseket valósít meg. 
Ám a fák a kvóta megszűnése után sem nőnek az égig – óvott a 
szakértő a túlzott optimizmustól. A hiányzó és véges terület- és 
tőkebevonás lehetősége miatt az ény-európai tejtermelők már a 
közeljövőben elérik a termelési határaikat. Ehhez adódik még, 
hogy a tejpiacokon várható jelentős áringadozások egyre inkább 
a tejtermelők vállalkozói szemléletét követelik meg, hogy érez-
zék meg a továbblépés lehetőségeit – ez lehet akár kivándorlás 
is, de legalább előretolt telepek kihelyezése más országokba – 
javasolta Huirne. A kisebb kockázatot vállalóknak a volt kelet-
német tartományokat javasolja; aki viszont magasabb kockáza-
tot vállal, és számára nem elsődleges szempont a megszokott 
életminőség, az körülnézhet Ázsiában vagy Oroszországban is; 
az elkövetkező évek új tejtermelő régiói ezekben a térségekben 
nyílnak majd meg. A nagy területű szántóföldi kapacitások és a 
magas népsűrűség itt nagy tehenészetek létrehozásának lehető-
ségét alapozzák meg.
Mindazonáltal a tejtermelés Európában is versenyképes marad 
– feltéve természetesen, hogy a tenyészetek vállalkozói szemlé-
letben gondolkodnak és jól kidolgozott üzleti tervvel rendelkez-
nek. A jövőben a beruházások elmaradása várható, ez eddig nem 
vezetett bukáshoz. Tavaly viszont a bankok néhány tenyészetet 
becsődöltettek a jó tejárak ellenére. 

Minden egyes hektárról 35.000 kg tejet
Gert van Duinkerken és Imke de Boer a Wageningen Egyetemen 
azzal a kérdéssel foglalkoznak intenzíven, hogy a tárgyalt ré-
gióban a jelenlegi mennyiségen felül még mennyi tejet lehetne 
előállítani. Hollandiában évi 4% növekedésről beszélnek. Ez azt 
jelentené, hogy 2020-ra kereken 20%-kal több tejet termelnének 
a tehenészetek, így Duinkerken. Ehhez új növény (fű) fajtákat 
kell nemesíteni, hogy a terület az év 365 napján hasznosítható 
legyen. A „Precision Farming” szemléletet is tovább kell fej-
leszteni. Hogy hogyan lehet ezeket a követelményeket az eb-
ben a régióban oly elterjedt legeltetéses technológiával össze-
kötni, erről még sokat vitatkoznak pro és kontra. Hollandiában 
jelenleg a tehenek 75%-át hajtják legelőre, a tendencia viszont 
csökkenő. A nagyobb állományok egyre inkább istállózott körül-
mények között termelnek, jóllehet, a telepek képviselői egyet-

értenek abban, hogy a holland teheneknek is jár a „szabadság”. 
A FrieslandCampina a legelő „hozzáadott értékét” magasabb 
nyerstej átvételi árakkal akarja elismerni.

Visszafogottan értékelte a tejtermelők kvótakivonás utáni esé-
lyeit Imke de Boer. A tudós jóslata szerint a szigorú környezet-
védelmi követelmények miatt a „csak így tovább” elve nem tart-
ható. Javasolta az importtakarmányok drasztikus visszafogását 
és a megújuló energia alkalmazásának növelését. Ezzel jelentő-
sen növelhető a haszon és a tehenek életteljesítménye, s csak így 
lehet megakadályozni az állomány további növekedését. Ezzel 
kevesebb üvegházhatású gázt termelnének és a trágyatermelés 
is csökkenne. 

Több ezer tehenes családi gazdaságok
Greg Bethard USA tanácsadó azt a jövőképet vázolta, melyet 
a világ tejtermelése egy tejkvótamentes világban elképzel. Szá-
mára a trend egyértelmű: tejet termelni a jövőben csak nagyobb 
egységekben – nem ritkán többezres tehénállománnyal – lehet. 
Ehhez viszont családi kézben lévő vállalkozások szükségesek. 
Ez a fejlődés az USÁ-ban már javában tart, ott a tej 50%-át 1000 
tehénnél nagyobb gazdaságokban termelik. Ezeken a telepeken 
a nagyobb termelés csökkenő költségekkel párosul, s nem utolsó 
sorban a tehenek tartási körülményei is jobbak. Előadása végén 
kiemelte, hogy a korábbinál sokkal fokozottabb kommunikációt 
kell folytatnunk. A felelősségteljes kommunikáció a jövőben be-
épül majd minden tejtermelő munkájába. Akik a jövőben majd 
tejet termelnek, azok különböző hatásoktól függenek. 
„Ha valahol a világban egy telep épül, annak igazodnia kell a 
környező infrastruktúrához, mert csak úgy lehet ott tejet termel-
ni.”

Az ideális tejtermelés: 3200 tejelő tehén termel ebben a családi 
tehenészetben – ez a jövő sztenderdje?

Forrás: Elite Magazin
ht tp : / /www.e l i t e -magaz in .de /news /S t ra teg ien- fuer-
nach-2015-1580523.html
Fordította: Sztakó István

2015: Tejtermelés a kvóta után





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

A tőgygyulladás láthatóan gyógyul

A Mastiplan LC láthatóan 
dolgozik

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

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

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

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

     Tudomány az állatok egészségéért!

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