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Sok? Kevés? Az attól függ – szokták mondani. Ha a szarvas-
marha-tenyésztésben gondolkodunk, akkor ez az idő mindösz-
sze néhány generációnyit ölel fel. Ahhoz már elegendő, hogy a 
nemesítő munka kézjegyét elhelyezzük, az irányokat kijelölve 
elinduljunk a helyesnek vélt úton. Az ország állományának ter-
melési mutatói megkapó képet mutatnak. A fenotípusos termelés 
emelkedő tendenciáinál is meredekebb a genetikai előrehaladás. 
Nem lepődhetünk meg ezen, hiszen a képességek teljes kiakná-
zásában nagyon sokszor nem a tehén a szűk keresztmetszet. A 
környezeti hatások, a tartás, takarmányozás, a helyes menedzs-
ment optimális kombinációja segíti a biológia potenciál kitelje-
sedését. Tudjuk ezt valamennyien, de mit is kezdhetünk ezzel a 
mindennapok során. Kinek-kinek megvan a maga feladata eb-
ben a kirakós játékban. Hiszünk abban, ha mindenki a tudása és 
képességei legjavát nyújtja, akkor a siker nem maradhat el. 
Az Egyesületek – mint frissen létrejött tenyésztőszervezetek éle-
tében nem volt egyszerű felnőni a feladathoz. Eleinte, a politikai 
rendszerváltást követő viharos átalakulások közepette az állami 
irányítás alól kiszabaduló fajtafenntartói – nemesítői munkát 
és az ehhez kapcsolódó rendszerek működtetését kellett tovább 
vinni. Tenni mindezt úgy, hogy a termelésellenőrzéstől a köz-
ponti adatbázisok működtetéséig, a küllemi bírálat bevezetésén 
keresztül, a független iroda és a munkatársi kör kialakításáig 
mindennek egyszerre, egy időben és szinte elenyésző anyagi 
forrásokkal támogatva kellett megvalósulni. Azt hiszem, nem 
köszönhetjük meg elégszer azoknak az elhivatottaknak, akik ott 
bábáskodtak az Egyesület születésénél!
Azóta eltelt negyed évszázad. A gazdálkodás körülményei na-
gyot változtak. A gyors alkalmazkodás, a piac változásainak 

napi követése nem épp a szarvasmarha-tenyésztés jellemzője, 
de a gazdálkodók mégis erre kényszerültek. Az ismeretek egyre 
bővültek, ahogy a világ kinyílt és egyre több tapasztalatot sze-
rezhettünk külföldi versenytársainktól. A magyar holstein popu-
láció – világfajtához híven mindig is nyitott volt. Kis túlzással 
azt mondhatjuk, hogy még a legnehezebb időben is hozzáfér-
hettünk a világ értékes genetikájához szaporítóanyag, embrió és 
tenyészállat vonatkozásában is. A nemzeti tenyésztési program a 
fiatal tenyészbikák ivadékteljesítmény-vizsgálatán keresztül ho-
nosította meg és tette mindenki számára hozzáférhetővé a kiváló 
genetikai alapot. Megfelelő arányban merített a hazai és a világ-
populáció legértékesebb egyedeiből. Bikanevelő tehén-szemlék, 
célpárosítások, csúcskategóriás embriók importja, hogy csak 
néhányat említsünk. A nemesítő munka objektív értékelése óri-
ási fejlődést mutat. A módszerek egyre finomabbá válnak és 
egyre mélyebb ismeretekkel rendelkezünk az örökítőanyagban 
tárolt információkról. A korábban elképzelhetetlen ma napi ru-
tinná vált. A genomika, a genomikus tulajdonságokon alapuló 
tenyészértékbecslés soha nem látott fejlődést hozott a tenyészbi-
ka kínálatban. Az indexpontok hajhászása egyben azt is jelenti, 
hogy még a legkiválóbb egyedeknek is csupán néhány hónap 
áll rendelkezésre a tündökléshez és értékes génjeik örökítéséhez, 
mert heteken belül megjelennek az újabb trónkövetelők… És ez 
a mókuskerék így pörög egyre gyorsabban értékelésről értéke-
lésre. Új, de ehhez szorosan köthető fejlemény az is, hogy a mes-
terséges termékenyítő vállalkozások minden eddiginél erősebb 
konkurenciaharcot folytatnak egymással és az időközben meg-
jelenő kisebb vállalkozásokkal, sok esetben a tenyésztők kiváló 
bikanevelő tehéncsaládjaikra alapozott saját tenyészbikáival. 

A stratégia egyszerű képletek 
mentén épül fel: vagy a legol-
csóbb árakkal vagy a legkivá-
lóbb szolgáltatásokkal kíván-
nak érvényesülni. Az átmeneti 
zóna nem terem túl sok babért. 
Némelyik vállalkozás – ahogy 
ők fogalmaznak – megunta 
a huzavonát árakról, jövede-
lem megosztásról és jogokról 
az „öntudatos tenyésztőkkel” 
és inkább saját nőivarú állo-
mányt kezd el, mintegy nuk-
leusz populációként felépíte-
ni, összevásárolni. Furcsa, de 
ma van olyan vállalat, amely 
horribilis összegeket költött 
rendkívül magas indexpont-
számú üszők felvásárlására és 
ezekből állítja elő a jövő bika-
vonalait. Nem túl szimpatikus 

25 év
Bognár László

ügyvezető igazgató, HFTE
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hozzáállás, de az üzleti siker elérése érdekében felhatalmazva 
érzik magukat ilyen kijelentések tételére...
A tenyésztésszervezés, törzskönyvezés komoly múlttal és ha-
gyományokkal rendelkezik az Európai Unióban. Nem meglepő, 
hogy néhány hatályos jogszabály és iránymutatás keltezése 20-
30 évre nyúlik vissza. Az élet, a tudomány és a technika időköz-
ben nagyot változott, a fejlődés megállíthatatlan. A szabályozók 
egy része átgondolást, kisebb átalakítást igényel. Véleményünk 
szerint az alapok nem változnak, hiszen például maga a törzs-
könyvezés is meglehetősen „hagyománytisztelő” tevékenység. 
Ezért volt kudarcra ítélve az Unió erőlködése, amikor a piaci 
önszabályozó folyamatokra hivatkozva próbálta fellazítani a ki-
alakult rendet. A liberalizáció ezen a területen mérsékelt sikere-
ket hozott és komoly ellenállásba ütközött. 2012-ben az ezzel 
foglalkozó bizottság eredménytelenül rekesztette be a munkáját. 
Meglepő fordulat, hogy most ismét a felszínre került ez a kérdés. 
Az új tervezet ráadásul egy erős előterjesztés, hiszen rendeletal-
kotás a célja. Az anyag közel 100 oldal és az eddigi részterülete-
ket szabályozó jogszabályok, iránymutatások egyfajta egységbe 
szerkesztett kiadását jelenti. Több fordulón keresztül tárgyaltak, 
tárgyalnak erről a Magyar Állattenyésztők Szövetsége és a Mi-
nisztérium szakemberei, hiszen nagyon komoly a tét. Kifejtettük 
érveinket és nemzetközi kapcsolatainkat kihasználva a társegye-
sületek véleményét is megismertük. Jelen formájában elfogad-
hatatlan az előterjesztés, mivel a határokon átívelő tenyésztés-
szervezési kérdésekben nagyon eltérő álláspontok alakultak ki 
az egyes országok között. 
A nyugat-európai országok egy része rendkívül agresszív, az élet 
más területein is megfigyelhető már-már gyarmatosító szemlé-
lettel áll a szabályozáshoz. Hangzatos ígéretek és a szabad piaci 
verseny áldásos hatásait recitáló érvelésük recseg-ropog, hiszen 
alig találunk olyan területet, ahol ez a neoliberális megközelítés 
ne vallott volna csődöt. A helyzet értelmezéséhez azt is tudnunk 
kell, hogy ez a fene nagy hatékonyság – amelyet az új előter-
jesztéstől várnak – abból ered, hogy a nemzeti kormányok a 
tenyésztők alapította és általuk működtetett tenyésztőszerveze-
teket évtizedekkel ezelőtt hozta helyzetbe. Az amúgy is erős, 
öntudatos tagsággal és sikeres érdekérvényesítő képességgel 
rendelkező szervezetek komoly fejlesztésekkel hajtottak végre. 
Ezek forrásigényéhez járult hozzá direkt vagy épp rejtett módon 
a kormányzat. Az integráció ráadásul végbement a regisztráció, 
törzskönyv, tenyészértékbecslés, mesterséges termékenyítő ál-
lomás vonalon és óriásvállalatok jöttek létre. Értelemszerűen a 
hazai piac egy-egy ilyen vállalkozás számára már nem jelentett 
elegendő életteret és növekedési potenciált. Eleinte az Unió ha-
tárain túl, harmadik országokban építették ki a vevői kört, példá-
ul Brazília és Kína került a célkeresztbe, majd elkezdődött a ki-
szorítósdi az egyes tagországok technológiai és szaporítóanyag 
piacain. 
A genomikus tenyészértékbecslés előretörésével Európa pia-
ci hátrányba került. Észak-Amerika hamarabb lépett és előny-
re tett szert. Néhány év toporgás után a korábbi konkurensek 
egy szokatlan stratégiával megalakították az európai genomikus 
tenyészértékbecsléssel foglalkozó társaságot, az Eurogenomics-
ot, Németország, Franciaország, Hollandia és egy negyedik 
partner skandináv országok közül Dániát Finnországot és Svéd-
országot képviselve. Bár nevükben utalnak az Európai össze-
fogásra, de tapasztalatból mondhatjuk, hogy jéghideg, tisztán 
profitorientált és meglehetősen kirekesztő csapatról van szó. Ezt 
a véleményt támasztja alá a 2012-ben tett közelítő lépésünkre 

adott arrogáns, kioktató válaszuk, amellyel teljesen megegyező 
levelet kaptak cseh kollégáink is. Mi csak annyit szerettünk vol-
na elérni, hogy a már levizsgált tenyészbikák örökítőanyagának 
SNP információit osszuk meg egymással, hiszen felesleges eze-
ket a laborvizsgálatokat egymás után több félnek is elvégezni. 
Mi is hozzájárultunk volna az Ő referencia adatbázisuk felépí-
téséhez viszonzásképpen. Ez nem állt érdekükben és így el sem 
kezdődhettek a tárgyalások az együttműködés feltételeiről. A 
magyar referenciapopuláció méretét kicsinek ítélték és a további 
együttműködést szolgáltatások formájában vagyis nem partneri 
viszony kialakításával kívánják majd egyszer a jövőben elindí-
tani. Ez a lépés több, mint két éve várat magára... Ez, és még 
számtalan ehhez hasonló tapasztalat mondatja velünk azt, hogy 
nem egyenrangú félként kezelik a közép-kelet európai országok 
szakembereit, holstein állományait. Piac, pénz és befolyás. Ezek 
a kulcsszavak. 
Nagyon oda kell figyelnünk, hogy elkerüljük a kiszolgáltatott-
ságot és megőrizzük értékeinket. Ezt csak erős összefogással ér-
hetjük el, amelyben szerencsére sok támogatónk akadt. Nemzeti 
szinten a szaktárca és a tenyésztési hatóság teljesen egy oldalon 
áll a tenyésztőszervezetekkel. A MÁSZ szarvasmarha, sertés, 
juh- és kecske, valamint a ló faji szövetségei, ezek tagegyesü-
letei országon belül, míg nemzetközi kapcsolatrendszereinken 
keresztül az egyes országok döntéshozó képviselőit is mozgó-
sítottuk. Ma úgy látjuk, hogy Lengyelországtól Olaszországig 
(Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátor-
szág, Olaszország, Portugália) és vélelmezhetően Franciaország 
képes lesz blokkolni a rendelet gyors megszavazását és a terve-
zetet átdolgozásra visszaküldeni a bizottsághoz.
Végezetül néhány gondolat az idei jubileumi küldöttgyűlésünk-
höz. A megyei értekezleteket az idei évben is annak szellemében 
szerveztük meg, hogy a lehető legtöbb aktuális információval 
lássuk el tagjainkat. Szakmai tevékenységünket, az elvégzett 
munkát szeretnénk bemutatni, de ezúttal nem szorítkoznánk ki-
zárólag az elmúlt egy évre, hanem megpróbáljuk az adott régió 
vonatkozásában elemezni az elmúlt 25 év változásait, fejlődését. 
Ebben a térség egy-egy meghatározó tenyésztője nyújt segítséget 
érdeklődésre számot tartó előadásával. A területi igazgatók be-
mutatják a területen történt érdekes eseményeket. Megemlékez-
nek a kiállításokról, a sikerekről, a díjnyertes tenyészállatokról, 
bemutatják a szakmai fejlődést. Az Egyesület gazdálkodásának 
előzetes számait és a tenyészállat-, szaporítóanyag-, és tejpiac 
trendjeit-tendenciáit próbáljuk elemezni. Egy egy ilyen gyűlés 
kiváló fórumot jelent a személyes találkozásra, az egyesületi ta-
gok közötti információcserére.
Az országos küldöttgyűlés további meglepetéseket tartogat, hi-
szen elfogadta meghívásunkat és a jubileumi ülés résztvevőit 
köszöntve előadást tart David Hewitt úr, az Európai Holstein és 
Vörös Holstein Konföderáció és a Holstein Világszövetség főtit-
kára. Másik díszvendégünk pedig Prof. Dr. Falus András geneti-
kus, a Semmelweis Egyetem Genetikai Sejt- és Immunbiológiai 
Intézetének igazgatója, akadémikus, s emellett népszerű előadó, 
aki valamennyiünk számára érthető és közvetlen módon ismertet 
meg minket az öröklődés rejtelmeivel. Azt gondolhatjuk, hogy 
rengeteget tudunk erről, hiszen nap mint nap zúdul ránk infor-
máció genetikáról, genomikáról, de hamar ráébredünk, hogy 
még csak nem is sejtjük a valódi működés szabályozórendszere-
it, az alkalmazkodás és változás csodáját, a környezet meghatá-
rozó hatását az egyes gének kifejeződésére.
Szeretettel várjuk rendezvényeinken!
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Új bíráló Északnyugat-Magyarországon
Az év elején új munkatárssal bővült a csapatunk. Szabics István – 
akit a kiállításokról is már sokan ismerhetnek – próbaideje letel-
tével veszi át Sebők Tamástól Győr-Moson-Sopron, Veszprém, 
Vas és Zala megyék tenyészeteiben a holstein-fríz egyedek hi-
vatalos küllemi bírálatát. Ez a tenyészértékbecslés részére adatot 
szolgáltató ITV-bírálat mellett az állománybírálatok elvégzését 
is jelenti természetesen, de Ő fogja ellátni régiójában a területi 
igazgató feladatkörét is. 
Szabics István 2007-ben a Kaposvári Egyetem Állattudományi 
Karán állattenyésztő mérnökként végzett, emellett inszeminátori 
és vadgazdálkodási oklevéllel is rendelkezik. 2008-tól a Bóly 
Zrt-nél dolgozott, ahol előbb Véménden gyakornok és műszak-
vezető, majd Sátorhelyen inszeminátor és műszakvezető, 2012 
elejétől a csípőteleki 2500 férőhelyes telep szaporodásbiológiai 
mérnöke. Ezen időszak alatt a Zrt. szervezésében több USA-beli 
– főleg szaporodásbiológiai – képzésen vett részt. 2012 márciu-
sától a Borjádi Zrt-nél lát el hasonló feladatokat. 
A kaposvári és a hódmezővásárhelyi kiállításokon mindkét cég 
állatait sikerrel vezette. 2013 nyarán került a mohácsi Prophyl 
Kft. állategészségügyi és diagnosztikai céghez, ahol az állatház 
működtetése és vizsgálatok szervezése volt a feladata.  

Jelenleg területi kollégáival járja a telepeket, s tanulja a küllemi 
bírálat rendszerét, apró praktikáit. 
Biztos rutinja kialakulása, s a „belső tanulmányai” befejezé-
se után tavasz közepe felé várható ’éles’ bevetése. Mi bízunk 
benne, s reméljük, régiója tenyésztői is szívesen fogadják majd 
munkáját. Minden, a tenyésztést és az egyesületet érintő kérdés-
ben az Önök segítségére lesz, hiszen segítőkész és gyakorlott, 
telepi rutinnal rendelkező szakember.

Regionális gyűlések

Tisztelt Tagjaink!
Március utolsó két hetében nagy tisztelettel várjuk Önöket hagyományos tavaszi körutunkon, mely rendezvényeken a tenyésztés 
időszerű kérdéseit és az elmúlt 25 év tapasztalatait beszéljük meg. 
Minden Kedves Tagunkat nagy tisztelettel várjuk!

március 18. kedd: Dombóvár-Gunarasfürdő
 Gunaras Resort Spa Hotel, 7200 Dombóvár-Gunaras, Kernen tér 1.
 Somogy, Tolna, Baranya megyék

március 19. szerda: Celldömölk
 Vasvirág Hotel, 9500 Celldömölk Sági út 56.
 Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas, Zala megyék

március 20. csütörtök:  Székesfehérvár
  Kertész Csárda, 8000 Székesfehérvár, Iszkaszentgyörgyi u. 2.
  Komárom-Esztergom és Fejér megyék

március 25. kedd: Orosháza-Gyopárosfürdő
 Tópart Panzió, 5904 Gyopárosfürdő, Tópart u. 11-13.
 Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyék

március 26. szerda: M3Archeopark Nomád csárda
 M3 Polgár-i lejáró
 Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék
   
március 27. csütörtök:  Jászapáti
  Andrássy Hotel 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág út 20-24
 Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Nógrád megyék
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Röviden ismeretlennek hívjuk a 000 és 
992-s konstrukciós kódú egyedeket. A 000 
valóban ismeretlen jelent, a 992-s fajta-
besoroláson kívüli tej- és kettőshasznú 
fajtát. Természetes van különbség a két 
kód között, de ahogy azt majd a későbbi-
ekben látni fogjuk, nem sok.
Minden ENAR-ban rögzített egyednek 

rendelkezni kell egy fajtakóddal és egy konstrukciós kóddal.  
A fajtakód az ő adott fajtájára jellemző 2 számjegyből álló kód, 
holstein-fríz fajta esetében ez a 22. 
Vérhányad alapján ehhez a kódhoz párosul még egy számjegy, 
holsteinnél 0-6-ig, így a három számjegy együttese kiadja a 
konstrukciós kódot, s így az állat valós vérhányadát. 

Előfordulhatnak azonban hibák vagy konkrét esetben, ha nem 
történik meg az állat honosítása, hogy 000 vagy 992-s konstruk-
ciós kódú „fajtához” sorolódik az egyed. A 000-s kód esetében 
a vérhányad ismeretlen, 992-s kódnál a vérhányadok megléte 
többnyire ismert, de megoszlása egyik fajtára sem jellemző. 
2012-ben a 170.795 termelés ellenőrzött tehénből összesen 9591 
egyed volt 000 és 992-s kódú, ez az állomány több mint 5,6% 
tette ki. Az elmúlt öt évet nézve 5,9% és 5,5% között volt az 
ilyen fajtakódú állatok száma.

Mikor kaphat egy szarvasmarha ilyen kódot?
000, tehát ismeretlen fajtakódot az az egyed kap, amit külföld-
ről hoztak be és nem történt meg a honosítása. Mivel többnyire 
vemhes üszők kerülnek be az országba, így azok borja is szintén 
ezt a kódot kapja majd, mivel honosítás nélkül sem az anyát, sem 
az apát nem ismerhetjük. Ha az egyedben az összes tej- vagy 
kettőshasznú fajta aránya nem éri el az 50%-ot és az apa isme-
retlen, akkor szintén 000 fajtakódot kap.
A belföldön csak marhalevéllel vásárolt egyed esetében nem ka-
punk információt a vérhányadról. A holstein-fríz konstrukciós 
kódot csak a származási lap igazolhatja számunkra.
Valamivel bonyolultabb az eset a 992-s kódú egyedeknél. Ami-
kor egy holstein-fríz tehén vérhányada nem éri el a 100%-t és az 
ő borjának az apja bármilyen okból kifolyólag nem kerül be az 
ENAR rendszerbe (tehát ismeretlen), akkor a megszületett kis 
üsző vagy bika a 992-s kódot fogja kapni.
Amint két fajtatiszta tejhasznú szarvasmarhát (kivéve a jersey 
fajta) keresztezünk egymással, akkor ezek utódja is a 992-s kó-
dot fogja megkapni.
Előfordulhat olyan eset is, amikor hibásan kerül be a terméke-
nyítő bika központi lajstromszáma a telepirányítási programba 
és azon keresztül az ENAR rendszerébe. Több olyan esettel ta-
lálkoztam, hogy elírták a termékenyítő bika központi lajstrom-
számát és az éppen megegyezett egy húshasznú tenyészbika szá-
mával. Nem is gondolnánk, hogy a megszületett borjú charolais 

vagy hereford is lehet, még akkor is, ha az anya 100% holstein-
fríz is volt. Mivel a húshasznú szarvasmarhák előnyt élveznek 
a tej- és kettőshasznúakkal szemben vérhányad alapján, így 
elég egy rosszul megadott központi lajstromszám és az 50-50% 
vérhányadú borjú máris húsmarha besorolást kap, tisztavérű 
holstein helyett. Ennek a borjúnak, abban az esetben, ha üsző 
lesz és később termékenyítésre kerül egy holstein tenyészbiká-
val, a vérhányada nem sokat javul, csupán az adott húsmarha 
konstrukciós kódból átlép a 992-s kódba. Érdekességképpen 
említem, hogyha egy magyartarka szarvasmarha feketetarka szí-
nű lesz, hiába fajtatiszta a vérhányada alapján, a kódja 992 lesz.

Ismeretlenek – de valóban azok?
Ari Melinda

tenyésztési mérnök, HFTE

A 75% és 87,5% egyedek már rendelkeznek 2 ősi sorral, a pe-
digré kiállítható róluk. Sajnos senki nem gondol bele abba, hogy 
87,5%-s egyednél az anyai nagyanya apja ismeretlen. Igen, is-
meretlen az ENAR rendszerben de nem biztos, hogy ismeretlen 
a tenyésztő számára, aki ezt a hiányosságot könnyedén pótolni 
tudja telepirányítási programból vagy termékenyítési naplóból 
és az egyed vérhányada rögtön akár 100%-ra változik. 
Ugyanez az eset 75% vérhányadú állat esetében is, ekkor csak 
az anyai nagyanya fajtája ismeretlen a rendszer számára. Ezek-
kel a hibákkal a tenyészállatok értéke csökken. Exportra kerülő 
vemhes üsző illetve tehén esetében sem mindegy a vérhányad, 
hiszen annak csökkenésével a tenyészállat felvásárlási ára is 
csökken. Természetesen a fent említett példákban csak a legegy-
szerűbb és a leggyakrabban előforduló hiányosságokat említet-
tem, de azért érdemes ezekre is figyelni.
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Miért gond, ha ilyen kóddal rendelkezik az egyedem?
Akik már adtak el tenyészállatot külföldre és igényeltek hozzá 
pedigrét, biztosan tudják, hogy a lapok kiállítása közben felme-
rült problémák egyik leggyakoribb fajtája, hogy hiányos az állat 
2 ősi sora és emiatt nem adható ki róla származási lap. Az esetek 
döntő hányadában hiányzik az apa és így az utód már nem is 
biztos, hogy rendelkezik a 22-s fajtakóddal. 

Miért fontos még, hogy rendezzem az ilyen kódú egyedek szár-
mazási információt?
A 000 és 992-s fajtakódú küllemi bírált egyedeknél tenyészértéket 
nem számítanak, mivel hiányos az egyed ősi sora vagy a vérhá-
nyad összetétele ezt nem teszi lehetővé. Idén több mint 32.000 
küllemi bírált egyedből 420 tehénnek (1,3%) esett ki a bírálati 
pontja mind az országos, mind a telepi átlagokból. A 420 állat-
ból valamivel több, mint 150 egyednek nem volt a rendszerben 
regisztrált apja. A maradék 270 (apával rendelkező) tehén adatai 
pedig nem számítottak bele az apa HGI eredményeibe vagy meg 
is akadályozhatták annak publikálhatóságát. Az ivadékteljesít-
mény-vizsgálatban induló bikák esetében ez kiemelten gondot 
jelenthet. Ilyen konstrukciós kóddal rendelkező egyedek párosí-
tási adatokat nem kaphatnak. A tenyészetek országos és megyei 
rangsorából és minden más statisztikai adatból kimarad az ilyen 
tehenek létszáma, termelése, külleme és tehén HGI pontszáma.
Az ismeretlen egyedek a tenyésztés minden területén gondot 
okoznak. Rontják a holstein állomány létszám- és értékmérő 
adatait. Semmilyen egyesületi és központi statisztikai adatban 
nem szerepelnek. Befejési és bírálati eredményeik nem jelennek 
meg a termelési és HGI rangsorokban, továbbá nem vesznek 
részt apjuk tenyészértékbecslési folyamataiban sem.
Mivel nem 1-2, hanem 8000-10.000 állatról van szó és a hiá-
nyosságok érintik a tenyésztés minden területét, ezért érdemes 
odafigyelni és foglalkozni az ilyen egyedekkel.

AltaMETEOR 11HO10661
Planet x Shottle

 +3017 GLPI
 +2108 Tej kg
 +65 Fehérje kg
 +60 Zsír kg
  CDN Aug 2013

 +3.11 Küllem
 +3.15 Tőgy komp
 +1.88 Láb komp 
 +5.0 Hasznos 
  Élettartam
  USDA Aug 2013

Danensview Meteor Alice, Atlantis, Joyance • Danensview Farms Inc.; Tavistock, ON

Anya: DE-SU 9842-ET  VG-86-2YR
02-07  2X  8559M  433F  5.1%  287P  3.4%

Alta5G 11HO11327
AltaKOOL x G W Atwood

 +3267 GLPI
 +1143 Tej kg
 +57 Fehérje kg
 +66 Zsír kg
 +20 Küllem
 +20 Tőgy komp
 +14 Láb komp 
 +111 Hasznos 
  Élettartam
  CDN Aug 2013

 +4.06  Küllem 
  USDA Aug 2013

#1 Küllem 
Kanadában
Genomikusan értékelt

Alta Genetics Hungary Kft | www.altagenetics.hu

Az Alta Bizonyít!

Az
ALTA Genetics Hungary Kft. 

tisztelettel meghívja Önt

szaporodásbiológiai szakmai rendezvényére

Helyszín:
Enyingi Agrár Zrt. Tejelő szarvasmarha telepe

8155 Polgárdi – Kiscséripuszta

Időpont:
2014 Április 10. 8.00 óra

Előadók:
Boris Berisavljevic

Kelet-európai igazgató
Alta Genetics Inc

dr. Kranjec Ferenc
szaporodásbiológiai szaktanácsadó állatorvos

ReproVet Szarvasmarha Szaporodásbiológiai Szolgálat

ProGrAm

 8.00-8.30  Regisztráció

 8.30-9.00  Boris Berisavljevic a 2014 áprilisi értékelésről 
  és az Alta Universityről

 9.00-10.30  dr. Kranjec Ferenc szaporodásbiológia előadása

 10.30-11.00   kávészünet, konzultáció

 11.00-12.30  dr. Kranjec Ferenc szaporodásbiológiai előadása

 12.30-13.30  ebéd

 13.30-14.30  Az Enyingi Agrár Zrt. tejelő szarvasmarha 
  telepének megtekintése.

Kérjük, részvételi szándékát 2014 március 28-ig jelezze 
a zbabai@altagenetics.hu, 06/30-992-3810 elérhetőségek egyikén, 

vagy Alta kapcsolattartójánál.



NÖVÉNY- ÉS ÁLLATTÁPLÁLÁS 

FELSŐFOKON

Tömegtakarmányok 
tartósítása

• Gyors pH csökkenés
• Stabilitás

• Magasabb tápérték
• Növekvő tejtermelés

Trágyakezelés

• Javuló hatóanyag 
feltáródás

• Magasabb terméshozam

Alomfertőtlenítés

• Hosszan tartó baktericid hatás
• Pozitív hatás a termelésre
• Páramegkötő képesség

nyok 

nés

rtékk
eelélés

enítééss

tartó baakktericid hatás
v hatááss a termelésre
megkgkötő képesség

Tömegtakarmány termesztés 

• Stressztűrés 
• Kimagasló beltartalom 

• Nagy hozam

PHYSIOMAX

PHYSIOSTART ®

Májvédelem, 
energia-kiegészítés

• Egészséges májsejtek
• Javuló szaporodásbiológia
• Hosszú hasznos élettartam

Tőgy- és tejházi higiénia

• Hatásos elő- és utófertőtlenítés
• Erőteljes antibakteriális fertőtlenítés

• Csöppenés mentes, 
jól látható készítmények

Kürthy-Molnár Zoltán    
termékmenedzser-állattenyésztés

zkurthy@hu.timacagro.com
TELEFON: +36 20/459-2846 

Ásványi anyag kiegészítés

• Egyedi ásványi anyag ellátás
• Magas beltartalom

• Az étvágy és az emésztés javítása
• Javuló szaporodásbiológia

www.timacagro.hu
+36 23/ 889-719 
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A Bos-Genetic Kft. vendégeként először vehettem részt külföldi 
show-bírálaton. Dr. Monostori István és munkatársai hagyomá-
nyosan minden évben tiszteletüket teszik az OHG tenyésztőszer-
vezet keretein belül megrendezett holstein show-n és tenyészál-
lat aukción. Idén január 25-én a 38. Nemzetközi Schwarzbunt-
Tage került megrendezésre.
Több mint 10 órás út után érkeztünk meg Osnabrückbe. Utunkat 
rögtön a kiállítási centrum felé vettük, ahol kedves fogadtatás-
ban volt részünk az OHG vezetősége és munkatársai részéről. 
Közben megcsodálhattuk az állatokat a kiállítás előtti estén. 
A bemutató ring és az állatok elhelyezéséhez, felkészítéséhez 
szükséges állások és berendezések mind egy kettéosztott épü-
letben találhatók.  Ez a fedett csarnok a város szívében foglal 
helyet és gyakran szolgál kiállítások, árverések, bolhapiacok és 
egyéb nagyszabású rendezvények helyszínéül.
A kiállításra szánt tenyészállatokat 3 sorban helyezték el az épü-
let egyik felében, középen volt egy várakozó rész, ahol az álla-
tok és felvezetőik várták, hogy beléphessenek a ringbe, a másik 
oldalon pedig egy hatalmas, lelátókkal berendezett fedett ring 
tárult elénk. A show bírálatot megelőző estén mindenki az utolsó 
simításokat végezte a tehenén. Mivel Németországban hagyo-
mányosan családi gazdaságok vannak, így az állatok felkészí-
tését már az ifjú tenyésztők 
végzik. Fiatal lányok és fiúk 
szorgoskodtak a tehenek kö-
rül, mostak, nyírtak, ellátták 
az állatokat és ügyeltek az 
alom tisztaságára. Külön rész 
volt kijelölve az állatok mosá-
sára és nyírására. Az idősebb 
tenyésztők pedig egymással 
és az OHG szakembereivel 
osztották meg tapasztalatai-
kat a tenyésztői est keretében, 
melyet szintén a helyszínen 
rendeztek meg.
A showbírálat reggel 9:30-kor 
kezdődött. A bírói feladatokat 
Marko Radke német bíró látta 
el, ringsegédje az OHG egyik 
munkatársa Maik Wittemeier 
volt. Az állatok felvezetése a 
ringben ugyanúgy történik, 
mint hazánkban. Mivel a le-
látó mindkét oldalon zsúfol-
va volt nézőkkel, figyelembe 
véve ezt, a munkavonal és a 
végső sorrend felállításakor 
először az egyik, majd a má-
sik oldal is megcsodálhatta a 
tehenek tőgyeit. Magyaror-
szágon megszokhattuk, hogy 
üsző borjakat, vemhes üsző-

ket és tehenek láthatunk a ringben, itt azonban csak tehenek sze-
repelhettek a kiállításon. Minden osztályból a 2 legszebb egyed 
juthatott be a végső összevetésbe. 
Bemutatásra került 4 első laktációs csoport, egyenként 6-8 tehén-
nel. Jól tükrözi, hogy a térségben valóban sok családi gazdaság 
van, hiszen a 29 tenyészállatot 26 különböző gazdaságból mutat-
ták be. Az osztálygyőztes és második helyezett 8 csodálatos állat 
közül került ki, Sanchez×Ramos és Goldday×Ashlar apasággal. 
Egy óra elteltével már következtek is a második laktációs tehe-
nek. Három csoportban láthattuk a 25, kiválóan felkészített és 
felvezetett állatot. Nem volt könnyű dolga a bírónak hat állatból 
kiválasztani a legszebbeket. Osztályelső egy valóban „győztes” 
apától származó Champion×Talent 2 egyed, második helyezett 
pedig egy Goldwin×Gibson apaságú tehén lett. A három és afö-
lötti laktációba tartozó állatokat 4 csoportban mutatták be. A két 
legidősebb tehén több mint 10 éves volt, ez hazánkban már ritka. 
Az osztálygyőztes egy Ramos×Integrity apaságú 9 éves tehén, 
második helyezett pedig Cutler×Ramos lány lett.
A 11 osztály bemutatója után rövid ebédszünetet követően ke-
rültek bemutatásra az utódcsoportok. Royal, Plaza, Goldino és 
BG E. T. lányait csodálhatta meg a közönség. Az a megtiszte-
lő feladat érte Dr. Monostori Istvánt, hogy a Bos-Genetic Kft. 

Osnabrückben jártunk…
Ari Melinda

tenyésztési mérnök, HFTE

Osztály Helyezett
Katalógus

szám Neve Apa
Anyai 

nagyapa
1 37 Evita Toystory Zentis
2 34 FWS Ikara ALH Duke Goldwin
1 39 GoB Diebin Jordan Malvoy
2 43 Veilchen Struik Manat
1 47 Hillary Goldday Ashlar
2 51 MEY Magenta Time Icefyre
1 61 Henni Sanchez Ramos
2 62 MOH Cora Alexander Ramos
1 61 Henni Sanchez Ramos
2 47 Hillary Goldday Ashlar
1 69 Cor Marimba Goldwin Gibson
2 68 MOH KolumbiaSanchez Laudan
1 75 Mabel Ramos Baxter 2
2 76 Madonna Shottle Dorado
1 84 Katja Champion Talent 2
2 87 Cinderella Jetlag Jannsen
1 84 Katja Champion Talent 2
2 69 Cor Marimba Goldwin Gibson
1 93 GNH Henni Gavor Wildman
2 94 KJH Madison Mr. Burns Lancelot
1 100 MOH Karin Cutler Ramos
2 98 KNS Dorflady Ramos Integrity
1 102 AMA Negro Shottle T itanic
2 107 Honduras Ramos Carlo
1 112 KNS Darling Ramos Integrity
2 113 AMA Farina Ramos Hassan
1 112 KNS Darling Ramos Integrity
2 100 MOH Karin Cutler Ramos

Össze-
vetés

5

11

Össze-
vetés

8

9

10

6

7

Össze-
vetés

1

2

3

4 1. laktációs osztálygyőztes Henni (Sanchez×Ramos)

2. laktációs osztálygyőztes Katja 
(Champion×Talent 2)

3. és afölötti laktációosztály győztes KNS Darling 
(Ramos×Integrity)



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!
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A tüdőgyulladás gyors, a 
Resflor még gyorsabb, hiszen 
egyszeri adagolás mellett, 
a beadás után 6 órán belül 
jelentős javulás érhető 
el. Kényelmes florfenikol 
és flunixin-meglumin 
kombináció. 
Adagolása: 2ml/15ttkg 
egyszeri szubkután injekció.

Az eredeti florfenikol 
a szarvasmarha légzőszervi 
megbetegedéseinek 
metaphylaktikus és terápiás 
célú kezelésére. 
Rugalmas alkalmazhatóság: 
izomba 1ml/15ttkg 48 órás 
időközzel kétszer adandó; 
bőr alá 2ml/15ttkg egyszeri 
alkalommal.

A Cobactan® (cefquinom) 
negyedik generációs 
antibiotikum készítmény. 
Rövid 13 napos élelmezésügyi 
várakozási idejének 
köszönhetően biztonságosan 
alkalmazható  még a hízlalási 
időszak végén is. 
Adagolás: 1ml/30ttkg 48 órás 
időközzel kétszer.

Uralod a helyzetet! 

nap

metaphylaxismegelőzés terápia

a tÜDőgyUll aDás 
Optimális KONtrOllJa

MAXIMALIZÁLJA
A   TELJESÍTMÉNYT!

Megbízható védelem

tÜDőgyUllaDás elleNi VaKCiNa UralOD a helyzetet!

Gyors: magas tüdőbeli 
koncentráció 4 órán belül.
Tartós: a tüdőbeli    
koncentrációja akár 28 
napig a M. haemolytica 
és a P. multocida MIC 90 
értéke felett.
A hasoló kategóriájú 
készítményekhez képest 
rövidebb várakozási idő 
(47nap).
Kényelmes egyszeri és 
egyszerű adagolás, 1ml 
45 kg-ra szubkután.
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ügyvezető igazgatójaként és egyben BG E. T. tulajdonosa és 
tartójaként a BG E. T. utódcsoport győztesének és második 
helyezettjének díjat adhatott át. Az előzőekhez hasonlóan itt 
is egy osztálygyőztes és második helyezett került a végső ösz-
szevetésbe. Két Royal, Plaza, Goldino és BG E. T. lányból az 
utódcsoport osztálygyőztes Goldino×Wizzard apaságú Hedi lett, 
második helyezettjének pedig a hazánkban már harmadik éve 
az év tenyészbikája  BG E. T.×Ramos egyik lányát választotta 
a bíró. Nagy örömünkre szolgált, hogy a hazai értékelésű kiváló 
tenyészbika külföldön is beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
A 11 tehénosztály és 4 utódcsoport osztály után következett a 
holstein árverés. Évente 10-12 alkalommal szervez tenyészállat 
aukciót az OHG. Az ebből származó jutalék több mint negye-
dét jelenti a tenyésztőszervezet árbevételének. Az aukcióvezető 
Jürgen Wiesehahn volt, aki mindent elkövetett annak érdekében, 
hogy a gazdák a lehető legjobb árat kapják tenyészállataikért. 
Természetesen a közönség is jól szórakozott. 27 tenyészállat ke-

rült eladásra, többnyire üsző borjak.  Az érdeklődők színvonalas 
katalógusból tájékozódhattak az árverésre kerülő állatok pedig-
réjéről, amit minden esetben színesített egy-egy fotó az anyáról, 
nagyanyáról, vagy dédanyáról.
A licitek 1.800-7.200 euro között változtak, természetesen ki-
nek melyik pedigré ért meg többet. Gyorsan pörögtek a szá-
mok, minden állat gazdát cserélt. Az árverás fénypontja még-
is egy 21.000 eurós RR Beyonce, Model×Beacon×Goldwynx 
Throne×Regancrest Durham Barbie 5 hónapos üszőborjú volt, 
154 gRZG ponttal, testvére Németország Nr1. bikája (166 
gRZG), akinek kiléte egyelőre még titok a nagyközönség előtt.
Örömmel tapasztaltam, hogy a nagy múltra visszatekintő 
Schwarzbunt-Tage kiállításon hagyományosan magas szinten 
bemutatott egyedek mellé a hazai kiállításokon részt vevő te-
henek és show-k színvonala is már felzárkózott. A tenyésztők 
külföldön és itthon is ugyanolyan szeretettel és lelkesedéssel ké-
szülnek egy-egy versenyre.

Osztály Helyezett
Katalógus

szám Neve Apa
Anyai 

nagyapa
1 116 Namibia Royal Berlioz
2 119 Eernte Royal Gordon
1 123 Freya Plaza Jose
2 124 Holla Plaza Jose
1 132 Hedi Goldino Wizzard
2 131 Anke Goldino Ramos
1 139 Alwine BG E. T . Ramos
2 140 HHR Colleen BG E. T . Tobacco
1 132 Hedi Goldino Wizzard
2 139 Alwine BG E. T . Ramos

15

Össze-
vetés

12

13

14

BG E. T. utódcsoport

Az OHG-ről 
Az OHG (Osnabrücker Herdbuch Genossenschaft – Osnabrücki Törzskönyvező Szövetkezet) Németország egyik legrégibb tenyész-
körzete. Története a 19. század végéig nyúlik vissza. A régió adottságából kifolyólag a szarvasmarha tenyésztés meghatározó ágazattá 
nőtte ki magát az évszázadok folyamán. Ekkortájt kezdtek megalakulni a kisebb tenyésztő szervezetek és ezek egyesüléséből 1901. 
augusztus 20-án alakult meg az OHG, Németország legkisebb de egyben legeredményesebb tenyésztőegyesülete. Kezdetben tör-
zskönyvezésre és termelésellenőrzésre alakult szervezet 1950-ben létrehozta Mesterséges Termékenyítő Állomását, ahol kezdetben 
az állatok inszeminálását ingyen végezték a tagjaik számára. 1983-tól foglalkoznak embrió mosásokkal és beültetésekkel. 1988-ban 
nyitotta meg Donor-tesztállomását, ahol a standardizált, sajátteljesítmény-vizsgáló állomásra kerültek a régió legjobb első laktációs 
tehenei és versengtek a bikanevelő tehén minősítésért. Napjainkban már a legmagasabb genomikus tenyészértékű üszők kerülnek ide 
embrió mosásra és ezekből állítják elő az egyre magasabb tenyészértékű fiatal bikákat. Az osnabrücki tenyésztés arról is nevezetes, 
hogy 1964-ben elsőként importáltak Németországba holsten-fríz tenyészbikát és szaporítóanyagot az Egyesült Államokból.
A termelésellenőrzés kezdete óta az ösnabrücki tenyészkörzet teheneinek átlagos laktációs termelése a legmagasabb. A 2013-s évben 
37177 laktáció alapján 9765 tej kg, 4,09 zsír% és 3,37 fehérje% volt az átlagtermelés.
Hagyományosan, családi gazdaságként működő szarvasmarhatartás jellemzi Németországot. Átlagosan 96 tehén jut egy gazdaságra, 
Osnabrückben 58 tehén jelenti az átlaglétszámot. A mindössze kb. 3000 km2 területen a mesterséges termékenyítést körjáratos 
formában oldják meg az egyesület szakemberei. A termékenyítések jelentős része (75%) már genomikus tenyészértékkel rendelkező 
bikákkal történik. A 112 éves tenyésztőszervezet valóban a gazdák egyesülésére épül. Elnöksége és felügyelőbizottsága köztisztelet-
ben álló tehenész dinasztiákból kerül ki. A laborok, irodák fiatal munkatársai is szintén szarvasmarhatartó családokból származnak.
A Bos-Genetic Kft. alapító tagja az OHG. A több mint 27 éve Magyarországon működő cég tevékenysége során a feladatokat, nehéz-
ségeket jól értő tulajdonosként, a szakmai lehetőségeinek teljes tárházát támogatóan biztosítva segíti a Bos-Genetic Kft. eredményes-
ségét. Évente mintegy 40 országba juttatják el a bikáik szaporítóanyagát 400-500 ezer adagban. Kereskedelmi kapcsolatai révén a 
Bos-Genetic Kft. export teljesítményét is hatékonyan segíti az OHG partnerség. 

A három osztály győztes teheneinek apja Sanchez, Champion és Ramos hazánkban is rendelkeznek tenyészértékkel. 21425 Gen-
Mark Stmatic Sanchez amerikai tenyészbika, több mint 26.500 bírált lánnyal. Magyarországon 31 első laktációs lánya van termelés-
ben (2013. decemberi TÉB), jelenleg 727 HGI ponttal rendelkezik. 17447 Calbrett-I H H Champion kanadai tenyészbika 613 lány 
alapján 781 HGI pontra értékelődött. A világszerte használt bikának közel 100.000 bírált lányutódja van. 17655 Ramos első szapo-
rítóanyaga több mint tíz éve került hazánkba. A nem csak Németországban népszerű és elismert bikának itthon 862 bírált lánya van, 
ezek alapján 1206 HGI ponttal hazánkban is sikeres tenyészbikának számít. Ramosról még annyit érdemes megemlíteni, hogy az 
osnabrücki kiállításon a 79 bemutatott 1-2-és többlaktációs tehenek apjai és anyai nagyapjai közül ő volt a leggyakrabban használt.



CSÖKKENTENI SZERETNÉ FŰTÉS ÉS 
MELEGVÍZ KÖLTSÉGÉT?

DE BERUHÁZNI NEM SZERETNE?
AKKOR A

KONTHERMO Zrt.
AZ ÖN PARTNERE!

Társaságunk ingyen vállalja melegvíz és fűtés ellátáshoz 
szükséges szilárd tüzelésű kazánrendszer teljeskörű kiépítését 
telephelyén. Ezt követően kiemelkedően kedvező áron 
biztosítjuk Önnek a használati melegvizet és fűtést.

Vállakozása az alacsonyabb hőenergia szolgáltatási 
árainknak köszönhetően, egy jelentősen 
költséghatékonyabb energiafelhasználást tud elérni 
hosszútávon, beruházási teher nélkül.

Kérje munkatársunktól telephelye 
ingyenes energetikai felmérését!

Vegye fel velünk a kapcsolatot:
Tel.: +36 30 923 6499
info@konthermo.hu
www.konthermo.hu
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Újabb Aranytörzskönyves 
Bicsérdről
Jakab Lajos

A Bicsérdi Arany-Mező Zrt. immár kilenc 
tehénnel képviselteti magát az Aranytörzskönyvben.
7057 Téboly (MTOTO×JELT) hét laktáció alatt termelte meg a 
100 ezer kilogramm tejet, 13.030 kilogrammos átlagos laktációt 
produkálva. 2563 tejelőnapja alatt 4,4 tonna tejzsírt és 3,2 tonna 
tejfehérjét adott. A bikanevelő státusszal is rendelkező Téboly 
nem csupán mennyiségben, hanem minőségen is komolyan gon-
dolta a tejtermelést. Hét laktáció átlagában 97 ezres szomatikus 
sejtszám szerepel egyedi lapján! Szintén kiválóságát dicséri, 
hogy a hét elléséhez csupán 11 szál szaporítóanyag felhasználá-
sát igényelte. Azt gondolom, hogy Téboly remekül ötvöz minden 
olyan kívánatos tulajdonságot, amiről egy tenyésztő ábrándozik. 
Nagyon jó küllem, magas termelés, hosszú hasznos élettartam, 
jó szaporaság és kiváló tejminőség. 

Az oklevelet Szili József ügyvezető és munkatársai vették át.

Túl az ötszázon!
Örömmel jelenthetjük, hogy a Holstein-fríz Tenyésztők Egye-
sülete által 1995-ben újra alapított Aranytörzskönyvben bejegy-
zésre került az ötszázadik fajtakirálynő! Áttekintve az eltelt 19 
év történetét látható, hogy a kezdeti éveket jellemző négy-öt 
darab tehén iktatása ma már évenként 40-60 darabra növeke-
dett. Elsőként a Hód-Mezőgazda Rt. 1982-ben született Göncöl 
nevű tehene szerepel a sorban, majd őt követi az 1975-ben a 
Hejőmenti Állami Gazdaságban született Bicskás, aki 20 évesen 
íratta be magát az Aranytörzskönyvbe. Eleinte a tehenek nagy 
része 10-12 laktáció alatt teljesítette a 100 ezer literes álomha-
tárt, de akadt olyan is, aki 18 ellést követően érte el azt. Ma 
már a legtöbb esetben 7-8 termelési periódus elegendő a szint 
eléréséhez, de előfordul hat, sőt öt laktáció alatti teljesítés is. Az 
évek során egyre több tenyészetnek sikerült feliratkoznia a klub-
ba, nem ritkák a dupla avatások, sőt, nem egyszer fordult már 
elő, hogy egyszerre öt tehenet köszönthettünk egy tenyészeten 
belül! Ezen tenyészetek egyike a Milkmen kft. földespusztai te-
lepe, ahol az ötszázadik és az ötszázegyedik Aranytörzskönyves 
tehenet avathattuk. 
A gazdaság első 100 ezer literes tehenét, 9821 Jusztinát 2003 
novemberében koszorúztuk, de még abban az évben, decem-

berben egy kettős avatással háromra emelkedett az Aranytörzs-
könyveseik száma. Jelenleg összesen 33 darab beiktatott tehe-
nükből 12 ma is él és termel! Egyikük termelése már a 130 ezer 
kilogrammot is jócskán meghaladta és akad köztük kuriózum-
ként anya-leánya páros is. A jubileumi 500-as szám ezentúl 4640 
Kató (MITT×LONNI) neve mellett fog szerepelni, aki tíz lak-
tációja alatt érte el az álomhatárt. 501. tehénként 5594 Vandát 
(RUDOLPH×GUICHET SO) köszönthettük. Ő nyolc laktáció 
alatt teljesítette a szintet.

Az elismeréseket a telep tulajdonosai munkatársaikkal közö-
sen vették át

Új tenyészetek 
az Aranytörzskönyvben
Sebők Tamás

Inicia Zrt., Ikrény
Rózsa (30347 2279 7)
14956 Deerings Fer Li Marlow-ET×9896 Dezső Very-ET

Az előre egyeztetett időpontot Rózsa sajnos már nem tudta ki-
várni. 14 évesen kalandos, három tenyészetben töltött élete so-
rán kiváló, kitartó tejtermelés után fejezte be földi pályafutását. 

Mindössze nyolc laktációra 
volt szüksége, hogy teljesít-
se az Aranytörzskönyv kö-
vetelményeit. A 14 év és a 
nyolc laktáció sejteti, hogy 
Rózsa élete során nem javí-
totta erősen inszeminátorai 
statisztikáját. 38 termékenyí-
tést követően könnyű ellései 
ellenére mindössze 6 élő 
borjút hozott a világra, mely-
ből három volt nőivarú. Első 
két lánya összesen 70.000 
kg tej megtermelése után az 
ötödik, illetve a harmadik 
laktációt követően került se-
lejtezésre, így most az utolsó 
elléséből született  – 22703 
Eastwiev Sentry apaság – 
egyetlen „Rózsa-szál” vállát 
nyomja a család fenntartásá-
nak súlyos terhe!

Sebők Péter telepvezető és And-
rew Hunter vezérigazgató az ok-
levéllel.



15www.holstein.hu
2014/1

Területi hírek

Farádi Mg. Szövetkezet
Páva (30076 3659 1)
12991 Lobogó Osado×12018 Ímelő Mark

Farádon nagy várakozás előzte meg Páva avatását. Az egész kö-
zösség készült a telep első avatási ünnepségére, az ellést követő 
nagy ceremónia azonban elmaradt. Simon István, állatorvos és 
Horváth Anett műszakvezető elkeseredett küzdelmet vívott Páva 
életben tartásáért, azonban a természet ez esetben erősebbnek 
bizonyult. Az erőfeszítések ellenére Páva az ellését követő má-
sodik napot már nem élte túl. 10 borjú, 10 könnyű ellés és kiváló 
szaporodásbiológia – 10 borjú/19 termékenyítés(!) – kiegyensú-
lyozott termelés jellemezte életpályáját. Jelenleg egy negyedik 
laktációs Alibaba és egy Oman Jake apaságú üsző felelős a csa-
lád hírnevének öregbítéséért.

Berénd Tej Kft., Ajka
Kincs (30108 1809 6)
15552 BG Trend Knock-Out-ET×14290 Blacky-ET

Az igazi kincseket gyakran nehéz meglelni, ha néha ott is lapul-
nak valahol a közelünkben. Kincs után is sokat kellett volna ku-
tatnunk, hogy rátaláljunk, hiszen – szerényen – mindent megtett, 
hogy a belesimuljon a telep átlag lakóinak sorába. 7430 kg és 
11.566 kg között megtermelt laktációk, 47,4 kg max. napi tejjel, 

átlagos beltartalommal és átla-
gos  – 77 pontos – küllemmel, 
hármas termékenyítési index-
szel, három élő lánnyal – ebből 
két üsző, egy tehén – a mimik-
ri tökéletesre sikerült. 
A kitartó munka a szürke hét-
köznapokon viszont meghozta 
a gyümölcsét. Szűk 13 évvel, 
8 laktációval a megszületé-
se után beváltotta a nevében 
rejlő lehetőségeket és a telep 
„Kincs”-e az Aranytörzs-
könyvben találta magát, be-
emelve ezzel a tenyészetet is  
az elit csapatba. 

Balogh Tamás ágazatvezető és Katona Gábor gondozó „a 
Kinccsel” a kezében.

CELLI- „Sághegyalja” Zrt., Celldömölk
Kormos (300931 1738 7)
14280 Kajtori Palack Jabot×12705 Kúszó Bova Glow

Kormos kiválóan kezdte életét Celldömölkön. Közel 10.000-es 
első laktációját harmadikos korára 12.505-re emelte. A negye-
dikben viszont kis híján derékba tört a karrierje, hiszen csupán a 
15.(!) rakásra sikerült vemhességét megállapítani.  A telep veze-
tőinek bizalma nem volt alaptalan, mert elhúzódó laktációjában 
22.413 kg tej mellett 902 kg zsírral gyarapította a telep bevéte-
leit. Következő laktációban közel 13.000 kg-os standard laktá-
cióját több mint 500 kg zsírral fejelte meg, és csúcstermelését 
a hatodik laktációban, 13.117 
kg-mal közel 60 kg max. napi 
tejjel érte el. Életteljesítményét 
a tejmennyiség mellett 7317 kg 
zsír+fehérje kg beltartalom jel-
lemezte. Sajnos 12 éves korára 
belefáradt a szaporodásbioló-
giával történő állandó harcba 
és utolsó laktációjában meg-
termelt 12.849 kg tejjel, egy 
élő negyedikes Sailor apaságú 
54.000 kg életteljesítménynél 
tartó tehénnel és két üszővel a 
háta mögött örökre befejezte 
tejtermelését.

Horváth Anett és Balicki Ká-
roly műszakvezetők – sajnos 
már Páva nélkül.

Nemes fej, széles szutyak. Az 
egyetlen – tavaly készült ar-

chív – kép az ünnepeltről.

Kincs portréja: méretes szarvá-
val – is – tekintélyt sugároz.

Nagy Béla műszakvezető, Bödör Ferenc gondozó, Kormos és 
az oklevéllel Gergely Csaba állattenyésztési igazgató.

Kormos, mint a múlt és a je-
len… a háttérben a jövő.
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Aranytörzskönyvesek

Harsányi Sándor

Újabb tenyészet neve az aranytörzskönyvben! Ezúttal a hajdú-
böszörményi Béke Agrárszövetkezet csatlakozott a százezre-
sek klubjához, és rögtön két tehénnel. Mindkét tehén tizenegy 
éves. 1069 Csibész (Jaguar JPS×Cliffhanger) 6. laktációját, 
1188 Szegfű (Jaguar JPS×Ralena Bullet) a 8. laktációját tapossa. 
A két tehén apai féltestvér!

Az okleveleket a telep dolgozói képviseletében balról jobbra 
haladva Zabos Imre telepvezető, Hamar András gondozó, Ha-
rangi Sándor tenyésztésvezető, Tömöri Gábor gondozó Dániel 
László állattenyésztési főágazatvezető és Fülöp Gyuláné mű-
szakvezető vették át.

A Nyakas-Farm immáron három aranytörzskönyves tehén-
nel büszkélkedhet. Ezúttal 1074 Andrea (Hun Tárnoki Vipera 
Leif×Southwind) nyakába került az elismerést jelképező lila 
szalag, Tárnoki Vipera szaporítóanyaga annak idején ITV prog-
ram keretében került felhasználásra. Andrea 11 évesen, hatodik 
ellését követően érdemelte ki az aranytörzskönyvbe kerülés jo-
gát.

A képen Csuka Gábor inszeminátor, Papp Sándor telepvezető, 
Nyakas András tulajdonos, Dr. Józsi Tóth István állatorvos és 
Guti Gábor műszakvezető láthatóak.

Szintén a harmadik 
aranytörzskönyvüket 
vehették át Dombrádon 
a Dombka 2003. Zrt. 
dolgozói. 2900 Csupasz 
(Jointif Be×Chif Stic), 

aki 8 ellést követően 11 évesen termelte meg a 100.000 kg saj-
nos már nem vehette nyakába az elismerést jelképező szalagot.

Kisújszállás-Márialakán a Tirus Zrt. dolgozói második arany-
törzskönyves tehenüket ünnepelték 2563 Gyémánt (15548 
Saphir×8621 Bogrács) személyében. Gyémánt több szempont-
ból is figyelemre méltó tehén. Még szűz üszőként 11 hónaposan 
részt vett a 2001-es debreceni Farmer-Expón. Úgy látszik, hogy 
jelen esetben is a nem mindennapi kiváló fenotípus jó alapo-
kat adott ahhoz, hogy mindez a hosszú hasznos élettartamban 
is kifejezésre jusson. A show-ringet is megjárt tehén a 9. ellé-
sét követően termelte meg a 100 tonna tejet. A másik ok, amiért 
különleges tehén Gyémánt az pedig az, hogy ő az első lánya az 
aranytörzskönyvben a hazánkban 2004-2005-ben kétszer is az 
’Év tenyészbikája’ címet elnyert 15548 Saphir-nak. Akkoriban 
Saphir ciklusbikaként, ivadékteljesítmény-vizsgálat keretein be-
lül került az üzembe.

Az aranytörzsköny-
ves avatás mellett 
leleplezésre került a 
’Minősített tenyész-
állat előállító üzem’ 
tanúsító tábla is. 
A Tirus Zrt. méltán 
érdemelte ki a véd-
jegyet, hiszen amel-
lett, hogy minden 
feltételnek megfe-
lelt, még magas szin- 

tű tenyésztői munka is folyik a telepen. A Zrt. tenyészállata a 
2013-as decemberi tenyész-értékbecslés alapján a legmagasabb 
HGI-vel rendelkező nőivarú állat hazánkban, s a tenyészetből hét 
másik egyed is szerepel a legmagasabb tenyészértékű nőivarú 
egyedek 100-as listáján.

Az aranytörzskönyvet 
Gombos Balázs műszak-
vezető, Molnár Mihály 
inszeminátor és Molnár 
László vették át.

Gyémánt 2001-ben a Farmer-Expón.

Az oklevelet Szabó Ferenc ügyvezető vette át kollégái társasá-
gában.
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Ovisok „szakmai” napja a 
ságvári telepen
Berkó József

Már évek óta minden tavasszal gyerekzsivaj vegyül a Dél-Pest 
Megyei Mg. Zrt. Törtel mellett található telepének megszokott 
hangjai közé. A szarvasmarhatelepen szokatlan zajt a ceglédi 
Széchenyi úti óvoda lakói okozzák, amikor az év első meleg 
napjait kihasználva ismerkednek a „tejgyártás” legelső és 
legfontosabb állomásával. Igen, ismét el lehet mondani, hogy 
már a vidéki gyereknek is ilyen alkalom kell ahhoz, hogy igazi 
tehenet láthasson. 

A látogatás ideje alatt Medveczki József ágazati igazgató sok-
sok hasznos információt ad át a kicsiknek és egy-két érdekes 
programmal teszi emlékezetessé a napot.

Először a tehenekkel ismerkednek az ovisok – kellő távolságból.

Közeli ismeretséget mégiscsak a bocikkal lehet kötni, hiszen 
olyan kedvesek és kíváncsiak.

Az első kortyok a friss, hideg tejből egy életre szóló élmény 
lehet. Csak reméljük, hogy többségüknél ez a jó emlékek közé 
fog tartozni.

Józsi a legjobb módszert választja a tejivás népszerűsítésére: jó 
példával jár elől.

Végül a nap fénypontja, sétakocsikázás a telep körüli ligetes 
erdőben.
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Gödöllő
Gödöllő a Gödöllői-dombságban, a Rákos-patak völgyében 
fekszik. Először 1349-ben említik oklevélben. A török hódolt-
ság idején teljesen elpusztult, majd újra benépesült. Nagyobb 
jelentőségre a település akkor tett szert, amikor Mária Terézia 
bizalmas híve, gróf Grassalkovich Antal kamaraelnök, korona-
őr birtokai központjául szemelte ki. Nagyszabású építményeket, 
parkokat hozott létre. Új kastélyában 1751-ben vendégül látta a 
királynőt is. A napóleoni háborúk idején ide menekültek a Habs-
burg-ház tagjai. Az 1867-ben állami tulajdonba került kastély 
királyi nyaraló lett. Erzsébet királyné sok időt töltött itt. 
Az első világháború végén IV. Károly király itt értesült az Oszt-
rák–Magyar Monarchia összeomlásáról.
1901 és 1920 között Körösfői Kriesch Aladár és Nagy Sándor 
vezetésével művésztelep működött a településen, a magyar népi 
motívumkincs gyűjtésén és feldolgozásán keresztül a sajátos ma-
gyar szecesszió megteremtése volt a célja.
1920-tól a kastély Horthy Miklós nyári rezidenciája, ismét a tár-
sasági élet központja. A második világháború után szovjet kato-
nai bázis, majd szociális otthonként működött.
Az iparosítás, valamint az Agrártudományi Egyetem Gödöllő-
re helyezése nagyban megváltoztatta a település arculatát. Az 
Egyetem és a köré települő mezőgazdasági kutatóintézeteknek 
köszönhetően a település nemzetközi hírű tudományos-oktatási 
centrummá alakult.
A város neves szülötte: Török Ignác (1795-1849) honvéd tábor-
nok, aradi vértanú.

Magyarországon a tejtermelő üzemek nagy része tejtermelésből 
szerzi jövedelmének 100 százalékát. De mint ahogy Nyugat-Eu-
rópában, úgy Magyarországon is sok példa van rá, hogy több 
gazdaság – főként aki szexált spermát használ –, tenyészállat 
értékesítésből is jelentős bevételre tud szert tenni. Az értékesí-
téshez korrekt, megbízható kereskedő szükséges, akivel nem 
csak eseti, hanem hosszú távú együttműködést lehet kialakítani. 

Az egyik hazai legmegbízhatóbb tenyészállat kereskedő cég az 
Agrota-2L Kft. 26 éve exportál szarvasmarhát, melynek jelentős 
része Oroszország felé veszi az irányt. 12 éve vesznek részt a 
moszkvai „Arany Ősz” agráripari kiállításon, valamint rendsze-
resen publikálnak az Oroszországban megjelenő „Hús-, és teje-
lő szarvasmarhatartás” című szaklapban, ezzel is népszerűsítve 
hazánk szarvasmarha tenyésztési eredményeit. Az elmúlt két év-
tized élőállat-kereskedelmének eredményeiről és nehézségeiről 
beszélgettünk Virág Lászlóval, az Agrota-2L Kft. egyik tulajdo-
nos-ügyvezetőjével.

Törökszentmiklósi születésű vagyok. A szüleim paraszti szárma-
zásúak, Édesapám agrármérnök volt. A nagyszüleim állattartás-
sal foglalkoztak. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 
agrárszakán végeztem. A Bólyi Mezőgazdasági Kombinátban 
kezdtem a pályafutásomat, a gazdaságból írtam a diplomamun-
kámat is, ahol négy évig dolgoztam. Féléves gyakornoki múlt 
után a vezérigazgató műszaki titkára lettem. Ennek köszönhető-
en nagyon sok mindent megtanultam, óriási előnyt jelentett egy 
ekkora cég működésébe pályakezdőként részletesen belelátni. 
1984-ben Gödöllőn telepedtünk le. Az OMT Zrt. jogelődjénél 
kezdtem dolgozni, mint közgazdasági osztályvezető egészen 
1987. október 15-éig, amikor is harmadmagammal megalapí-
tottuk a Dél-Alföldi Állattenyésztési Vállalat Agrota Vállalko-
zási Irodáját. Először főleg világbanki hiteleket menedzseltünk 
(pályázatírás, gazdaságossági számítások eszközbeszerzés, stb.) 
Az 1988. VI. törvény lehetővé tette számunkra a külkereskedel-
mi tevékenységet, és akkor nagyon intenzíven kezdtünk el ez-
zel foglalkozni. Először barter ügyleteket bonyolítottunk, azzal 
kereskedtünk, amire lehetőség volt. 1990-ben alapítottuk meg 
magántőkéből az Agrota Kft.-t. Mi nem privatizáltunk semmit. 
1992-ben jött egy lehetőség, hogy Oroszországba exportáljunk 
szarvasmarhát. Három hónap alatt kivittünk 2975 egyedet. Ez 
volt az első nagy szerződésünk, ami annak volt köszönhető, 
hogy a délszláv háború miatt lement a tej ára, mindenki szaba-
dulni akart a marhától. A kezdetekben elsősorban Oroszországba 
exportáltunk, de volt időszak, amikor az orosz piac megtorpant, 
ekkor más országokba (Pl. Spanyolországba, Ukrajnába, Belo-
russziába, Törökországba stb.) szállítottunk állatokat. 
2000-ben a Kft. működésében változás történt, szaporítóanyag 
értékesítés elkerült tőlünk.  Mi Antal László kollégámmal és tu-
lajdonostársammal Agrota-2L Kft-néven folytattuk a munkát.

Egy kereskedő cég miért érezte szükségét annak, hogy szar-
vasmarha telepeket vásároljon?
Régi álmom volt, hogy saját telepünk legyen, mivel sokszor volt 
olyan időszak, amikor nem volt elég szarvasmarha a piacon. Ti-
szasüly és környékén vettünk telepeket, amelyeket azóta is inter-
venciós telepként működtetünk. Felszámolásra szánt vagy már 
évek óta üresen álló telepeket vásároltunk. A legutolsót tavaly. 

Agrota-2L Kft.
Gödöllő

Krajczár Zsuzsanna
irodavezető, HFTE
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Lépésről lépésre fejlesztettünk, ehhez sikerült ÁTK pályázato-
kat is elnyernünk. Több mint egymilliárd forintot fektettünk a 
telepekbe. Feltöltöttük a vizes területeket, csináltattunk karámo-
kat, istállókat, szénatárolókat, stb. A négy telephelyen cca. 2500 
szarvasmarhát fogunk tudni tartani, jelenleg 1600 körüli a lét-
szám, de ez a piac igényei szerint mindig változik.
Alapesetben csak akkor nyúlunk ehhez az állományhoz, amikor 
már nem tudunk idegenből szerezni, vagy olyan a vemhességi 
állapot, hogy el kell adni közülük. 
Igyekszünk 6000-6500 kg fölötti termeléssel rendelkező állato-
kat vásárolni, nem túl hamar, 16 hónapos kor után vemhesíteni 
őket. Volt időszak, amikor a szexált spermából származó vemhet 
megfizették a tenyészállatok értékében, de ma már az orosz 
piacon ez nem nagyon szempont. Ezzel együtt felvásárláskor 
mi figyelembe vesszük, hiszen tudjuk, hogy a tenyésztőnek ez 
többe kerül. 2006 óta húsmarhát is tartunk. Mindig törekedtünk 
arra, hogy pedigrés állományunk legyen, mert ez sokkal érté-
kesebb. Nagyon büszke vagyok rá, hogy a cca. 600 limousin, 
80 charolais és 50 blonde d’aquitaine állatunk 98 százalékban 
pedigrével rendelkezik.
Négy speciális élőállat szállító kamionnal is rendelkezünk. Az 
elsőt 2004-ben vásároltuk, majd évente növeltük egy-egy da-
rabbal. A két legöregebbet már lecseréltük újakra. Alapvetően a 
fuvarozóknak történő kiszolgáltatottságot szerettük volna csök-
kenteni. De ebben is van egy jelentős kockázat, mégpedig, ha 
nincs elég szállítani való állat. Ezek a szerelvények más fuvaro-
zására nem alkalmasak. 

Viccesen azt szoktam mondani, hogy néha tíz kamion is kevés, 
máskor meg egy is sok!
A telepek, kamionok, eszközök, stb. vásárlása is kétélű dolog, 
mert az ember azt gondolja, hogy megold egy problémát, és ez 
részben így is van, miközben másik kettő újat pedig a nyakába 
vesz. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez így természetes!

A Szarvasi Agrota-Alcsired Kft.-ben, amely Önálló jogi sze-
mély, többségi tulajdonosok vagyunk, de ez nem intervenciós 
telep, hanem önálló, jól működő tejtermelő tehenészet. Nagyon 
büszkék vagyunk erre a gazdaságra is.

Mit jelentett az Önök számára Magyarország uniós csatla-
kozása?
Elsősorban azt, hogy rengeteg jogszabály jelent meg. A bürok-
rácia olyan szinten növekedett, ami nagyon megnehezíti az ága-
zatban dolgozók életét. Ez az, amivel a legtöbbet küszködünk.  
A munkaügy, a tűzoltóság, az állategészségügy, a vámhatóság, 
az adóhatóság, az ÁNTSz, a vízügyi felügyelet, stb. feltételeinek 
való megfelelés rendkívül rontja a hatékonyságot, a versenyké-
pességet. Nem termelsz, nem az üzlettel foglalkozol, hanem pa-
pírokat gyártasz különféle intézményeknek. 
Ez nem csak a mi problémánk, az egész Unió gondja. Nem lehet 
versenyezni azzal az argentin tenyésztővel, aki a pampán tartja a 
marháját, van egy gulyása lóháton, aki kétezer marhát felügyel. 
Minimális a takarmányköltsége, sőt, hullamegsemmisítési költ-
ség sem terheli, mert ha elpusztul egy marha, megeszik a raga-
dozók. Nálunk minden sokkal bonyolultabb és egyúttal költsé-
gesebb is. 
Nyugat-Európában is nagyon sok az állat és többnyire 3-400 
euróval olcsóbb a holstein-fríz vemhes üsző, mint nálunk.  
A piaci helyzetet is bonyolította néhány nyugat-európai ország 
állategészségügyi helyzete, például a kéknyelv betegség, vagy 
a Schmallenberg vírus megjelenése. Volt időszak, amikor ma-
gasabb ár révén előnyét élveztük annak, hogy Magyarország 
mentes ezektől a betegségektől, de olyan is volt, hogy az uniós 
tagállamokat egyaránt restriktív politikai eszközökkel sújtották 
a Szovjetunió volt utódállamai.
Ennek következményeként a tenyészállatok árszínvonala szélső-
ségesen mozog, 1300 és 2100 euró között. Ezzel nagyon nehéz 
együtt élni és főleg erre alapozva tervezni.

A keleti piacon a legrégibb és legnagyobb exportőrnek tart-
ják Önöket. Próbáltak–e más irányba is nyitni vagy ez na-
gyon felaprózná Önöket?
Sok helyre exportálunk, de a keleti piacok az erősségeink, ami-
ket még a rendszerváltáskor alapoztunk meg. Elég nagy vo-
lument exportálunk abba az irányba, most 10-12 ezer marhát 
adunk el évente. Ebben benne van a vágó-, a hús-, illetve a tejelő 
marha is. Ennek durván a fele nagy értékű, pedigrés marha, zö-
mében holstein-fríz. Elég hektikus az ottani tenyészállat igény, 
függ attól, hogy van-e pénzük, hogyan jutnak hitelhez, milyen a 
szubvenciós politika.
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Kereskedő szemmel milyennek látja a hazai holstein-fríz te-
nyésztés, illetve az értékesítésre felkínált tenyészállatok szín-
vonalát?
Vannak nagyon jó, 10 ezer kg tejtermelésű gazdaságok Magyar-
országon, de nem minden vevő igényli ezt a színvonalat, mert 
sokan nem tudják ilyen termelési szintnek megfelelően takar-
mányozni az állataikat. A fajlagos hozamok tekintetében Euró-
pa élvonalába tartozunk. Nincs szégyenkezni valónk, de persze 
vannak gyengébben teljesítő telepek is az országban. 
Sokan termelnek magas színvonalon, de azt nem tudom, hogy 
közgazdaságilag ez mennyire rentábilis. Véleményem szerint a 
fő probléma az, hogy az önköltségek nagyon magasak, ami an-
nak köszönhető, hogy alapvetően szántóföldi növénytermesztés-
re alapozott tenyésztés van nálunk. Azzal a Nyugat-Európával 
kell versenyeznünk, ahol sokat vannak legelőn az állatok, kevés 
abrakot kapnak, kisebb az istálló igény, így alacsonyabb a takar-
mányozási és a tartási költségük.  
Írországban több a szarvasmarha, mint a lakosság. Nem fejnek 
8-10 ezer litert, de az év döntő részében kint van a szarvasmarha 
a legelőn, nagyon olcsón tartják, nálunk meg 30-40 cm vastag 
betonból építünk utakat és istállókat. Írországban a tej önköltsé-
ge 21 eurocent. Hogy akar versenyezni valaki egy olyan ország-
gal, ahol egyharmaddal kisebb önköltséggel termelnek, mint mi? 
És nem ők a legjobbak a világon! 
Új-Zéland, Ausztrália és Dél-Amerika költséghatékonyságával 
nem lehet versenyezni. 
Az unióban 2015-ben megszűnik a tejkvóta, aminek következ-
tében néhány nyugat-európai országban jelentősen meg fogják 
növelni tejtermelését. A hazai telepek ÁTK támogatással meg-
valósított korszerűsítése nagyon hasznos, de ezeknek a drága 
„trágyapalotáknak” nagyon nagy az amortizációja, ami növeli 
a tej önköltségét. 

Több tenyésztőt érdekel, hogy mi történik a kivitt állatokkal, 
milyen helyekre kerülnek, mekkora telepekre és hogyan bír-
ják az ottani körülményeket? 
Az Uráltól a Kaukázusig mindenféle éghajlatra vittünk már szar-
vasmarhát. Általában nem hozzák azt a szintet, amilyen anyai 
laktációval kiadjuk őket, de nyilvánvaló, hogy a környezeti ha-
tás nagyon erős. Ha nem olyan szinten takarmányozzák őket, 
mint idehaza, nem tudják hozni azt a termelést. A kinti körülmé-
nyek nagyon változóak. A ’90-es évek elején 2800 kg körül volt 
Oroszországban az átlagtermelés, jelenleg 4-5000 kg közötti. 
Vannak nagyon jó és nagyon rossz gazdaságok, nem mindegy, 
hova szállít az ember. Volt, akinek nem adtunk ajánlatot, mert 
olyan rosszak voltak a körülményeik. Erre nagyon figyelünk, 
mert ha a kivitt állomány elpusztul, arról senki nem fog beszélni, 

hogy nem etették meg a marhákat, csak arról, honnan származ-
nak. Az exportált állatok esetében arra figyelünk, hogy az első 
évben 10 százaléknál ne legyen több a kiesés, de ez alapvetően 
a fogadó féltől függ. 
A pozitív példa az az orosz 2000 férőhelyes telep, ahova évek óta 
szállítunk és most 8300 literes szinten termelnek. Sokan tanulják 
még kint a holstein-frízzel való tejtermelést. Ott is a genetika, a 
takarmány, a tartástechnológia és az állategészségügy határozza 
meg a termelési szintet, de az eredmény mindenekelőtt az embe-
rektől, a menedzsmenttől függ.

Milyen terveik vannak a jövőre vonatkozóan?
Az élőállat kereskedelem egy különleges műfaj, nagyon nehéz 
hosszú távra tervezni. A telepek fejlesztése viszont sok éve tartó 
folyamat, szeretnénk az ÁTK pályázatos fejlesztéseket befejez-
ni. A hús és tejelő állomány 50-50 százalékos aranyát megtartani 
a holstein-fríz esetében intervenciós jelleggel, a húsmarhát vi-
szont továbbra is magas szinten kívánjuk tenyészteni.
Elég sok szénatárolót építettünk, de még továbbiakat tervezünk, 
mivel a nem megfelelő takarmánytárolás nagy károkat okoz. 
Akár 30 százalék veszteséget is el tudunk kerülni, így számítá-
saim szerint ebben az esetben 5 éven belül megtérül a beruházás. 
Azért is fontos a takarmányveszteség csökkentése, mert mind-
össze 200 ha szántóval rendelkezünk, valamint bérelt legelőkkel 
a húsmarhák számára.
Szeretném, ha a vállalkozásunk úgy tudna működni, hogy akkor 
is meg tudjunk élni – még ha szerényebben is – ha egy évig nem 
tudunk valamilyen ok miatt exportálni.
A telepi dolgozókkal, sofőrökkel együtt cca. 45 alkalmazottunk 
van, zömében szakmáját szerető, szorgalmas kollégák, akiknek 
nagyon sokat köszönhetünk és akikre alapozni tudjuk a fejlő-
désünket.  2007 óta van egy német kollégánk is, aki kint lakik 
Németországban.
Meg szokták kérdezni tőlem, hogy mi kell egy jól működő sike-
res vállalkozáshoz?
Szorgalmas, értelmes, felelősségteljes, áldozatvállalásra hajlan-
dó és tenni akaró emberek. Ha ilyen emberekből akár tudatosan, 
akár véletlenül összejön egy csapatra való, akkor megtalálva 
mindenkinek a helyét a szervezetben, némi „szerencsével fűsze-
rezve” nem marad el a siker.
Fontos szempont, hogy ennyi embernek, illetve a családjuknak 
hosszú távon megélhetést biztosítsunk, akkor is, ha tudjuk, hogy 
az üzleti élethez szerencse is kell, de leginkább a lehetősége-
ket kell megragadni, meg kell fogni a pillanatot, rá kell érezni. 
Ezzel együtt nagyon sok olyan helyzet van, amikor nem műkö-
dik, rosszul sül el valami, nem mindig dönt jól az ember. André 
Kostolany mondta valahogy így, hogy „A döntéseim 49 száza-
léka rossz, 51 százaléka jó, és én ebből 2 százalék különbségből 
élek .”. És ez nagy igazság. 

 

Eladó 2400 t bevizsgált, jó minőségű 
takarmány silókukorica. 

Kérésre megküldjük a laborvizsgála-
ti eredményeket. 

 
Érdeklődni lehet: 

Popper Tamás: 20/4192611  
email: bendo6@gmail.com



 A termékek részletes ismertetését, illetve a további termékeinket 
 kérje szaktanácsadóinktól, kereskedő partnereinktől.

Szaktanácsadóink: Rostás Levente Nyugat-Magyarország  +36(20)218-1939
 Szaniszló László Kelet-Magyarország +36(20)501-5266

Kereskedő partnereink: Készenlét Zrt. Pápa,  +36(30)385-7580
 Milk-Invest 2005 Kft. Kaposvár,  +36(30)378-1908
 Dairy-Dáv Kft. Debrecen,  +36(30)655-6605
 SiMilk Bt. Hódmezővásárhely,  +36(20)319-3296

®

Q
UALITY MILK

P

R O G R A M

by HYPRED

Higiéniai megoldások 
a tejtermelésben

A tőgygyulladás kiváltására képes különféle mikroorganizmusok el-
len hatásos megoldást jelentenek a Hypred® fertőtlenítő készítmé-
nyek, melyek rövid behatási idő alatt elpusztítják a kórokozók 95%-
át, és nem engedik azok tőgybe jutását a fejést követően sem!

A Hypred® termékek széles skálája biztosítja, hogy 
Ön minden esetben megtalálja tehenei számára 
a legjobb megoldást a tőgyfertőtlenítés során.

HYPRA FC Tőgybimbók fejés előtti előkészítése

HMVIR FILM Magas baktericid hatású krémes utófürösztő

GOLDEN MIX Erőteljes antibakteriális fertőtlenítés

FILMADINE Szupererős bimbóvédelem

IODERM 5000   Garantáltan gyors és hosszan tartó fertőtlenítő hatás
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Legutóbbi számunkban részletesen beszámoltunk a 2013. nov-
ember 28-i Magyar Tudományos Akadémia rangos programjá-
ról, a Szarvasmarha Tudományos Nap előadásairól. Béri tanár 
úr a mennyiséggel szemben a beltartalmat preferálja, az elő-
adás írásos változatának szívesen adunk helyet e lap hasábjain 
(szerk.).

Fajtapolitika a tejhasznosításban
A világ tejhasznosítású szarvasmarhatartásában a tenyésztéssel 
kapcsolatban két olyan kérdés van, amely a szakembereket az 
elmúlt 5-6 évtizedben megosztja. A ’40-es évektől tart az a vita, 
hogy milyen típusú tehénnel lehet a gazdaságosabban a tejet 
előállítani, illetve fajtatiszta vagy keresztezett állomány alkal-
masabb-e a termelésre. Ez a szakmai vita hazánkban is régóta 
tart és elmondhatjuk, hogy a megoldást napjainkig sem sikerült 
megtalálni. Az alapkérdés az, hogy a tejet kisebb testű, koncent-
ráltan termelő típussal, vagy nagyobb testű, híg tejet termelő ál-
lománnyal gazdaságosabb előállítani. 
A fajta- és tenyésztéspolitikát az elmúlt néhány évtizedben a nagy 
mennyiségű híg tej termelésére irányuló szelekció jellemezte. A 
tenyészállatok kiválasztásában a tenyészértékbecslés során a mi-
nél nagyobb árbevételt lehetővé tevő értékmérőket súlyozták. A 
tejmennyiségre történő szelekcióval egyidejűleg a világban szin-
te mindenütt az ilyen jellegű elvárásoknak leginkább megfelelő 
fajta, a holstein-fríz került előtérbe. Az a fajta, amelyik a ter-
melt tej mennyiségében verhetetlen és bár a tej beltartalmi érté-
kei sok kívánnivalót hagynak maguk után, a mennyiség alapján 
történő átvétel eredményeként versenytárs nélkül maradhatott. 
E folyamat természetes velejárója, hogy azok a fajták, amelyek 
tejmennyiségben nem vehették fel a versenyt a holstein-frízzel – 
bár beltartalmi értékben kiválóak voltak – egyre inkább háttérbe 
szorultak. 

A tejtermelésben vezető országokban a tejhasznosításban a hol-
stein-fríz fajtán kívül más alig kap szerepet, az egyéb fajták rész-
aránya mindössze néhány százalék (1. táblázat). 

Az egyoldalú fajtatiszta tenyésztés hátrányai
Míg a termelt tej mennyisége szinte minden ország tenyésztési 
programjában meghatározó szerepet kapott, a fitnesszel és a kül-
lemmel kapcsolatos értékmérő tulajdonságok háttérbe szorultak. 
A viszonylag egyoldalú szelekció eredményeként a hasznos élet-
tartamban és a két ellés közötti időben olyan mértékű romlás 
következett be, amelynek hátrányait ma már minden intenzív 
tejtermeléssel foglalkozó állománynál tapasztalhatjuk (Royal 
et al., 2000., Lucy, 2001.). A két évet alig meghaladó hasznos 
élettartam és a 440 nap feletti két ellés közötti idő igazolja, hogy 
az intenzív, nagy mennyiségű tej termelése milyen negatív kö-
vetkezményekkel járhat. A kiváló képességű bikák és utódainak 
széleskörű felhasználása az esetenként megjelenő letális gének 
világszintű elterjedését okozhatják. Jó példa erre a ma már álta-
lánosan ismert BLAD, CVM, vagy akár a néhány éve felfedezett

1. táblázat: Néhány ország tejhasznosítású állományának 
összetétele és tejtermelése

Ország 
Ellenőrzött 

tehénlét-
szám (ezer) 

Laktációs 
tejterme-
lés (kg) 

Zsír 
% 

Fehér-
je % 

USA 
- holstein-fríz  
- jersey 

 
3777 
244

 
10791 
7726

 
3,66 
4,77

 
3,04 
3,64

Kanada 
- holstein-fríz  
- jersey 

 
288 
10

 
9979 
6607

 
3,8 
4,91

 
3,19 
3,79

Ausztrália  
- holstein-fríz  
- jersey 

 
354 
57

 
7087 
5168

 
3,93 
4,84

 
3,27 
3,72

Dánia  
- holstein-fríz 
- jersey 

 
370 
68

 
9529 
6665

 
4,09 
5,93

 
3,49 
4,11

Németország 
- holstein-fríz

 
2314

 
8807

 
4,07

 
3,38

Franciaország 
- holstein-fríz

 
1687

 
9135

 
3,87

 
3,30

Új-Zéland 
- holstein-fríz  
- jersey  
- holstein×jersey 

 
908 
354 
1117

 
5913 
4198 
5233

 
4,25 
5,56 
4,80

 
3,54 
4,04 
3,77

brachyspina is. Ráadásul a tenyészkiválasztás egyoldalúsága, a 
felhasznált genetikai anyag beszűkülése a beltenyésztés mérté-
kének gyorsulását vonta maga után (1. ábra).
A ’90-es évektől felgyorsult a folyamat és előrejelzések szerint 
2020-ra a tejhasznosítású fajtáknál várható 8%-os beltenyészté-
si koefficiens további termelési hátrányt jelenthet (Smith et al., 
1998., Wiggans et al., 1995., Young-Seykora, 1996.). A belte-
nyésztési koefficiens növekedése közismerten termeléscsökke-
néssel jár és az egyéb paraméterekben is romlást hozhat. Ezt 
több külföldi szakirodalom is igazolja.

1. ábra: A beltenyésztési koefficiens változása tejhasznosítású 
fajtáknál (1960-2010)

Forrás: Smith et al. 1998.

A koncentrált tej termelésének 
lehetősége és helyzete

Dr. Béri Béla
ügyvezető igazgató, Koncentrált Tejű Fajták Tenyésztő Egyesülete
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Új irányok a tenyésztésben
Az intenzív tejtermelésben a szelekciós módszerek – köszönhe-
tően az átlagon felüli kutatási háttérnek – más hasznosítások-
hoz képest gyorsabban fejlődtek és jelenleg a legkorszerűbb 
tudományos ismeretek felhasználásával fejlesztik a tenyésztési 
programokat. Jól példázza ezt a genomika felhasználása és egyre 
nagyobb mértékű elterjedése. Az utóbbi évtizedek legnagyobb 
hatású eljárása forradalmasítja a tenyészértékbecslést.  A tej-
hasznosítású fajtáknál a klasszikus szelekciót a függő selejtezési 
szint módszerével, meghatározóan szelekciós indexekkel vég-
zik. Kezdetben a tenyésztők az indexek kialakításánál elsősor-
ban a mennyiségi tulajdonságokra (tej kg, zsír kg, fehérje kg) 
koncentráltak. E területen is jelentős változásokat tapasztalha-
tunk. A termelési tulajdonságok részaránya az egyéb értékmérők 
előretörésével az elmúlt évtizedekben csökkent. 

A fajtatiszta tenyésztésben alkalmazott egyoldalú szelekció 
eredményeként jelentkező hátrányok kiküszöbölésére egyre 
több ország tenyésztői alkalmazzák különböző mértékben a ke-
resztezést. Különösen a nagy állatlétszám, az extrém, természet-
ellenes tartásmód igényli még jobban az ehhez alkalmazkodni 
képes típust és válik fontossá e típus megtalálása. A kereszte-
zéssel előállított állományok vagy új fajták nagyobb genetikai 
varianciájuk révén több olyan génkombinációval rendelkeznek, 
hogy iparszerű körülmények között is nagyobb esélyt adhatnak 
a genetikai előrehaladásra. 

Míg a marhahús előállításban, vagy speciálisan a húsmarha te-
nyésztésben a világon számtalan fajtatípus és -változat áll ren-
delkezésre, addig tejhasznosításban a választék meglehetősen 
szűkös. Tíz alatti a világ tejtermelésében jelenleg fontosabb sze-
repet kapó tejhasznosítású fajták száma és ezek aránya is megle-
hetősen csekély (1. kép). Ugyanakkor az USA-ban is növekszik 
a jersey, ayrshire és brown swiss spermafelhasználás, Új-Zéland 
állományszerkezete pedig már ma is teljesen sajátos képet mutat 
(1. táblázat). Új-Zéland spermafelhasználása tanulságul szolgál-
hat a hatékonyabb termelés érdekében a keresztezésben gondol-
kodók számára (2. kép). 
Egyre több országban tapasztalható, hogy a holstein-fríz állo-
mányt váltogató, vagy rotációs keresztezési programban más 
tejhasznosítású fajtával keresztezik, kihasználván a jelentkező 
heterózist (Hansen et al., 2005., Touchberry, 1992.) (3. kép). 
Ezek a keresztezések természetesen nem érintik a fajta tenyész-
tésében élen járó, tenyészállat előállításban fontos szerepet ját-
szó üzemeket, meghatározóan az árutermelés hatékonyabbá té-
telét szolgálják. A keresztezések termelési és ökonómiai előnyeit 
egyre több szakcikk elemzi, igazolván a koncentráltabb tejet ter-
melő fajták használatának létjogosultságát (Lopez-Willalobos et 
al., 2000., McAllister, 2002., Van Raden - Sanders, 2003., Weigel 
- Barlass, 2003). Míg a kisebb élősúlyú jersey versenyképessége 
fajtatisztán megkérdőjelezhető, a holstein-fríz és jersey keresz-
tezett állományok jövedelmezősége akár 1/3-dal is meghaladja a 
holstein-fríz állományok jövedelmezőségét (2. táblázat). 

2. táblázat: Különböző genotípusú állományok termelési és 
gazdasági mutatóinak összehasonlítása

Értékmérő 
Genotípus 

holstein-fríz jersey holstein-
fríz×jersey 

Élősúly (kg) 523 387 466
Tejtermelés (kg) 5342 4233 4973
Tejzsír % 4,06 5,26 4,72
Fehérje % 3,51 4,04 3,81
Szárazanyagra korr. tej (kg) 5120 4807 5272
Takarmányköltség (cent/l) 5,8 6,7 6,3
Tej ár (cent/kg) 30,68 38,12 35,47
Jövedelem (Euro/sza. kg) 0,92 0,65 1,29
Jövedelem (Euro/ha) 938 711 1392

A szerzők speciális – hazánkban szinte ismeretlen – legelőre 
alapozott tejtermelő állomány adatait közlik, de a keresztezés 
gazdasági előnye így is vitathatatlan.

A koncentrált tej termelésének előnyei
A holstein-fríz fajta a tejtermelésben alkalmazott fajták közül 
köztudottan a leghígabb tejet termeli, így bármelyik fajtával ke-
resztezzük, a tej összetétele előnyösen változik. Különösen igaz 
ez a fajta keresztezésére legáltalánosabban használt jersey ese-
tében, hisz ez a fajta az intenzív tejtermelők közül a legsűrűbb 
tejet termeli. Érdemes tehát megvizsgálni és újra hangsúlyozni a 
koncentrált tej termelésének előnyeit. A külföldi és hazai szak-
irodalmak évtizedek óta próbálják igazolni a sűrűbb tej terme-
lésének és az ebből gazdaságosabban előállítható tejtermékek 
fogyasztásának előnyeit inkább kevesebb, mint több sikerrel. Az 
eredménytelenségtől nem csüggedve szeretnénk ezen előnyöket 
ismételten összefoglalni. 
A tejelő tehén takarmányhasznosítását nem csak a típus és a 
termelési szint, hanem a termelt tej összetétele is befolyásolja. 
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Az azonos mennyiségű hasznos anyagot különböző összetételű 
tejben termelő egyedeknél a növekedés arányában csökken az 
egységnyi hasznosanyagra jutó táplálóanyag. 
A telepi rekonstrukciók, a technológiai fejlesztés beruházási 
költségei országos szinten milliárdokat jelentenek. A termelők 
számára nem mindegy, hogy azonos férőhelyen hány termelő 
állat tartható.
A koncentrált tej termelésénél előnyként jelentkezhet, hogy vár-
hatóan átalakul a fogyasztási szerkezet. Hogy a hazai fogyasz-
tásban még mennyi tartalék van, ezt az is jelzi, hogy sajtfogyasz-
tásunk az uniós átlag 50%-a és vajfogyasztásunk mindössze 0,8 
kg szemben az uniós 4,2 kg-mal.
Új szempontként merülhet fel a koncentráltabb tej esetén a 
szállítási költségek mérséklése, ami az utóbbi időben draszti-
kusan megnövekedett úthasználati díj fényében felértékelődik. 
Sok kutatás foglalkozik annak veszélyével, hogy földünkön a 
felhasználható édesvíz mennyisége csökken. A növekvő népes-
ség ellátása érdekében egyre intenzívebbé váló termelés takar-
mányhátterének biztosítása különösen terheli a rendelkezésre 
álló készletet. A közeljövőben tehát nagyobb figyelmet kell 
fordítani az ugyanolyan hasznosanyag előállítását kevesebb 
takarmányfelhasználással biztosító fajtára és típusokra. 

A koncentrált tej termelésének hazai helyzete
A hazai szarvasmarhatenyésztésben a koncentrált tej termelése 
és az ilyen tejet előállító fajták szerepe évtizedek óta a szakmai 
viták középpontjában áll. A mai napig érvényben lévő átvételi 
rendszer egyértelműen a fogyasztói tej termelését preferálja. Így 
hazánkban is – mint a világon máshol is – a holstein-fríz fajta 
térhódítása volt jellemző és jellemző a mai napig. A koncentrál-
tabb tej termelésére irányuló próbálkozások mind az ’50-es, ’60-
as, valamint a ’80-as években is az érvényben lévő tejátvételi 
rendszer miatt sikertelenek voltak. Bár Horn Artúr munkássá-
gának eredményeként a jersey fajtát elsőként hazánk használta a 
hegyi tarka állomány keresztező partnereként és Európában el-
sőként alkalmaztuk a váltogató keresztezést jersey és holstein-

fríz fajtával, a fajta és konstrukciói a magyarországi tenyésztés-
ben nem kaptak szerepet (Béri, 2011.). Az utóbbi évtizedekben 
a megváltozott fogyasztási szokások és értékesítési lehetőségek 
újra felvetik a koncentráltabb tej termelésének hazai helyzetének 
átértékelését. 
A hazai tejtermelés fajtaösszetételéről és termelési eredményei-
ről az 3. táblázat tájékoztat.

3. táblázat: Különböző fajtájú állományok laktációs terme-
lése 2012-ben (305 nap)

Fajta Tehén-
létszám 

Tej 
kg 

Zsír 
% 

Zsír 
kg 

Fehér-
je % 

Fehér-
je kg 

holstein-fríz 122.513 9058 3,61 327 3,29 298
magyartarka 3795 5889 4,05 238 3,48 205
jersey 1355 6876 4,73 325 3,74 257
jersey fajta-
tiszta 

196 5386 5,21 280 4,07 219

Forrás: NÉBIH, 2013.

A magyarországi tejtermelésben szerepet játszó fajták létszám 
és termelési adatai igazolják, hogy hazánkban is a holstein-fríz 
fajtára alapozódik a tejtermelés és a jersey fajta szerepe – bár 
létszáma kissé növekedett – ma sem jellemző. 
A tejátvételnél jelentkező hátrány ellenére Magyarországon az 
elmúlt évtizedben egyre több tenyésztő tart jersey fajtát. Több 
nagyüzem azt a megoldást választotta, hogy meglévő holstein 
állományát jersey bikával keresztezte az F1-es teheneknél jelent-
kező heterózis és a 4%-ot meghaladó zsírtartalom érdekében. A 
váltogató, vagy a cseppvérkeresztezés módszerével próbálják a 
„tanktej” koncentrációját növelni. Speciális értékesítési lehető-
ség esetén a tejipar részére átadott tejnél is elképzelhető akár 
20-30%-os felár. Azokban az üzemekben, ahol közvetlen érté-
kesítésre termelnek vagy tejterméket állítanak elő, ott a jersey 
egyedüli fajtaként is megjelenik. Ezek a zömmel középüzemek 
egyre nagyobb számban használják ki a fajta tejének zsír- és fe-

hérjetartalmában jelentke-
ző fölényét és azt, hogy a 
termékelőállítás sűrűbb tej-
ből lényegesen gazdaságo-
sabb. Meg kell említenünk 
azokat a jersey tartókat is, 
akik hobbyból vagy nosz-
talgiából tartanak állatot, 
mivel kedves megjelené-
sével a jersey fajta ideális 
hobbyállat is lehet. 

A kedvező tendencia elle-
nére meg kell állapítanunk, 
hogy Magyarországon az 
elkövetkező években vál-
tozatlanul a holstein-fríz 
meghatározó szerepével 
kell számolnunk. 
A koncentrált tej termelése 
a tenyésztők néhány szá-
zalékánál lesz jellemző és 
ez alternatívát jelenthet az 
uralkodó világtendenciával 
szemben. 
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Érdeklődéssel olvastam a holstein Magazin 2013. 4. és 5. szá-
mában dr. Kranjec Ferenc állatorvos, szaporodásbiológiai szak-
tanácsadó holstein-fríz tehenekkel kapcsolatos folytatólagos 
írásait. Az általa felvetett és leírt biológiai állapot igen súlypon-
tos és fontos napi problémája elsősorban a rekord szinten ter-
melő holstein tenyészeteknek, kis- és nagyüzemeknek egyaránt.  
A téma fontossága és összetettsége miatt szabad legyen néhány 
idevágó segítő szándékú gondolattal kiegészítenem, illetőleg 
pontosítanom az egyébként izgalmas és olvasmányos írást. Ta-
lán felbátoríthat erre néhány évtizedes kutatói, oktatói tevékeny-
ségem, gyakorlati tapasztalatom.
Úgy gondolom azért, hogy a holstein-fríz tehén mégis csak való-
ságos marha, DE minthogy az állattenyésztő ember észrevéve a 
fajtában rejlő genetikai adottságokat, szisztematikus és követke-
zetes tenyésztéssel, szigorú szelekcióval, tartási, takarmányozá-
si körülményekkel olyan mennyiségű tej termelésére sarkallták, 
amely nem kis mértékben haladja meg az egyéb ismert és tartott 
marhafajták tejtermelését. 
A holstein tehenek magyarországi megjelenése előtt a honi te-
henészetek szinte kizárólagosan a hegyi tarkából kialakított ma-
gyartarkát alkalmazták. A holstein fajta tejtermelése természe-
tesen eltér a magyartarkáétól, mégis sokan úgy gondolták, hogy 
azok a tartási, takarmányozási körülmények, amelyek megfele-
lőek voltak a magyartarkának, azok majd kielégítőek lesznek a 
fekete-tarkának is. Ez a feltevés már csak azért sem volt igaz, 
hiszen – kevés kivételtől eltekintve – a magyartarkának sem volt 
megfelelő a reprodukciós potenciáljának teljes mérvű kihaszná-
lásához. A magyartarka tehén is mindössze elviselte, talán job-
ban elviselte a mostohább körülményeket, a kevésbé szakszerű 
beavatkozásokat. A produkció és a reprodukció között nem jött 
létre feltűnő különbség talán éppen az alacsonyabb szintre beállt 
termelés miatt.
Az ivarzás alapvetően fontos történés az állatok szaporodási fo-
lyamatában. A holstein-fríz tehén ivarzásával kapcsolatosan is 
abból az alapelvből célszerű kiindulni, hogy az ivarzás az ivari 
ciklus egyik szakasza, amikor a tehén hajlandó a párosodásra. Eb-
ből eredően tehát indokoltnak látszik a ciklikus ivari működésről 
megemlékezni már csak azért is, mert mind az ivari működést 
irányító és szabályozó endokrin rendszer, mind a tejtermelést 
szabályozó hormonális rendszer kapcsolatban áll egymással. Az 
ivari működést szabályozó gonadotrop hormonok (FSH, LH), 
valamint a tejtermelést szabályozó prolaktin (laktotrop hormon) 
ugyanazon a helyen képződnek (hipofízis elülső lebeny) és ál-
latfajonként más-más mértékben antagonistái egymásnak. (Pl. 
a koca a szoptatás alatti időben nem ivarzik.) Tehénnél ez az 
antagonizmus elmosódottabban jelentkezik, bár az is köztudott, 
hogy a kimagaslóan termelő tehenek újravemhesítése gyakorta 
gondot okoz az állattenyésztési szakdolgozóknak, lelkiismeretes 
és körültekintő szaporodásbiológiai gondozást igényelnek (nem 
mindig a hormonkezelés a célravezető).
A holstein tehenekkel kapcsolatosan felmerült a ciklus hosszá-
nak esetleges megváltozása, aminek megállapítása viszont nem 
könnyű feladat. A ciklus hosszát általában az egyik ivarzástól a 
következőig számítják. Pontosabb lenne ugyan, ha a ciklus hosz-

szát ovulációtól a másik ovulációig értelmeznék már csak azért 
is, mert az ivarzásnak sem a kezdete, sem pedig a vége ponto-
san nem határozható meg. Az is igaz viszont, hogy az ovulá-
ció kezdete sem határozható meg könnyedén. A tehén ivarzását 
az ivarzás tüneteivel jelzi mind a hímállat, mind az őt gondozó 
ember számára. Az ide vonatkozó ismeretek elsajátítása hangsú-
lyozottan fontos az állattenyésztő ember számára már csak azért 
is, mert a jelenlegi állattenyésztési gyakorlatban – a húsmarha 
tenyésztés kivételével – a kötelezővé tett mesterséges terméke-
nyítés alkalmazása során az állattenyésztő feladatává vált saját 
anyagi érdekeltsége miatt is a termékenyítés optimális idejének 
meghatározása, az inszeminálás elvégzése, illetőleg elvégezte-
tése.
Bár a tehén ivarzásáról sokszor és sok helyen beszélnek elmélet-
ben és gyakorlatban egyaránt, úgy gondolom mégsem haszonta-
lan talán ezen a helyen is összefoglalni a rá vonatkozó alapisme-
reteket, mert ezek az ismeretek is előbbre vihetik, hatékonyabbá 
tehetik a szaporítás teendőit.

Gondolatok a holstein tehenek „marhaságáról”
Dr. Látits György

ny. egyetemi docens, a mg. tudományok kandidátusa

Ivarzási nyálka nyomok ivarzó tehén ülőgumóin

Bőséges egészséges üvegszerűen tiszta ivarzási nyálka
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A holstein tehén is az ivarzását az ivarzás jellegzetes, sokrétű 
tüneteivel jelzi mind a hímállat, mind az ember számára. Az 
ivarzási tünetek észre nem vétele, fel nem ismerése, helytelen 
értelmezése miatti hibás időben végzett termékenyítés gyenge 
fogamzást eredményez, ismételt inszeminálást, több adag sper-
mát igényel, súlyos anyagi kárt okozva az állattenyésztőnek. A 
tehén ivarzásának tünetei három csoportba sorolhatók:
1. Az ivarszervi elváltozások külső, látható jelei:
A péraajkak megduzzadnak, bővérűvé válnak, kipirulnak. A 
csikló megduzzad, kipirul, gyakran pontszerű bevérzések látha-
tóak rajta. A hüvely szintén megduzzad, a hüvelynyálkahártya 
bővérű és élénkvörös, a hüvelyfal bőnedvű, csillogó fényű és 
sikamlós.
A hüvelyből jellegzetes tiszta, üvegszerűen átlátszó, nyúlós és 
sikamlós ivarzási nyálka ürül, amely gyakran egészen a csánkig 
lecsüng. Néha csak nyomokban tűnik fel az állat ülőgumóin, 
szétkenve és odaszáradva. 
2. az ivarszervek belső elváltozásai: 
Ezek az elváltozások egyrészt rektális, másrészt hüvelyvizsgá-
lattal tűnnek elő, külső szemlélő számára nem láthatók. Ivarzás-
kor a külső méhszáj (portio) megnyílik. A méh simaizomzatának 
összehúzódása és elernyedése szabályos, ennek következménye, 
hogy a ’méhmotorika’ jól működik. A petefészkek egyikén érés-
ben lévő tüsző tapintható. A hüvely feltárása után látótérbe kerül 
a durván ráncolt, élénk rózsaszínű vagy vörös, csillogó felületű, 
mintegy 1-1,5 cm-re nyílt méhszáj, amelyből ivarzási nyálka 
szivárog (nyálkacsap). Megváltozik a termelődött nyálka pH-ja, 
elektromos vezetőképessége, arborizációja (páfránylevél-raj-
zolat próbája). Jellegzetesen megváltozik a szexuál-hormonok 
szintje.

3. ivarzáskori viselkedés-változások:
A tehén számos, olykor még figyelemre sem méltatott viselke-
désváltozásával jelzi ivarzási állapotát. Az istállózott tehén a fe-
jét általában magasra emeli, ide-oda tekintget, szem- és füljátéka 
élénk. Gyakran apró neszekre is reagál, pl. a halk fütyörészést 
hosszasan figyeli. Az istállóban tartózkodó személyeket tekinte-
tével követi, ide-oda topogva farkát magasra tartva csóválja. Kö-
tőfékét rázva röviden vagy szünet nélkül bőg. Szabad tartásban 
szomszédjaihoz dörgölődzik, nyalogatja azokat. Gyakran ugrál-

ja társait, rajtuk hágómozgást végez. Figyelem! – az ugrálás az 
előivarzás biztos jele, az ivarzás első szakasza, a „tűrési reflex” 
még csak kialakulóban van. Ha azonban a másik tehén nem tér 
ki a felugrás elől, úgy az is ivarzik, de az ivarzás folyamatában 
megelőzve ugráló társát, benne már kialakult a bikákkal szem-
beni fogadó készség, őt célszerű először inszeminálni. Az ivar-
zó tehén rendszerint ingerlékenyebb, az emberi beavatkozáso-
kat (ápolás, rektális vizsgálat) viszont szívesebben tűri. A hát-, 
a gát- és a pératájék kézzel történő simítására hátát homorítva, 
farkát felemelve gyakran hágómozgásokat végez. Étvágya csök-
ken, szálastakarmányát gyakran szétszórja. Gyakran csökken a 
tejtermelése, gyakran megváltozik a tej íze és változik a színe 
is. Ivarzáskor az állat általános anyagcseréje is megváltozik. Az 
ivarzási tünetek kifejezettsége, jellege, észrevehetősége függhet:

• az állat korától
• az ellés óta eltelt időtől
• az állat fajtájától, egyediségétől(!)
• a tartási, takarmányozási módtól.

Tavasszal és nyáron rendszerint rövidebb ideig, ősszel és télen 
kissé hosszabb ideig tartanak az ivarzások. Az ivarzások inten-
zitása általában nincs összefüggésben a fogamzási eredménnyel. 
Tehénben – a holsteinben is – az ovuláció az esetek nagy többsé-
gében az ivarzási tünetek – elsősorban a tűrési reflex – megszűn-
te után 8-10 órával történik. 
Az ondósejtek a méhnyakcsatorna redőiben, a méhben és főleg 
a petevezetőben 24 órán át is életben maradnak, nem veszítve el 
a termékenyítő képességüket. A termékenyítőképesség viszont 
rendellenes nyálka vagy petefészek működés hatására órák alatt 
is megszűnhet, ezért a termékenyítésnek lehetőleg csak néhány 
órával célszerű megelőznie az ovulációt. 
Javasolható az ivarzás várható vége előtti 10 óra és az ivarzás 
utáni 10 óra közötti időszakban az inszeminálást elvégezni. 
Bízom abban és egyben remélem, hogy az ivarzásra vonatkozó 
bővebb ismertetésem segítséget nyújthat még a holstein tehe-
neknél is az ivarzások felismeréséhez, és „mégis lesz üzekedő 
ebben a fajtában is!”
A szóban forgó dolgozatban a Szerző leír néhány szaporodás-
biológia tárgykörébe tartozó ivarzással kapcsolatos fogalmat, 
amely fogalmak, ill. jelenségek az ivarzási rendellenességek 
tárgykörébe tartoznak.

1. Az anösztusz: elsősorban a szezonálisan szaporodó fajokra 
jellemző (juh és ló). Bizonyos fokú follikulus tevékenység 
zajlik a petefészkekben, de a kisfokú gonadotrop hatás miatt 
(LH hiány) elmarad az ovuláció, és az elégtelen tüszőfejlő-
dés miatti alacsony ösztrogén szint pedig nem képes beindí-
tani magát az ivarzást. 

2. a csendes ivarzás: szabályos petesejtéréssel és ovulációval 
járó ivarzás, de az ivarzásra jellemző ivarszervi és viselke-
dési tünetek többé-kevésbé hiányoznak vagy annyira elmo-
sódva jelentkeznek, hogy a szokásos észlelési módokkal 
nem figyelhetők meg. 

Gyakori okozója lehet:
– a tüszők elégtelen hormontermelése,
– rosszul, hibásan alkalmazott hormonkezelések,
– esetleges hormonális interferencia,
– magas hipotalamikus ingerküszöb,
– esetleges pszichikai gátlások,
– betegségek, tartási, takarmányozási hibák. 

A gyakorlati megfigyelések szerint az ellést követő első regiszt-
rált ivarzást megelőzően mintegy 20 nappal a tehenek nagy szá-

Tehén nyitott méhszája (portio) ivarzáskor
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zalékában már lezajlott egy tünetmentes ovuláció. Azt is meg-
figyelték, hogy a vetéléseket követően rendszerint szabályos 
ivarzás következik. Az elhízott vagy flegmatikus állatokban a 
magas hipotalamikus ingerküszöb miatt gyakran tünetszegények 
vagy csendesek lehetnek az ivarzások. A csendesen ivarzó tehe-
nek felismeréséhez segítség lehet az ivarzási tünetek széleskörű 
ismerete, a jó szemű, nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek 
közreműködése, munkája. Üzemszervezési, tartási módszerek-
kel, pontos adatnyilvántartással, esetleges speciális szaporodás-
biológiai kezeléssel a csendesivarzások előfordulása minimális 
szintre (2-4%) csökkenthető.

Szeretném még megjegyezni, hogy tehénben petefészekciszta 
nem okozhat anösztuszt, mert az un. follikuláris ciszta a fokozott 
ösztrogén termelésével csak fokozza az össze-vissza jelentkező 
ivarzások tüneteit, a lutein vagy sárgatest ciszta pedig az általa 
termelt progeszteronnal a vemhesség látszatát kelti azáltal, hogy 
leállítja a ciklikus petefészek működést, és a vemhesség állapo-
tához hasonlóan az állat nem ivarzik.
Olvasva a már idézett dolgozatokat, indokoltnak látom a tehén 
ellést követő folyamatainak összefoglalását is. Ezt a folyamatot 
a gyakorlatban az involúció folyamatának szokás nevezni. Az 
involúció szaporodásbiológiai folyamat, amelynek során egy-
részt a tehén ivarszervei visszaalakulnak a vemhességet megelő-
ző időszak állapotára, másrészt azonban magába foglalja a szer-
vezet általános regenerációját, valamint felkészülését a követ-
kező szaporodási ciklusra. Kezdete pontosan meghatározható: a 
magzatburkok eltávozásával kezdődik, a vége azonban nem ha-
tározható meg pontosan. A hosszára vonatkozó irodalmi közlé-
sek meglehetősen eltérőek. Az involúció első szakaszát klasszi-
kusan puerperiumnak nevezik. Ebben a folyamatban történik az 
utófájások hatására az esetleges burokmaradványok eltávozása, 
a méh ödémája, a szülőútból jelentős mennyiségű lochia-folyás, 
az esetlegesen előforduló hüvelysérülésekből vér- és váladék-
szivárgás. Előfordulhat hőemelkedés, esetenként az általános 
állapot romlása is. A lochiafolyás látványos és jellegzetes tüne-
te a tehén tisztulásának, amely kezdetben nyúlós, világosbarna, 
gyakran szövetdarabokat is tartalmazó, a 10. nap táján véressé 
váló, normális esetben nem bűzös folyadék. Ürülése rendszerint 
a 2-3. napon kezdődik. A lochia fertőzötté, bűzössé, gennyessé 
csak kóros esetekben válik, ilyenné válása diagnosztikai jelnek 
tekinthető. Az involúció alapvetően nem tekinthető patológiai 
folyamat gyógyulásának, hiszen a vemhesség és az ellés fizi-
ológiai folyamat és állapot, amely azonban bizonyos csökkent 
ellenálló képességet jelenthet, amely igen könnyen megy át be-
tegségbe. Ajánlatos ezért a tehénnel ebben az időszakban foko-
zottan törődni. 
A teljes értékű újrafogamzó-képesség eléréséig szükséges idő 
változó a fajta, a kor, a termelés, a tápláltság, az ellés idősza-
ka, a tartási körülmények, az egyedi konstitúció szerint. Ezek 
az összefüggések jól ismertek, viszont kevésbé ismert az el-
lés ideje körüli hormonális állapota a tehénnek, amely jelleg-
zetes, de egyben meghatározója is az involúció lefolyásának. 
A vemhesség ideje alatt domináns progeszteron nagyobb részt 
kiürül már az ellés előtt, az ösztrogén kiürülése pedig az ellés-
kor kezdődik. Mindkét hormon kiürül lényegében az ellést kö-
vető 4-8. napra. Különös jelentősége van ebben az időszakban 
az ösztrogéneknek (a petefészkek, a mellékvese tartalmazza) 
mert az esetleges sérülések gyógyulását segítik elő, ugyanak-
kor fokozzák a méh oxitocin érzékenységét. A prosztaglandinok 
felszabadulása már az ellés előtt megkezdődik, aktivitásuk az 
involúció végéig tart. Az involúció folyamatának első, kedvező 
tünete a magzatburkok korai (2-8 óra) és maradéktalan eltávozá-
sa. Ezt követően is ritmikus hullámokban folytatódnak az utófá-
jások az ellés utáni mintegy 4. napig. A méhösszehúzódások az 
oxitocin, a prosztaglandin és a hisztaminszerű anyagok hatására 
következnek be.
Jelentős mértékben serkenti, stimulálja az involúciót az ellés 
után jelentkező petefészek-működés, amelynek tüszői szolgál-
nak ösztrogénforrásul, ami már viszonylag korán (10-18 nap) 
észlelhető. Jelentősége van az első, esetleg szabálytalan cik-
lusnak is, mert a ciklikus hormonváltozás az egész ivarszerv 
restitúcióját mozdítja elő.

Szabadtartásos tehén viselkedése előivarzás elején

Előivarzó tehén figyelemfelhívó viselkedése

Előivarzó és ivarzási csúcson lévő tehén viselkedése (alsó 
tehénen a tűrési reflex állapota)
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A korábban meginduló petefészek-működés gyorsabb involúciót, 
rövidebb szerviz-periódust, jobb fogamzást eredményez. Ebben 
az összefüggésben valójában a petefészek-működés az elsődle-
ges és döntő tényező, és nem a méh gyors visszaalakulása. 
Bár a szarvasmarhának igazából nincs laktációs anösztrusza, 
mégis a magas szintű laktáció miatt gyakorta csökken a 
gonadotrop hormontermelés, ez pedig gátolhatja a petefészek 
funkció beindulását. Joggal tételezhető fel, hogy az intenzív 
tejprodukció gyakran bizonyos előnyt élvez a szaporodással 
szemben, ámde kifejezett antagonista hatás általában csak akkor 
jelentkezik, ha a takarmányozás minőségében vagy mennyiségé-
ben hiányos, más szóval: ha a táplálóanyag-bevitel a kiürüléssel 
nincs összhangban.
Nincs egységes nézet abban a vonatkozásban, hogy az ellést 
követő első ivarzások teljes értékűek-e vagy álivarzások, ne-
tán csendes ivarzások? Egzakt vizsgálatok (rektális petefészek 
vizsgálatok, hormonszint mérések) azt sejtetik, hogy ekkor a te-
hénállományok kétharmadában, háromnegyedében az ovulációk 
rendszerint megelőzik az ivarzási tüneteket.
Végezetül a nagy kérdés az, vajon mit tehet az állattenyésztő 
gazda annak érdekében, hogy tehene optimális időben és mó-
don, jó eredménnyel vemhesüljön, illetőleg újravemhesüljön?

- A holstein-fríz tehenek többé-kevésbé ’megtanultak’ maga-
sabb szinten tejet termelni az ember tenyésztői tevékeny-
sége, kitartó szelekciós munkájának hatására, de az őt fejő 
embernek is részletesebben és mélyebben kellene ismerni 
a fajta azon biológiai, élettani, szaporodásbiológiai, tartási, 
takarmányozási igényeit, amelyek szintén magas szinten, 
élettanilag szolgálnak alapul tejtermeléséhez. 

- Az előbbiekben már részletezett ivarzási tünetek alapján 

ismerje fel a tehenek ivarzását, időben határolja be annak 
kezdetét (egy-két órás eltérésnek nincs jelentősége).

- Jegyezze fel az ivarzás kezdetét, lefolyását, jellegét, a ter-
mékenyítés idejét.

- Figyelje meg az ivarzási nyálka mennyiségét, viszkozitását, 
tiszta átlátszóságát. Vérnyomokat vagy gennypelyheket tar-
talmazó, híg konzisztenciájú, nem üvegszerűen tisztán átlát-
szó nyálka esetleges méhhurutra utal, a tehén termékenyítés 
helyett méhkezelésre szorul. 

- Célszerű feljegyezni a termékenyítő anyagra vonatkozó 
adatokat: a bika számát, nevét; a termékenyítőanyag előállí-
tásának helyét, idejét, termelési számát. 

- Ellenőrizze a sperma felolvasztásának módját (37oC vízfür-
dő hőmérővel mérve 1 perc) a felolvasztás és az inszeminálás 
között eltelt idő hosszát (nem lehet több 15 percnél).

Abban a reményben ajánlom soraimat a Holstein Magazin Ol-
vasóinak, higgyenek és bízzanak abban, hogy a holstein tehén is 
hasonló a többi tejtermelő fajta teheneihez. Kiemelkedő tejter-
melő képessége miatt azonban magasabb elméleti és gyakorlati 
ismereteket kíván a vele együtt működő szakdolgozóktól (ál-
lattenyésztő, állatorvos, állatgondozók), megkívánja a termelé-
si szintjének megfelelő takarmányozási és tartási módot. Gon-
doljunk csak arra, hogy a Trabant vagy Lada gépkocsik kiváló 
szerelői nem szorulnak-e némi továbbképzésre akkor, ha BMW, 
Mercedes vagy Volvo gépkocsik szerelését kapják feladatul?
Alapvető fontosságúnak tartom a holstein-fríz tehenészetekben 
dolgozóknak is minden szinten történő elméleti és gyakorlati to-
vábbképzését annak érdekében, hogy a magas szinten termelő 
tehenek biológiai, élettani igényeit a gazdaságos tejtermelés ér-
dekében tudatosan képesek legyenek kielégíteni.



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 

UBM Feed Kft.
H-2085 Pilisvörösvár, 
Fő u. 130.
T.  +36 26 530 540     
F.  +36 26 530 541
info@ubmfeed.hu
    

Szaktanácsadóink:

Mozsár János
+36 30 658 7345
janos.mozsar@ubmfeed.hu

Nedvesség
Nyersfehérje
Nyersrost
Nyerszsír
NDF
ADF
SFA
MUFA
PUFA
ME
NEL

< 11 %
34 %

5 %
19 %

272,1 g
65,1 g

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

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

Beltartalmi paraméterek:

Paczolay Gábor
+36 30 474 0584
gabor.paczolay@ubmfeed.hu

Galamb Eszter
+36 30 520 4069
eszter.galamb@ubmfeed.hu
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A korábban megjelent lapszámokban ismertettem a holstein-fríz 
tehén reprodukciós jellemzőinek megváltozását és ezzel össze-
függésben a legfontosabb és leggyakoribb problémák elvi hátte-
rét. Kérem, engedjék meg nekem, hogy mielőtt részletesebb, a 
termékenységet mélyebben ismertető témákba fognék, még egy 
dolgozat erejéig maradjak az alapoknál. Ugyanis a megfelelő 
fertilitási mutatók és kielégítő szaporodásbiológiai mérőszámok 
eléréséhez elengedhetetlen az embrió befogadására alkalmas 
egészséges anyaméh biztosítása.
Az itt leírtak egyértelmű értékelhetősége érdekében szeretném 
az involúció fogalmát a mondanivalóm szempontjából kissé kör-
bejárni. Az involúció szorosabb élettani, funkcionális-anatómiai 
értelemben az anyaméh ellés utáni fiziológiás visszaalakulását 
jelenti, melynek során ismételten alkalmassá válik az embrió 
befogadására, táplálására és a vemhesség fenntartására. Tá-
gabb értelemben véve jelöl egy szaporodásbiológiai időszakot 
is (puerperium), melynek során a petefészek (és természetesen 
fensőbb szabályozó mechanizmusok) ellés utáni ciklusba lendü-
lése is megtörténik. Tovább szélesítve a kört komplex élettani 
folyamatok alapvető végbemenetelét befolyásoló termelési idő-
szakot is jelöl. Utóbbit egyébként egyes rendszerekben komplex 
tartástechnológiai-, takarmányozási tennivalók összességeként 
kezelik (fresh cow management). Véleményem szerint azonban 
a téma komplexitására tekintettel leghelyesebb az un. tranzíciós 
időszak kifejezésben gondolkodni, ami egy 6 hetes időszakot, az 
ellést megelőző, illetve követő 3 hetet jelöl.

A tranzíciós időszak kritikus a következő laktációs tejtermelés, 
egészségi állapot és természetesen a reprodukciós sikerek szem-
pontjából is. Ha csak szűkebb értelemben, a méhgyulladások ki-
alakulása tekintetében gondolkodunk erről a periódusról, azt ta-
láljuk, hogy a megfelelő alapok lefektetése, azaz a körültekintő, 
preventív jellegű involúciós menedzsment sokkal több előnnyel 
és eredménnyel jár, mint a már kialakult problémák kezelése. 
Magyar kutatók vizsgálatai alapján kimondható, hogy a tehén 
puerperális méhgyulladásának (PM) előfordulási gyakorisága és 
súlyossága annál fokozottabb, minél több hajlamosító tényező 

éri az állatot (1. diagram). Ilyen hajlamosító tényezők lehetnek 
un. közvetlen hatások, amik ténylegesen az ellés időszakában 
érik az állatot (nehézellés, ellési sérülések, magzatburok vissza-
maradás stb.), de lehetnek olyan közvetett tényezők is, ami az 
általános vagy a helyi ellenálló-képesség csökkenését idézik elő 
(pl. ketózis, ellési bénulás, csülökirha gyulladás), vagy „csak” 
csökkent takarmányfelvételt okoznak (tőgygyulladás, lázas be-
tegség, túlzsúfolt istálló). Itt tartom célszerűnek felhívni a fi-
gyelmet az elsőborjas tehenekre, ugyanis esetükben jóval gyak-
rabban számolhatunk involúciós szövődményekkel. Gyakrab-
ban fordul elő esetükben nehézellés, anyagforgalmi probléma, 
minek következtében ciklusba lendülésük is késedelmes lehet, 
továbbá amennyiben kevert fogadócsoportba helyezzük őket, 
fokozott mértékben kell a hierarchiaharcokkal is megküzdeniük.
A különféle méhgyulladások kontrollja vonatkozásában személy 
szerint a megelőzés pártján állok. Természetesen a kialakult ese-
teket a szakma szabályai szerint gyógykezelni kell, de a teendők 
tekintetében lehetőség szerint nem bonyolódnék részletekbe, 
mivel az speciális állatorvosi- állategészségügyi feladat, továb-
bá rosszabb esetben pedig sajnos általában csak kármentés, más 
kifejezéssel élve a jéghegy csúcsa. Továbbá aláhúznám, hogy a 
magzatburok visszamaradás csupán az egyik megjelenési formá-
ja, más értelemben tünete a méhgyulladásoknak. Ennél itt sokkal 
többről van szó…
Sokkal inkább fontosnak tartom az előkészítésnek, magának 
az ellésnek és az involúció időszakának teendőit. A méhgyul-
ladások kialakulása tekintetében a tehén egy „libikóka tetején 
táncol”. Egyik oldalról a bakteriális nyomással (esetleges méh-
fertőzések), másik oldalról az ellenálló-képességét csökkentő 
tényezőkkel kell megküzdenie. Ebben az ingatag helyzetben a 
legnagyobb segítséget a tranzíciós időszakban, igényeinek meg-
felelő biztosításával és az ellés körülményeinek optimális ki-
alakításával tudjuk nyújtani számára. A teljesség igénye nélkül, 
csupán pár fontos eszköz a néhány rögeszmém közül.
Az előkészítés időszakában véleményem szerint a legelés egy 
igen hasznos támasza tud lenni az involúciónak. Az ember nem 
is gondolná, hogy akár díjugró lovakat megszégyenítő bravúrok-
ra lehetnek képesek a rétre engedett fejős tehenek örömükben. A 
mozgás és a napfény javítja a fizikai állóképességet, a szervezeti 
szilárdságot, és az állatok kalcium anyagforgalmára is kedve-
zően hat. Hatásukra könnyebb, rövidebb lefolyású ellésre, jobb 
méhmotilitásra, gyorsabban eltávozó magzatburokra és méhtar-
talomra, valamint erősebb immunrendszerre számíthatunk.
Az elléssel kapcsolatban nem győzöm hangsúlyozni, hogy a 
szarvasmarha eredendően egy önállóan elleni képes állatfaj. 
Maga az ellető kifejezés is már félrevezető lehet, ugyanis a te-
henet nem kell megelletni, hanem hagyni kell megelleni! Ellé-
sét szakszerűen, türelmesen felügyelni kell, továbbá biztosítani 
kell a nyugodt, higiénikus, „természetközeli” körülményeket. 
Tapasztalataim szerint a legkielégítőbb módszer a megfelelő 
férőhelyet, és stresszmentes környezetet biztosító kiscsoportos 

Készítsünk alapot!
Kranjec Ferenc

állatorvos, szaporodásbiológiai szaktanácsadó
ReproVET Szarvasmarha Szaporodásbiológiai Szolgálat
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elletőboxok alkalmazása, melyeket naponta ki 
kell almolni, a padozatát le kell fertőtleníteni 
és friss alommal kell ellátni. Természetesen 
szükség esetén be kell avatkozni az ellés folya-
matába, de ha erre sor kerül is, akkor megfe-
lelő körültekintés és legfőképpen kifogástalan 
higiénia mellett tegyük meg az esetleges sérü-
lések, vissza nem fordítható elváltozások és a 
súlyos méhfertőzések megelőzése érdekében. 
Még egy fontos vesszőparipám az un. elletői 
füzet alkalmazása, amelybe minden ellés alkal-
mával be kell vezetni az elléssel kapcsolatos 
tudnivalókat, különös tekintettel azt, hogy ki 
volt az elletős, hány segítségre volt szüksége, 
elment-e a burok. Természetesen a méhgyul-
ladások nemcsak a méh kedvezőtlen állapota 
miatt okoznak veszteséget, hanem önmaguk-
ban is közvetlenül befolyásolják a petefészek működését, to-
vábbá hatásukra számos, akár visszafordíthatatlan szövődmény 
miatt jelentős termelési, és egészségi veszteség (pl. csülökirha-, 
ízületgyulladás, méhizomzat károsodás) éri az állatot és végső 
esetben selejtezéshez is vezethetnek. Az 1. táblázatban látható 
annak a kísérletnek az eredménye, amely a méhgyulladásos és 
nem méhgyulladásos tehenek különféle reprodukciós mutatóit 
hasonlította össze. Az egyik legfeltűnőbb különbség a kísérleti 
csoportok között az volt, hogy a méhgyulladásban szenvedő te-
henek esetében 10%-kal nagyobb arányban nem lehetett rektális 
vizsgálattal petefészek képletet tapintani. Ennek hatása, hogy az 
involúciós szövődménnyel rendelkező tehenek első fertilis ivar-
zása (üzekedése is) késlekedni fog, továbbá a fogamzási esélye 
is lényegesen rosszabb lesz. Mindezek egyenes következménye 
a szervízperiódus növekedése és ezáltal a két ellés közötti idő 
megnyúlása. A fentiek alapján könnyen belátható, hogy a telep 
megfelelő reprodukciós teljesítményének eléréséhez biztosíta-
nunk kell az állomány részére az optimális tartási, takarmányo-
zási hátteret a tranzíciós időszakban, amely természetesen nem-
csak a sikeres reprodukció szempontjából alapvető.
Továbbá elengedhetetlen a rendszeres, meghatározott idősza-

kokban végzendő kontrollvizsgálatok (un. involúciós program) 
alkalmazása az elléstől számított 40-45 napon belül. Ennek a 
legfontosabb előnye az, hogy a már kialakult kóros állapotokat 
időben fel tudjuk deríteni és azokatt a leggazdaságosabban és 
leghatékonyabban felszámolni. Ezek az alkalmak az ellést kö-
vető 20. nap után pedig korai ciklusdiagnosztikai vizsgálatra 
is lehetőséget adnak, melynek során szintén megnyílik az út az 
adekvát beavatkozás felé.
A nagytejű holstein tehén sok-sok érdekes szakmai kihívást és 
felfedeznivaló újdonságot rejteget számunkra. A méhgyulladá-
sok, és az egyéb involúciós szövődmények, valamint az anyag-
forgalmi állapot, az emésztési zavarok és a különféle állategész-
ségügyi kórformák közötti összefüggések kutatása nap, mint nap 
tölti meg a nemzetközi szakirodalmat, mozdul el az egyszerű 
elletői, magzatburok visszamaradások talaján mozgó elméletek 
taglalása felől, és helyezi új alapokra a globális szaporodásbioló-
giai felfogást. Tervezzük meg és készítsük el mi is az „alapot” a 
helyi adottságainknak megfelelően! Továbbra is kérem a Tisztelt 
Olvasót, hogy bármilyen kérdésével és témajavaslatával, vagy 
akár megjegyzésével bátran forduljon hozzám. Gondolkodjunk 
együtt!

éS hOLLAND MóDSZERű 
CSüLÖKápOLó TANFOLyAMáT

A tanfolyam szakmai vezetője:
Dr. Györkös István egyetemi magántanár

Tanfolyam helye:    
Gazdaképző Kft. Szolnok, Keszeg út 15.
Tanfolyam ideje: 2014. március 17-21-ig
Oktatási díj: br. 70.000,-Ft/fő
Szállás (igény esetén):  1.500,- Ft / fő/éjszaka 
Ebéd (igény esetén): 740,- Ft / fő /nap

Intézményünk és tanfolyamaink is 
felnőttképzésben akkreditáltak.

Gazdaképző Kft. Gazdaképző Kft. 
5002 Szolnok-Alcsisziget, Keszeg út 15. 

Tel./Fax: 56/420-895, 515-139 Telefon: 56/420-896
E-mail: info@alcsiredkft.t-online.hu 

SZARVASMARhA (SERTéS) INSZEMINáTORKépZŐ  

Elméleti képzés:     Ideje: 4 hét, 2014. március 31-április 25-ig
Az elméleti és alapvető gyakorlati ismereteket ezalatt a 4 hetes bentlakásos kurzus keretében 
lehet megszerezni.  
Oktatási díj:  220.000,-Ft/fő    Szállás (igény szerint): 1.500,-Ft/fő/éj 
Ebéd (igény szerint): 740,-Ft/ebéd
A reggeli és vacsora a közelben kedvező áron megoldható.

Szakmai gyakorlat: Ideje:  5 hét, 2014. április 28-tól – május 30.

Az üzemi gyakorlatot a jelentkezőknek kell megszervezni a saját maga által választott helyen. 
(Saját gazdaság is lehet) A szakmai gyakorlat végrehajtásáról a hallgató igazolást és naplót 
köteles vezetni a megadott szempontok szerint. 

Konzultáció:   Ideje:  3 nap  2014. június 02-04-ig  (nem kötelező a részvétel)
3  nap vizsgakérdések összefoglaló áttekintése, tételek szerint.
A konzultáció költsége: 15.000,-Ft/fő (ÁFA-val) 

Vizsga:  
Gyakorlati vizsga: 2014. június 05.
Elméleti vizsga: 2014. június 06.
Vizsgadíj: 25.000,- Ft /fő (ÁFA-val)

Tanfolyamok helye:  
Gazdaképző Kft. 
5002 Szolnok-Alcsisziget, Keszeg út 15.



Telepeken járva mostanában sokszor halljuk a termelőktől, 
hogy valami nincs rendben: az állatok növekedése elmarad az 
elvárttól, betegségek jönnek-mennek az állományban, a tehenek 
termelése is rosszabb, mint kellene, megnő a masztitiszes ese-
tek száma és a szaporodásbiológiai mutatók sem megfelelőek. 
Ilyenkor megvizsgálják a takarmányt, a premix beszállítót, eset-
leg a vakcinák hatását, azonban semmi nem hoz eredményt. Arra 
a következésre kevesen jutnak, hogy ezek bizony mikotoxinok 
lehetnek. Napjainkban nem olyan nagy a baj, mint a 2010-es 
aratás után, de nem is elhanyagolható.
Az EFSA közép-európai vizsgálati eredményeit elemezve ki-
derül, hogy Aflatoxin 33%-ban, Zearalenol (ZON) 22%-ban, 
Deoxynivalenol (DON) 40%-ban, Fumonisin (FUM) 69%-ban 
és Ochratoxin (OTA) 28%-ban fordult elő. 
A saját vizsgálatainkból az is látszik, hogy a 2013-as aratás után 
az Aflatoxin és a ZEA értéke minden esetben nagyon alacsony, 
szinte elhanyagolható. A két fő gondokozó a Trichotecén (DON 
és testvérei) és a FUM.
Ezek a vizsgálatok közel 300 db TMR vizsgálatának eredménye-
it tükrözik éves szinten. A 2013-as aratási szezonból származó 
takarmányok értékei a 2012-eshez hasonlóak, habár a mintaszá-
munk ott még kicsit kevesebb. 
A 2010-es szezonban igazán a DON és a testvérei (Trichotecén) 
valamint a FUM ellen kellett védekezni, azóta viszont árnyal-
tabb a helyzet, érdekes „koktéllal” küzdenek a termelők, az 
egyes mikotoxinok hatása pedig felerősíti a másikat.
A mostani szezonban egy-egy TMR vizsgálata során 7-10 
mikotoxint találunk a megvizsgált 45 között. Ezek általában az 
egyedi problémát okozó szint alatt vannak, de együttesen alat-
tomos, csúnya dolgokra képesek. Nem is beszélve például az 
egyéb kategóriába tartozó Ténuazonique Acidról, amely képes 
tönkretenni a hámszövetet (külső, belső, azaz bélfal, hártyák) és 
emellett még rombolja az RNS szintézist is. Gondoljunk csak 
bele, hogy mi történik a magzat fejlődésekor, illetve a fiatal álla-
tok születése után milyen folyamatok játszódnak le?
Mit tanácsolunk? Egy jó, széles hatásspektrumú toxinkö-
tőt kell használni, alacsony, preventív dózisban a teheneknél, 
szárazonállónál is és a fiatal állatoknál! 

Hogyan lehet eldönteni, hogy melyik toxinkötő jó és melyik 
nem? A piacon kb. 150 úgynevezett toxinkötő kapható, de ezek 
csak korlátozott mértékben képesek a ma ismert közel négyszáz-
féle mikotoxinból néhányat megkötni. Alapvetően mindenki 
agyagásványokkal próbálkozik, mert ezek nagyon jól kötik az 
Aflatoxint és az OTA-t, de a többivel nem boldogulnak(1), mert 
egyszerűen „nem férnek bele”. A ZEA, a DON és testvérei, a 
Fumonisin ugyanis jóval nagyobb mikotoxinok! 
Közérthetőbben: az Afla mérete olyan, mint egy háromkerekű 
gyermekbicikli, az OTA egy felnőtt kerékpár, a ZEA egy nagymo-
tor, a DON egy Passat kombi, míg a FUM egy kamion. Ezeket 
kell bevinni a szobaajtón, ami az agyagásvány normál réteg-
távolságának felel meg! Az eredmény: biciklik megoldhatók, a 
motor már nehézkes, e fölött pedig megoldhatatlan. Az Olmix 
cég az egyetlen, amely megoldást talált a problémára: a tengeri 
moszatból kivont természetes anyagot betette az agyagba eltartó 
oszlopnak, így a szobaajtó méretét repülőgép hangár méretűre 
nyitotta. A kapott rétegtávolság tízszerese lett a korábbinak, így 
a világon ma ismert valamennyi mikotoxin belefér ebbe a méret-
be, tehát meg is tudja azokat kötni! 
Tegye próbára Ön is az IMPAVIDUS által forgalmazott MTX+ 
por vagy az MMiS mikrogranulált formátumú toxinkötőt! 
Ha felkeltettük érdeklődését és tovább szeretné javítani állattartó 

telepén a jövedelmezőséget, 
figyelmébe ajánljuk honlapun-
kat: www.impavidus-sro.com, 
ahol számos problémára talál 
megoldást.
ha pedig már a jövő héttől 
szeretne nagyobb profitot, 
költséghatékonyabb műkö-
dést vagy irigylésre méltó 
termelési mutatókat, lépjen 
a tettek zöld mezejére és te-
lefonáljon most: +36/70-360-
4170!

(1) - Evaluation of the intestinal 
absorption of deoxynivalenol 
and nivalenol by an in vitro 
gastrointestinal model, and the 
binding efficacy of activated carbon 
and other adsorbent materials 
Giuseppina Avantaggiatoa, Robert 
Havenaarb, Angelo Viscontia
aCNR Institute of Sciences of Food 
Production (ISPA), Viale Einaudi 51, 
I-70125 Bari, Italy
bTNO Nutrition and Food Research, 
Utrechtseweg 48, P.O. Box 360, 3700 
AJ Zeist, The Netherlands

A szarvasmarha szegmens toxinszintjeinek alakulása
saját vizsgálati eredményeink alapján
(átlagos adatok ppb-ben)

Mi van az Afla után!?
Mikotoxin problémák a szarvasmarhatelepeken napjainkban –IMPAVIDUS tapasztalatok
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Több fény, több tej.
Elsőre meglepően hangzik, mégis ezt az elvet az Amerikai 
Egyesült Államokban több mint egy évtizede alkalmazzák a 
holstein-fríz tehenészetekben. A következőkben összefoglaljuk, 
hogy mely élettani folyamatokon keresztül hat a megvilágítás a 
tejtermelésre, milyen módon lehet ezt a tudást a technológiába 
építeni, mekkora tejhozam növekedést várhatunk a fényprogram 
bevezetésétől és melyek a gyakorlati alkalmazás korlátai.

Néhány szó a szezonalitásról
A tejhasznú tehenészetekben gyakran megfeledkezünk arról, 
hogy háziasított állataink vadon élő ősei sokkal nagyobb mér-
tékben ki voltak téve a természet változó viszonyainak, mint 
leszármazottaik a nagyüzemi tartásban. Bár számos tekintetben 
a tartás felülírja az ősi biológiai jelleget, mégis bizonyos sajátos-
ságok az évezredek során fennmaradtak. A mérsékelt égövön élő 
állatok számára az évszakokkal változó környezethez való alkal-
mazkodás a túlélés záloga. Évszakhoz kötötten változik a szőr-
zet minősége, a zsírraktárak telítettsége, az évszakoknak meg-
felelően ciklusos a szaporodás, az utódok világra hozatala. Az 
ideális ellési szezon a tavasz, a táplálékbőség ideje, ami a vem-
hesség hosszától függően meghatározza a tenyész-szezon idejét. 
Ahhoz, hogy az állat követni tudja a föld keringéséből adódó 
évszakos változásokat, valami olyan külső jelhez kell szinkroni-
zálnia a biológiai folyamatait, amely évről-évre állandó, és meg-
bízhatóan jelzi hónapokkal előre a hőmérsékleti és környezeti 
viszonyok változását. Ezt a szerepet tölti be a fotoperiódusos jel.

A fotoperiódusos jel és a melatonin
A fotoperiódus a világos és sötét órák aránya 24 órán belül, 
amely az évszaktól függően folyamatosan változik. A változás 
mértéke a földrajzi helytől függ. A tavaszi és őszi napéjegyen-
lőség idején a Föld mindkét féltekéjén a nappal és az éjszaka 
hossza megegyezik (12 óra világos – 12 óra sötét). A tavaszi 
napéjegyenlőségtől kezdve a nappalok egyre hosszabbak, majd 
a nyári napfordulótól az őszi napéjegyenlőségig a megvilágított 
időszakok újra rövidülnek. Hogy milyen hosszú a leghosszabb 
nap, az az egyenlítőtől való távolságtól (a szélességi foktól) 
függ. A változás mértéke az egyenlítőtől távolodva nő.
A fotoperiódusos jelet az állatnak fel kell dolgoznia, belső jellé 
kell változtatnia, ami minden sejtjéhez eljut. Ebben a folyamat-
ban játszik kulcsfontosságú szerepet a „sötétség hormonja”, a 
melatonin. A megvilágítás változását az állat a retinájára vetülő 
fény révén érzékeli. Innen az információ a látóidegen keresztül 
az agyba jut, ahol végül eléri a tobozmirigyet. A tobozmirigy a 
sötét időszakokban melatonint termel, a világos órák azonban a 
melatonin elválasztást reflexesen gátolják. Így a melatonin vér-
beli szintje a sötét-világos periódusnak megfelelően ingadozik 
(1. ábra).

A biológiai óra, a fotoperiódusos memória és a fotorefrakter 
időszak
Önmagában az adott nap fotoperiódusos jelének feldolgozása 
azonban nem lenne elég a biológiai folyamatok megfelelő idő-

zítéséhez. Ha az állat csak az aznapi jelre hagyatkozna, akkor 
például az őszi és tavaszi napéjegyenlőség idején ugyanazt az in-
formációt (12 óra világos – 12 óra sötét) rögzítené, és nem lenne 
képes különbséget tenni aközött, hogy hosszabb vagy rövidebb 
nappalok következnek. Az evolúció során tehát szükségszerűen 
kialakult a biológiai óra és az úgynevezett fotoperiódusos me-
mória.
A biológiai óra biztosítja a belső ritmust, amit a környezeti ha-
tások (a megvilágítás) szinkronizálnak. Létezik napi és éves rit-
mus is. A napi ritmus segíti például az alvás-ébrenlét, az aktív 
és pihenő állapot szabályozását. Számos alapvető fontosságú 
hormon vérszintje is 24 órás ritmus szerint váltakozik. A belső 
órának köszönhető, hogy ha elszigetelődünk a fotoperiódusos 
jeltől, – azaz tökéletes sötétségben is – körülbelül 24 óránként 
ingadozik például a vér kortizol szintje, amely az ébrenlét alatt 
magasabb, a nyugalmi időszakban alacsonyabb.
Ugyanakkor vannak lassabb biológiai folyamatok is, melyek ki-
alakulása, megváltozása több hét alatt megy végbe. Ezeknek a 
szabályozásában vesz részt a biológiai óra éves ritmust biztosító 
része. Ilyen lassú folyamat például a szőrtakaró változása vagy 
a zsírraktárak felépítése a téli időszakra. Az éves ritmus szink-
ronizálásához elengedhetetlen a fotoperiódusos memória műkö-
dése. Nem csak a nappali megvilágítás hossza fontos, hanem az 
is, hogy ez a korábbi napokhoz képest rövidebb vagy hosszabb. 
Ha a 14 órás megvilágítást 12 órás nappal váltja, akkor az rövid 
nappalos fotoperiódusos jel lesz, míg ha a 10 óra világost követi 
ugyanaz a 12 órás nappal, akkor azt az állat hosszú nappalként 
érzékeli.
Fontos azonban azt is tudnunk, hogy a fotoperiódusos memó-
ria és a belső biológiai óra megléte miatt az állatokat nem le-
het korlátlanul hosszú ideig stimulálni a fotoperiódusos jellel. 
Egy idő után érzéketlenné válnak vele szemben, úgynevezett 

A fotoperiódus hatása a tejelő tehenek termelésére
Dr. Faigl Vera1, Dr. Galamb Eszter2

1magánállatorvos, PhD, 2UBM Feed Kft.

1. ábra: A fotoperiódusos jel átalakulása endogén szignállá. A 
tavaszi napéjegyenlőség után az éjszakák egyre rövidebbek. Az 
egyre rövidebb sötét periódus hatására egyre rövidebb lesz az 
éjszakai melatoninszint-emelkedés is.
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fotorefrakter időszak alakul ki, a biológiai óra ilyenkor felülír-
ja a környezeti hatást. A fotoperiódusos jel megváltozására van 
szükség ahhoz, hogy ismét érzékennyé váljanak vele szemben. 
Például a folyamatosan rövid nappalos fényviszonyok között 
tartott juhokban a fotoperiódusos memória 
meggátolja az állatot abban, hogy elhiggye, ál-
landóan ősz van és ez így lesz továbbra is. Az 
evolúciós tapasztalat az, hogy a rövid nappa-
lokat előbb-utóbb hosszú nappalok követik, és 
ennek megfelelően kell felkészülni rá. A folya-
matos rövid nappalos megvilágítással szemben 
az állat kb. 150-180 nap után érzéketlenné vá-
lik. Ahhoz, hogy újra reagáljon, érzékenyíteni 
kell 40-60 napos kiegészítő megvilágítással, 
hosszú nappalos fotoperiódusos jellel (Faigl és mtsai. 2007).

hogyan függ össze a megvilágítás a tejtermeléssel?
Láttuk, hogy a vadon élő állatoknál az utódok születése, és így 
a laktáció is tavaszra, a megnyúló nappalok idejére esik. A lak-
táció előkészítése, a tőgyszövet átépülése, majd a tejtermelés 
lassú, több hónapon átnyúló biológiai folyamat, melynek sza-
bályozásában jelentős szerepe van a biológiai órának (Casey és 
Plaut 2012). A biológiai óra központja az agyban található. Ez a 
központi óra szinkronizálja a testszerte, így a tőgy hámsejtjeiben 
is működő perifériás biológiai órákat (perifériás oszcillátorokat).
Bár már a ’80-as évektől születtek olyan publikációk, ahol le-
írták, hogy a hosszabb megvilágítás nagyobb tejtermelést ered-
ményez, az igazi áttörés a 2000-es évek elején, a laboratóriumi 
módszerek fejlődésével történt meg. Ekkor vált ugyanis lehető-
vé a folyamat élettani hátterének megértése, és így a fényprog-
ramok alkalmazásának optimalizálása. Az utóbbi években szá-
mos ilyen irányú vizsgálatot végeztek holstein-fríz teheneken, 
melyek közül kiemelt figyelmet érdemel Dahl és munkatársai 
munkássága (Dahl és mtsai 2000, 2001-2004).
A jelenlegi ismeretek szerint a hosszú nappalos megvilágítás 
hatására csökken az agyban a melatonin elválasztás. Az alacso-
nyabb melatonin termelés hatására megnő a májban az inzulin-
szerű növekedési faktor-1 (IGF-I) termelése, ami fokozza a tőgy 
epithel sejtjeiben a tejtermelést. Tehát a több fény hatására csök-
ken a melatonin, emiatt nő az IGF-I szint, és végül fokozódik a 
tejtermelés (2. ábra).

Fényprogramok alkalmazása a gyakorlatban
A Egyesült Államokban végzett vizsgálatok szerint a legjobb 
eredményt a 18 óra világos – 6 óra sötét ciklussal érték el. A 

világos időszakban az állatok szemmagasságában 150-200 lux 
erősségű fényt kell biztosítanunk. Fontos, hogy a megvilágítás 
az egész istálló területén egyenletes legyen, tehát nem elég a já-
szol fölé elhelyezni egy lámpasort.

A tejhozam változása kb. 2-4 hét alatt, fokozatosan alakul ki. A 
vizsgálatok során 5 és 16% közötti tejhozam gyarapodást tapasz-
taltak (1. táblázat). Átlagosan 8-10%-os növekedéssel számol-
hatunk. A fényprogram nem befolyásolja a tejfehérje mennyisé-
gét, azonban egyes esetekben a tejzsír csökkenéséről számoltak 
be. A nagyobb tejtermeléssel nő az állatok szárazanyag-felvétele 
is, de ez a növekedés esetenként nem volt statisztikailag szigni-
fikáns mértékű.
Felmerülhet a kérdés, hogy a 18 órás világos időszakot érde-
mes-e még hosszabbra (akár 24 órára) nyújtani a még nagyobb 
tejhozam elérése érdekében. A válasz határozottan nem. A bio-
lógiai óra működéséből következik, hogy az állatnak szüksége 
van a sötét időszakokra is ahhoz, hogy a napi fotoperiódusos 
ritmust érzékelje. A legalább 6-8 órányi folyamatos sötét bizto-
sítása ugyanolyan fontos, mint a kiegészítő megvilágítás. Figye-
lemmel kell például arra is lenni, hogy a fejőházban is éri fény az 
állatokat! A technológia miatt feltétlenül szükséges világosságot 
az éjszaka során vörös fénnyel biztosíthatjuk, ez ugyanis nem 
zavarja az állatok fényérzékelését. Az alacsony intenzitású vörös 
fényt egymástól 6-9 m távolságban, 3 m magasan elhelyezett, 
7,5W-os izzókkal érhetjük el.

Rövid nappalok a szárazonállás alatt
Az élettani alapok ismertetésénél leírtuk, hogy létezik az úgyne-
vezett fotoperiódusos memória, valamint hogy a fotoperiódusos 
jel érzékelése szempontjából nem csak az adott napi megvi-
lágítás hossza, hanem a változás iránya is fontos. Ebből adó-
dik, hogy a nagyobb hatás elérése érdekében érdemes az el-
lés előtt álló teheneket rövid nappalos kezelésnek kitenni. A 
fotorefrakteritás jelensége miatt a folyamatos hosszú nappalos, 
stimuláló fotoperiódusos jellel szemben a tehenek egy idő után 

2. ábra: A fotoperiódusos jel hatása a 
tejtermelésre. A hosszabb nappalok mi-
att csökken az agyban a melatonin elvá-
lasztás, mely végső soron növeli a máj-
ban az inzulinszerű növekedési faktor-1 
(IGF-I) termelését. Az IGF-I a tőgyben 
hatva fokozza a tejtermelést. (GH: nö-
vekedési hormon, GHR: növekedési 
hormon receptora)

A  szükséges  lámpák  számát  Dahl  ajánlása  szerint  az  alábbi  képletek  segítségével 
számolhatjuk ki:

Összes fényáram = terület×lx×K

Ahol a terület: az istálló területe négyzetméterben, lx: a kívánt megvilágítás (pl. 150-200 lx), 
K: a külső megvilágítástól függő állandó. (Kötetlen tartás esetén, nyitott istállónál: K = 3.
Kötött tartás vagy zárt fészeristálló esetén: K = 2.)

Lámpatestek felfüggesztésének száma = összes fényerő/ 1 lámpa fényereje

A tejhozam változása kb. 2-4 hét alatt, fokozatosan alakul ki. A vizsgálatok során 5 és 16% 
közötti  tejhozam gyarapodást  tapasztaltak (1. táblázat).  Átlagosan 8-10%-os növekedéssel 
számolhatunk.  A fényprogram nem befolyásolja  a  tejfehérje  mennyiségét,  azonban  egyes 
esetekben  a  tejzsír  csökkenéséről  számoltak  be.  A  nagyobb  tejtermeléssel  nő  az  állatok 
szárazanyag-felvétele is, de ez a növekedés esetenként nem volt statisztikailag szignifikáns 
mértékű.

1. táblázat: Tejtermelés változása a fényprogram hatására (metaanalízis). 
      ---: nem vizsgálták, nincs adat. (Dahl 2001-2004 nyomán)

Szerző
Helyszín
(szélességi fok)

Tej (kg/nap)
Tejzsír% 
változás

Szárazanyag 
felvétel

Peters és mtsai.
Michigan
(42o N)

2,0 ↑ Nem változott ---

Peters és mtsai
Michigan
(42o N)

1,41 ↑ Nem változott Tendencia ↑

Marcek  és 
Swanson

Oregon  
(45o N)

1,81 ↑ --- ---

Stanisiewski  és 
mtsai

Michigan
(42o N)

2,22 ↑ 0,16% ↓ ---

Bilodeau  
és mtsai

Quebec  
(47o N)

2,0 ↑ Nem változott 4,0% ↑

Evans és Hacker
Ontario  
(43o N)

2,81 ↑ Nem változott Nem változott

Phillips  és 
Schofield

Wales  
(53o N)

3,31 ↑ Nem változott Tendencia ↑

Dahl és mtsai
Maryland
(39o N)

2,22 ↑ Nem változott Nem változott

Miller és mtsai
Maryland
(39o N)

1,91 ↑ Nem változott 3,5% ↑

Reksen és mtsai
Norway  
(60-62o N)

0,5 ↑ --- ---

Felmerülhet a kérdés, hogy a 18 órás világos időszakot érdemes-e még hosszabbra (akár 24 
órára) nyújtani a még nagyobb tejhozam elérése érdekében. A válasz határozottan nem. A 
biológiai óra működéséből következik, hogy az állatnak szüksége van a sötét időszakokra is 
ahhoz, hogy a napi fotoperiódusos ritmust érzékelje. A legalább 6-8 órányi folyamatos sötét 
biztosítása ugyanolyan fontos, mint a kiegészítő megvilágítás. Figyelemmel kell például arra 
is lenni, hogy a fejőházban is éri fény az állatokat! A technológia miatt feltétlenül szükséges 
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Hazai szerzőink

takarmánykeverő-kiosztó 
kocsik a tökéletes „TMR” készítés érdekében!

Faresin takarmánykeverő- 
kiosztó kocsik kínálata: 
10 modell, 66 verzió  
kapacitás szerint

 � VonTaToTT, VeRTikális keVeRőcsigás gépek

RaMBo gépcsalád
•	 Egyszerűségében	rejlik	megbízhatósága!
•	 7–11	m³	egycsigás	verzió

MagnUM gépcsalád  
(Magnum, Double, Tre)
•	 9–17	m³	egycsigás	verziók
•	 12–30	m³	kétcsigás	verziók
•	 30–46	m³	háromcsigás	verzió

TWinneR gépcsalád
•	 13–18	m³	kétcsigás	verziók

 � ÖnjáRó, VeRTikális keVeRőcsigás, silóMaRós gépek

Faresin leader
•	 9–20	m³	egycsigás	verziók
•	 Perkins,	Iveco,	Deutz	motorok

Faresin leader Double és MaXXi
•	 18–28	m³	és	32–35	m³	verziók
•	 Iveco,	Deutz	motorok

 � VonTaToTT, hoRizonTális  
csigás gépek

Master
•	 7–19	m³	háromcsigás	verzió
•	 Silómaróval

Faresin handlers teleszkópos rakodógépek
•	 6–7–9	méteres	emelőmagasság
•	 2,5–4,5	tonna	közötti	emelőtömeg
•	 100	LE	Deutz	vagy	130	LE	Iveco	motorral
•	 Széles	adapter	választék
•	 Kiváló	ár/érték	arány

DairyMaster fejéstechnológia, 
serap hűtéstechnika
•	 Swiftlo	halszálkás	és	paralell	fejőberendezések
•	 Revolver	karusszel	fejőberendezések
•	 Nyugat-Európa	legkorszerűbb	fejéstechnikai	berendezései	magas	

alapfelszereltséggel	és	rendkívül	széles	opciós	választékkal
•	 Biztosított	szerviz-	és	alkatrészellátás	Magyarország	egész	területén,	

kiemelt	garancia
•	 Serap	direkt	elpárolgású	tejhűtő	tartályok	900–30	000	liter	közötti	

űrtartalommal

Egy márka, ami választ tud adni a rakodás, bor-, hígtárgya -, 
szennyvíz-, szervestrágya és tömegtakarmány szállítás naponta 
felmerülő igényeire.

 � hígTRágya szippanTó TaRTálykocsi

A	francia	Pichon	Európa	egyik	 legnagyobb	szippantó	gyártója,	 az	általa	készített	gépek	 rendkí-
vül	 széles	 spektrumon	mozognak,	megfelelve	a	 legkülönbözőbb	vevői	 igényeknek.	Egytengelyes	
kivitelben	3050	és	11	350	literes,	tand-
emtengelyes	kivitelben	7	150	és	18	500	
literes,	tridem	tengelyes	kivitelben	pe-
dig	 18	 500	 és	 30	 000	 literes	 űrtarta-
lommal	rendelhetőek	meg.

A	 Pichon	 gépek	 legfőbb	 előnyei	
közé	 tartoznak,	 hogy	mindegyik	 tí-
pusú	 szippantó	 ráheggesztett	 alváz-
zal	 készülnek,	 ezáltal	 alacsonyabb	
felépítésűek	 a	 gépek,	 és	 stabilabbak	
a	közúti	forgalomban.	A	kívül	-	belül	
horganyzott	tartályokat	8	mm-es	fal-
vastagsággal	gyártják.

A	 felszívás	 szempontjából	 lehető-
ség	van	felső	szívókarra,	Flowmaster	
turbó	 szívókarra,	 vagy	 mellső	 BP2	
jobboldali	 szívókarra,	míg	 a	 kijutta-
tás	kapcsán	a	normál	ütközőlapos	kivitelen	túl	a	gyár-
tó	 saját	 gyártásból	 kínálja	 a	 9–21	méter	 közötti	 aprító	
szerkezettel	ellátott	csőfüggönyöket,	a	7–9–11–13	késes	
kapás	vagy	a	6–8	tárcsával	ellátott	injektálókat.	Egy spe-
ciális bevonatnak köszönhetően gépeink alkalmasak 
2–11 ph tartományú folyadékok szállítására!

a pichon BeMUTaTja a gps ellenőRzésű 
szeRVesTRágya-kijUTTaTásT

Tavaly	ősszel	a	PICHON	bemutatta	a	tartálykocsiknál	alkalmazott	Bus	Can	vezérlést.	A	kezelő	
az	érintőképernyőn	könnyedén	kiválasztja	a	kijuttatást	végző	eszközt,	majd	az	átfolyás	mértékét,	
végül	csak	figyelnie	kell	a	kijuttatást.	

A	kijuttatás	befejeztével	a	munka	egy	USB	eszközre	kerül	elmentésre,	ahol	olyan	információk-
hoz	juthat	mint	a	munkával	töltött	idő,	trágyázott	terület	és	térfogat	stb.	 ¡

készenlét zrt. • 8500 Pápa, Mozsár u. 14.
Tel.: 06-89/510-180, fax: 06-89/510-189, mobil: 06-30/385-75-84
E-mail: keszenlet@keszenlet.hu • www.keszenlet.hu

 � pichon M8-M24 
szeRVesTRágya (és 
Tőzeg, Mész) szóRók
A	 PICHON	 szerves	 trágyaszórók	 kategóriá-
jukban	a	piac	legerősebb	gépei.	A	teljesen	hor-
gany	 védelemmel	 ellátott	 kocsik	 alkalmasak	
szervestrágya,	tőzeg,	mész	szórására,	de	akár	a	
tömegtakarmány	betakarításban	is	széles	kör-
ben	igénybe	vehetők.	Az	idei	évtől	kezdődően	
már	a	kisebb	gazdaságok	igényét	kielégítő	8	és	
10	m³	változatban	is	rendelhetők.	A	választha-
tó	legnagyobb	méret	24	m³.	 ¡

 � pichon p126, p260, p330 
és p510 TÖRzscsUklós 
RakoDógépek
Egy	IGAZI	törzscsuklós	rakodógép,	ami	rend-
kívül	sokoldalú,	legyen	szó	állattartó	telepről,	
raktárakról,	 építőiparról,	 gyümölcsösről,	 hű-
tőházról.

caT motor: A	CaterpillarR	motorral	egy,	
a	világ	minden	országában	 jól	 ismert	 és	ki-
terjedt	 szervizhálózattal	 rendelkező,	 meg-
bízható	 és	nagy	 teljesítményű	 technológiája	
került	 beépítésre.	 A	 Tier	 3	 standard	 üzem-
anyag	 fogyasztás	 és	 káros	 anyag	 kibocsáj-
tás	tekintetében	is	nagyon	kedvező.	A	dupla	
szűrő	rendszer	jelentősen	megnöveli	a	motor	
élettartamát.

hidrosztatikus erőátvitel: Rakodógé-
peink	 hidraulika	 rendszerét	 a	 Bosch Rex-
roth	 szállítja,	 ami	 igazoltan	 a	 világ	 egyik	
legmegbízhatóbb	és	legnagyobb	élettartamú	
technológiája.	A	sebességlassító	pedál	segít-
ségével	 úgy	 csökkenthetjük	 a	 gép	 sebessé-
gét,	hogy	közben	a	hidraulikus	rendszer	tel-
jes	kapacitáson	üzemel.	Modelltól	függően	a	
kétsebességes	 előremenet	 opcióként	 rendel-
hető.	 ¡

istállótechnológia
•	 Agrotel	komplett	istálló	függöny,-	és	kapu-

rendszerek,	pihenőboksz	matracok,	gumipa-
dozatok

•	 Komplett	trágyakezelő	rendszerek
•	 Veneroni	trágyaszivattyúk
•	 Nyakbefogók,	pihenőbokszok,	matracok,	itató-

berendezések,	istállóklíma,	egyéb	kiegészítők
 c 1036 mm átmérő!

érzéketlenné válnak. A rövid nappalok 
segítségével visszaállíthatjuk a fényér-
zékenységet. A fotorefrakter periódus 
megtörésén túl egyes előzetes vizsgála-
tok a rövidnappalos kezelések jótékony 
tőgyegészségügyi hatását is sugallják. A 
fentiek értelmében a szárazon álló állatok 
számára a 12 óránál rövidebb világos pe-
riódus az ideális. Az őszi napéjegyenlő-
séget követően ezt egyszerűen elérhetjük 
úgy, hogy nem alkalmazunk mesterséges 
megvilágítást, illetve szükség esetén csak 
vörös fényt. A tavaszi napéjegyenlőséget 
követően azonban a megfelelően hosszú 
sötét periódust csak árnyékolás segítségé-
vel érhetjük el, amit megnehezít az, hogy 
nyilvánvalóan biztosítanunk kell az istál-
lók megfelelő szellőzését is. Tehát olyan 
építészeti megoldások jöhetnek csak szó-
ba, melyek mindkét szempontból megfe-
lelőek: egyszerre biztosítják a sötétséget 
és a szükséges szellőzést.

Összefoglalás
A fotoperiódusos jel az utóbbi évek vizs-
gálatai alapján jelentősen befolyásolja a 
tehenek tejtermelését. A megfelelően elő-
készített, – a szárazonállás alatt rövidnap-
palos időszakot megtapasztaló állomány 
esetében – a kiegészítő megvilágítással átlagosan 8-10%-os 
tejhozam növekedés érhető el. A fényprogramok alkalmazása 
egyszerű, gyógyszermentes, automatizálható, munkaerőt nem 
igénylő módszer a tejhozam növelésére. Természetesen az anya-
gi megtérülés kiszámításához mérlegelni kell a módszer energia- 

és beruházási költségét, valamint számításba kell venni a maga-
sabb termeléssel megemelkedő szárazanyag felvételt, illetve az 
esetlegesen csökkenő tejzsírt.

Az irodalomjegyzék a szerzőknél és a szerkesztőségben is ren-
delkezésre áll.

Szerző Helyszín
(szélességi fok) Tej (kg/nap) Tejzsír% 

változás
Szárazanyag 
felvétel

Peters és mtsai. Michigan 
(42o N) 2,0 ↑ Nem változott ---

Peters és mtsai Michigan 
(42o N) 1,41 ↑ Nem változott Tendencia ↑

Marcek és 
Swanson

Oregon  
(45o N) 1,81 ↑ --- ---

Stanisiewski és 
mtsai

Michigan 
(42o N) 2,22 ↑ 0,16% ↓ ---

Bilodeau  
és mtsai

Quebec  
(47o N) 2,0 ↑ Nem változott 4,0% ↑

Evans és Hacker Ontario  
(43o N) 2,81 ↑ Nem változott Nem változott

Phillips és 
Schofield

Wales  
(53o N) 3,31 ↑ Nem változott Tendencia ↑

Dahl és mtsai Maryland 
(39o N) 2,22 ↑ Nem változott Nem változott

Miller és mtsai Maryland 
(39o N) 1,91 ↑ Nem változott 3,5% ↑

Reksen és mtsai Norway  
(60-62o N) 0,5 ↑ --- ---

1. táblázat: Tejtermelés változása a fényprogram hatására (metaanalízis). 
---: nem vizsgálták, nincs adat. (Dahl 2001-2004 nyomán)



takarmánykeverő-kiosztó 
kocsik a tökéletes „TMR” készítés érdekében!

Faresin takarmánykeverő- 
kiosztó kocsik kínálata: 
10 modell, 66 verzió  
kapacitás szerint

 � VonTaToTT, VeRTikális keVeRőcsigás gépek

RaMBo gépcsalád
•	 Egyszerűségében	rejlik	megbízhatósága!
•	 7–11	m³	egycsigás	verzió

MagnUM gépcsalád  
(Magnum, Double, Tre)
•	 9–17	m³	egycsigás	verziók
•	 12–30	m³	kétcsigás	verziók
•	 30–46	m³	háromcsigás	verzió

TWinneR gépcsalád
•	 13–18	m³	kétcsigás	verziók

 � ÖnjáRó, VeRTikális keVeRőcsigás, silóMaRós gépek

Faresin leader
•	 9–20	m³	egycsigás	verziók
•	 Perkins,	Iveco,	Deutz	motorok

Faresin leader Double és MaXXi
•	 18–28	m³	és	32–35	m³	verziók
•	 Iveco,	Deutz	motorok

 � VonTaToTT, hoRizonTális  
csigás gépek

Master
•	 7–19	m³	háromcsigás	verzió
•	 Silómaróval

Faresin handlers teleszkópos rakodógépek
•	 6–7–9	méteres	emelőmagasság
•	 2,5–4,5	tonna	közötti	emelőtömeg
•	 100	LE	Deutz	vagy	130	LE	Iveco	motorral
•	 Széles	adapter	választék
•	 Kiváló	ár/érték	arány

DairyMaster fejéstechnológia, 
serap hűtéstechnika
•	 Swiftlo	halszálkás	és	paralell	fejőberendezések
•	 Revolver	karusszel	fejőberendezések
•	 Nyugat-Európa	legkorszerűbb	fejéstechnikai	berendezései	magas	

alapfelszereltséggel	és	rendkívül	széles	opciós	választékkal
•	 Biztosított	szerviz-	és	alkatrészellátás	Magyarország	egész	területén,	

kiemelt	garancia
•	 Serap	direkt	elpárolgású	tejhűtő	tartályok	900–30	000	liter	közötti	

űrtartalommal

Egy márka, ami választ tud adni a rakodás, bor-, hígtárgya -, 
szennyvíz-, szervestrágya és tömegtakarmány szállítás naponta 
felmerülő igényeire.

 � hígTRágya szippanTó TaRTálykocsi

A	francia	Pichon	Európa	egyik	 legnagyobb	szippantó	gyártója,	 az	általa	készített	gépek	 rendkí-
vül	 széles	 spektrumon	mozognak,	megfelelve	a	 legkülönbözőbb	vevői	 igényeknek.	Egytengelyes	
kivitelben	3050	és	11	350	literes,	tand-
emtengelyes	kivitelben	7	150	és	18	500	
literes,	tridem	tengelyes	kivitelben	pe-
dig	 18	 500	 és	 30	 000	 literes	 űrtarta-
lommal	rendelhetőek	meg.

A	 Pichon	 gépek	 legfőbb	 előnyei	
közé	 tartoznak,	 hogy	mindegyik	 tí-
pusú	 szippantó	 ráheggesztett	 alváz-
zal	 készülnek,	 ezáltal	 alacsonyabb	
felépítésűek	 a	 gépek,	 és	 stabilabbak	
a	közúti	forgalomban.	A	kívül	-	belül	
horganyzott	tartályokat	8	mm-es	fal-
vastagsággal	gyártják.

A	 felszívás	 szempontjából	 lehető-
ség	van	felső	szívókarra,	Flowmaster	
turbó	 szívókarra,	 vagy	 mellső	 BP2	
jobboldali	 szívókarra,	míg	 a	 kijutta-
tás	kapcsán	a	normál	ütközőlapos	kivitelen	túl	a	gyár-
tó	 saját	 gyártásból	 kínálja	 a	 9–21	méter	 közötti	 aprító	
szerkezettel	ellátott	csőfüggönyöket,	a	7–9–11–13	késes	
kapás	vagy	a	6–8	tárcsával	ellátott	injektálókat.	Egy spe-
ciális bevonatnak köszönhetően gépeink alkalmasak 
2–11 ph tartományú folyadékok szállítására!

a pichon BeMUTaTja a gps ellenőRzésű 
szeRVesTRágya-kijUTTaTásT

Tavaly	ősszel	a	PICHON	bemutatta	a	tartálykocsiknál	alkalmazott	Bus	Can	vezérlést.	A	kezelő	
az	érintőképernyőn	könnyedén	kiválasztja	a	kijuttatást	végző	eszközt,	majd	az	átfolyás	mértékét,	
végül	csak	figyelnie	kell	a	kijuttatást.	

A	kijuttatás	befejeztével	a	munka	egy	USB	eszközre	kerül	elmentésre,	ahol	olyan	információk-
hoz	juthat	mint	a	munkával	töltött	idő,	trágyázott	terület	és	térfogat	stb.	 ¡

készenlét zrt. • 8500 Pápa, Mozsár u. 14.
Tel.: 06-89/510-180, fax: 06-89/510-189, mobil: 06-30/385-75-84
E-mail: keszenlet@keszenlet.hu • www.keszenlet.hu

 � pichon M8-M24 
szeRVesTRágya (és 
Tőzeg, Mész) szóRók
A	 PICHON	 szerves	 trágyaszórók	 kategóriá-
jukban	a	piac	legerősebb	gépei.	A	teljesen	hor-
gany	 védelemmel	 ellátott	 kocsik	 alkalmasak	
szervestrágya,	tőzeg,	mész	szórására,	de	akár	a	
tömegtakarmány	betakarításban	is	széles	kör-
ben	igénybe	vehetők.	Az	idei	évtől	kezdődően	
már	a	kisebb	gazdaságok	igényét	kielégítő	8	és	
10	m³	változatban	is	rendelhetők.	A	választha-
tó	legnagyobb	méret	24	m³.	 ¡

 � pichon p126, p260, p330 
és p510 TÖRzscsUklós 
RakoDógépek
Egy	IGAZI	törzscsuklós	rakodógép,	ami	rend-
kívül	sokoldalú,	legyen	szó	állattartó	telepről,	
raktárakról,	 építőiparról,	 gyümölcsösről,	 hű-
tőházról.

caT motor: A	CaterpillarR	motorral	egy,	
a	világ	minden	országában	 jól	 ismert	 és	ki-
terjedt	 szervizhálózattal	 rendelkező,	 meg-
bízható	 és	nagy	 teljesítményű	 technológiája	
került	 beépítésre.	 A	 Tier	 3	 standard	 üzem-
anyag	 fogyasztás	 és	 káros	 anyag	 kibocsáj-
tás	tekintetében	is	nagyon	kedvező.	A	dupla	
szűrő	rendszer	jelentősen	megnöveli	a	motor	
élettartamát.

hidrosztatikus erőátvitel: Rakodógé-
peink	 hidraulika	 rendszerét	 a	 Bosch Rex-
roth	 szállítja,	 ami	 igazoltan	 a	 világ	 egyik	
legmegbízhatóbb	és	legnagyobb	élettartamú	
technológiája.	A	sebességlassító	pedál	segít-
ségével	 úgy	 csökkenthetjük	 a	 gép	 sebessé-
gét,	hogy	közben	a	hidraulikus	rendszer	tel-
jes	kapacitáson	üzemel.	Modelltól	függően	a	
kétsebességes	 előremenet	 opcióként	 rendel-
hető.	 ¡

istállótechnológia
•	 Agrotel	komplett	istálló	függöny,-	és	kapu-

rendszerek,	pihenőboksz	matracok,	gumipa-
dozatok

•	 Komplett	trágyakezelő	rendszerek
•	 Veneroni	trágyaszivattyúk
•	 Nyakbefogók,	pihenőbokszok,	matracok,	itató-

berendezések,	istállóklíma,	egyéb	kiegészítők
 c 1036 mm átmérő!

takarmánykeverő-kiosztó 
kocsik a tökéletes „TMR” készítés érdekében!

Faresin takarmánykeverő- 
kiosztó kocsik kínálata: 
10 modell, 66 verzió  
kapacitás szerint

 � VonTaToTT, VeRTikális keVeRőcsigás gépek

RaMBo gépcsalád
•	 Egyszerűségében	rejlik	megbízhatósága!
•	 7–11	m³	egycsigás	verzió

MagnUM gépcsalád  
(Magnum, Double, Tre)
•	 9–17	m³	egycsigás	verziók
•	 12–30	m³	kétcsigás	verziók
•	 30–46	m³	háromcsigás	verzió

TWinneR gépcsalád
•	 13–18	m³	kétcsigás	verziók

 � ÖnjáRó, VeRTikális keVeRőcsigás, silóMaRós gépek

Faresin leader
•	 9–20	m³	egycsigás	verziók
•	 Perkins,	Iveco,	Deutz	motorok

Faresin leader Double és MaXXi
•	 18–28	m³	és	32–35	m³	verziók
•	 Iveco,	Deutz	motorok

 � VonTaToTT, hoRizonTális  
csigás gépek

Master
•	 7–19	m³	háromcsigás	verzió
•	 Silómaróval

Faresin handlers teleszkópos rakodógépek
•	 6–7–9	méteres	emelőmagasság
•	 2,5–4,5	tonna	közötti	emelőtömeg
•	 100	LE	Deutz	vagy	130	LE	Iveco	motorral
•	 Széles	adapter	választék
•	 Kiváló	ár/érték	arány

DairyMaster fejéstechnológia, 
serap hűtéstechnika
•	 Swiftlo	halszálkás	és	paralell	fejőberendezések
•	 Revolver	karusszel	fejőberendezések
•	 Nyugat-Európa	legkorszerűbb	fejéstechnikai	berendezései	magas	

alapfelszereltséggel	és	rendkívül	széles	opciós	választékkal
•	 Biztosított	szerviz-	és	alkatrészellátás	Magyarország	egész	területén,	

kiemelt	garancia
•	 Serap	direkt	elpárolgású	tejhűtő	tartályok	900–30	000	liter	közötti	

űrtartalommal

Egy márka, ami választ tud adni a rakodás, bor-, hígtárgya -, 
szennyvíz-, szervestrágya és tömegtakarmány szállítás naponta 
felmerülő igényeire.

 � hígTRágya szippanTó TaRTálykocsi

A	francia	Pichon	Európa	egyik	 legnagyobb	szippantó	gyártója,	 az	általa	készített	gépek	 rendkí-
vül	 széles	 spektrumon	mozognak,	megfelelve	a	 legkülönbözőbb	vevői	 igényeknek.	Egytengelyes	
kivitelben	3050	és	11	350	literes,	tand-
emtengelyes	kivitelben	7	150	és	18	500	
literes,	tridem	tengelyes	kivitelben	pe-
dig	 18	 500	 és	 30	 000	 literes	 űrtarta-
lommal	rendelhetőek	meg.

A	 Pichon	 gépek	 legfőbb	 előnyei	
közé	 tartoznak,	 hogy	mindegyik	 tí-
pusú	 szippantó	 ráheggesztett	 alváz-
zal	 készülnek,	 ezáltal	 alacsonyabb	
felépítésűek	 a	 gépek,	 és	 stabilabbak	
a	közúti	forgalomban.	A	kívül	-	belül	
horganyzott	tartályokat	8	mm-es	fal-
vastagsággal	gyártják.

A	 felszívás	 szempontjából	 lehető-
ség	van	felső	szívókarra,	Flowmaster	
turbó	 szívókarra,	 vagy	 mellső	 BP2	
jobboldali	 szívókarra,	míg	 a	 kijutta-
tás	kapcsán	a	normál	ütközőlapos	kivitelen	túl	a	gyár-
tó	 saját	 gyártásból	 kínálja	 a	 9–21	méter	 közötti	 aprító	
szerkezettel	ellátott	csőfüggönyöket,	a	7–9–11–13	késes	
kapás	vagy	a	6–8	tárcsával	ellátott	injektálókat.	Egy spe-
ciális bevonatnak köszönhetően gépeink alkalmasak 
2–11 ph tartományú folyadékok szállítására!

a pichon BeMUTaTja a gps ellenőRzésű 
szeRVesTRágya-kijUTTaTásT

Tavaly	ősszel	a	PICHON	bemutatta	a	tartálykocsiknál	alkalmazott	Bus	Can	vezérlést.	A	kezelő	
az	érintőképernyőn	könnyedén	kiválasztja	a	kijuttatást	végző	eszközt,	majd	az	átfolyás	mértékét,	
végül	csak	figyelnie	kell	a	kijuttatást.	

A	kijuttatás	befejeztével	a	munka	egy	USB	eszközre	kerül	elmentésre,	ahol	olyan	információk-
hoz	juthat	mint	a	munkával	töltött	idő,	trágyázott	terület	és	térfogat	stb.	 ¡

készenlét zrt. • 8500 Pápa, Mozsár u. 14.
Tel.: 06-89/510-180, fax: 06-89/510-189, mobil: 06-30/385-75-84
E-mail: keszenlet@keszenlet.hu • www.keszenlet.hu

 � pichon M8-M24 
szeRVesTRágya (és 
Tőzeg, Mész) szóRók
A	 PICHON	 szerves	 trágyaszórók	 kategóriá-
jukban	a	piac	legerősebb	gépei.	A	teljesen	hor-
gany	 védelemmel	 ellátott	 kocsik	 alkalmasak	
szervestrágya,	tőzeg,	mész	szórására,	de	akár	a	
tömegtakarmány	betakarításban	is	széles	kör-
ben	igénybe	vehetők.	Az	idei	évtől	kezdődően	
már	a	kisebb	gazdaságok	igényét	kielégítő	8	és	
10	m³	változatban	is	rendelhetők.	A	választha-
tó	legnagyobb	méret	24	m³.	 ¡

 � pichon p126, p260, p330 
és p510 TÖRzscsUklós 
RakoDógépek
Egy	IGAZI	törzscsuklós	rakodógép,	ami	rend-
kívül	sokoldalú,	legyen	szó	állattartó	telepről,	
raktárakról,	 építőiparról,	 gyümölcsösről,	 hű-
tőházról.

caT motor: A	CaterpillarR	motorral	egy,	
a	világ	minden	országában	 jól	 ismert	 és	ki-
terjedt	 szervizhálózattal	 rendelkező,	 meg-
bízható	 és	nagy	 teljesítményű	 technológiája	
került	 beépítésre.	 A	 Tier	 3	 standard	 üzem-
anyag	 fogyasztás	 és	 káros	 anyag	 kibocsáj-
tás	tekintetében	is	nagyon	kedvező.	A	dupla	
szűrő	rendszer	jelentősen	megnöveli	a	motor	
élettartamát.

hidrosztatikus erőátvitel: Rakodógé-
peink	 hidraulika	 rendszerét	 a	 Bosch Rex-
roth	 szállítja,	 ami	 igazoltan	 a	 világ	 egyik	
legmegbízhatóbb	és	legnagyobb	élettartamú	
technológiája.	A	sebességlassító	pedál	segít-
ségével	 úgy	 csökkenthetjük	 a	 gép	 sebessé-
gét,	hogy	közben	a	hidraulikus	rendszer	tel-
jes	kapacitáson	üzemel.	Modelltól	függően	a	
kétsebességes	 előremenet	 opcióként	 rendel-
hető.	 ¡

istállótechnológia
•	 Agrotel	komplett	istálló	függöny,-	és	kapu-

rendszerek,	pihenőboksz	matracok,	gumipa-
dozatok

•	 Komplett	trágyakezelő	rendszerek
•	 Veneroni	trágyaszivattyúk
•	 Nyakbefogók,	pihenőbokszok,	matracok,	itató-

berendezések,	istállóklíma,	egyéb	kiegészítők
 c 1036 mm átmérő!

HÍGTRÁGYA SZIPPANTÓ TARTÁLYKOCSI
A francia Pichon Európa egyik legnagyobb szippantó 
gyártója, az általa készített gépek rendkívül széles spekt-
rumon mozognak, megfelelve a legkülönbözőbb vevői 
igényeknek. Egytengelyes kivitelben 3.050 és 11.350 li-
teres, tandemtengelyes kivitelben 7.150 és 18.500 literes, 

tridem tengelyes kivitelben pedig 18.500 és 30.000 literes űrtartalommal rendelhetőek meg.
A Pichon gépek legfőbb előnyei közé tartoznak, hogy mindegyik típusú szippantó ráheggesztett alvázzal 
készülnek, ezáltal alacsonyabb felépítésűek a gépek, és stabilabbak a közúti forgalomban. A kívül - belül 
horganyzott tartályokat 8 mm-es falvastagsággal gyártják.
A felszívás szempontjából lehetőség van felső szívókarra, Flowmaster turbó szívókarra, vagy mellső BP2 jobboldali szívókarra, míg a kijuttatás kapcsán 
a normál ütközőlapos kivitelen túl a gyártó saját gyártásból kínálja a 9-21 méter közötti aprító szerkezettel ellátott csőfüggönyöket, a 7-9-11-13 késes 
kapás vagy a 6-8 tárcsával ellátott injektálókat.

pICHON szerves-trágya (és tőzeg, mész) szórók
A PICHON szerves trágyaszórók kategóriájukban a piac legerősebb gépei. A teljesen horgany 
védelemmel ellátott kocsik alkalmasak szerves-trágya, tőzeg, mész szórására, de akár a tö-
megtakarmány betakarításban is széles körben igénybe vehetők. A trágyaszórók 8-10-12-14-
16-18-20-24 m3 kivitelben választhatók.

pICHON p126, p260, p330 és p510 törzscsuklós rakodógépek
A Pichon törzscsuklós rakodógépek 
rendkívül sokoldalúak, legyen szó állat-
tartó telepről, raktárakról, építőiparról, 
gyümölcsösről, hűtőházról.

CAT motor: A Caterpillar motorral egy, a világ minden országában jól ismert és kiterjedt szervizhá-
lózattal rendelkező, megbízható és nagy teljesítményű technológiája került beépítésre.
Hidrosztatikus erőátvitel: Rakodógépeink hidraulika rendszerét a Bosch Rexroth szállítja, ami 
igazoltan a világ egyik legmegbízhatóbb és legnagyobb élettartamú technológiája.

takarmánykeverő-kiosztó 
kocsik a tökéletes „TMR” készítés érdekében!

Faresin takarmánykeverő- 
kiosztó kocsik kínálata: 
10 modell, 66 verzió  
kapacitás szerint

 � VonTaToTT, VeRTikális keVeRőcsigás gépek

RaMBo gépcsalád
•	 Egyszerűségében	rejlik	megbízhatósága!
•	 7–11	m³	egycsigás	verzió

MagnUM gépcsalád  
(Magnum, Double, Tre)
•	 9–17	m³	egycsigás	verziók
•	 12–30	m³	kétcsigás	verziók
•	 30–46	m³	háromcsigás	verzió

TWinneR gépcsalád
•	 13–18	m³	kétcsigás	verziók

 � ÖnjáRó, VeRTikális keVeRőcsigás, silóMaRós gépek

Faresin leader
•	 9–20	m³	egycsigás	verziók
•	 Perkins,	Iveco,	Deutz	motorok

Faresin leader Double és MaXXi
•	 18–28	m³	és	32–35	m³	verziók
•	 Iveco,	Deutz	motorok

 � VonTaToTT, hoRizonTális  
csigás gépek

Master
•	 7–19	m³	háromcsigás	verzió
•	 Silómaróval

Faresin handlers teleszkópos rakodógépek
•	 6–7–9	méteres	emelőmagasság
•	 2,5–4,5	tonna	közötti	emelőtömeg
•	 100	LE	Deutz	vagy	130	LE	Iveco	motorral
•	 Széles	adapter	választék
•	 Kiváló	ár/érték	arány

DairyMaster fejéstechnológia, 
serap hűtéstechnika
•	 Swiftlo	halszálkás	és	paralell	fejőberendezések
•	 Revolver	karusszel	fejőberendezések
•	 Nyugat-Európa	legkorszerűbb	fejéstechnikai	berendezései	magas	

alapfelszereltséggel	és	rendkívül	széles	opciós	választékkal
•	 Biztosított	szerviz-	és	alkatrészellátás	Magyarország	egész	területén,	

kiemelt	garancia
•	 Serap	direkt	elpárolgású	tejhűtő	tartályok	900–30	000	liter	közötti	

űrtartalommal

Egy márka, ami választ tud adni a rakodás, bor-, hígtárgya -, 
szennyvíz-, szervestrágya és tömegtakarmány szállítás naponta 
felmerülő igényeire.

 � hígTRágya szippanTó TaRTálykocsi

A	francia	Pichon	Európa	egyik	 legnagyobb	szippantó	gyártója,	 az	általa	készített	gépek	 rendkí-
vül	 széles	 spektrumon	mozognak,	megfelelve	a	 legkülönbözőbb	vevői	 igényeknek.	Egytengelyes	
kivitelben	3050	és	11	350	literes,	tand-
emtengelyes	kivitelben	7	150	és	18	500	
literes,	tridem	tengelyes	kivitelben	pe-
dig	 18	 500	 és	 30	 000	 literes	 űrtarta-
lommal	rendelhetőek	meg.

A	 Pichon	 gépek	 legfőbb	 előnyei	
közé	 tartoznak,	 hogy	mindegyik	 tí-
pusú	 szippantó	 ráheggesztett	 alváz-
zal	 készülnek,	 ezáltal	 alacsonyabb	
felépítésűek	 a	 gépek,	 és	 stabilabbak	
a	közúti	forgalomban.	A	kívül	-	belül	
horganyzott	tartályokat	8	mm-es	fal-
vastagsággal	gyártják.

A	 felszívás	 szempontjából	 lehető-
ség	van	felső	szívókarra,	Flowmaster	
turbó	 szívókarra,	 vagy	 mellső	 BP2	
jobboldali	 szívókarra,	míg	 a	 kijutta-
tás	kapcsán	a	normál	ütközőlapos	kivitelen	túl	a	gyár-
tó	 saját	 gyártásból	 kínálja	 a	 9–21	méter	 közötti	 aprító	
szerkezettel	ellátott	csőfüggönyöket,	a	7–9–11–13	késes	
kapás	vagy	a	6–8	tárcsával	ellátott	injektálókat.	Egy spe-
ciális bevonatnak köszönhetően gépeink alkalmasak 
2–11 ph tartományú folyadékok szállítására!

a pichon BeMUTaTja a gps ellenőRzésű 
szeRVesTRágya-kijUTTaTásT

Tavaly	ősszel	a	PICHON	bemutatta	a	tartálykocsiknál	alkalmazott	Bus	Can	vezérlést.	A	kezelő	
az	érintőképernyőn	könnyedén	kiválasztja	a	kijuttatást	végző	eszközt,	majd	az	átfolyás	mértékét,	
végül	csak	figyelnie	kell	a	kijuttatást.	

A	kijuttatás	befejeztével	a	munka	egy	USB	eszközre	kerül	elmentésre,	ahol	olyan	információk-
hoz	juthat	mint	a	munkával	töltött	idő,	trágyázott	terület	és	térfogat	stb.	 ¡

készenlét zrt. • 8500 Pápa, Mozsár u. 14.
Tel.: 06-89/510-180, fax: 06-89/510-189, mobil: 06-30/385-75-84
E-mail: keszenlet@keszenlet.hu • www.keszenlet.hu

 � pichon M8-M24 
szeRVesTRágya (és 
Tőzeg, Mész) szóRók
A	 PICHON	 szerves	 trágyaszórók	 kategóriá-
jukban	a	piac	legerősebb	gépei.	A	teljesen	hor-
gany	 védelemmel	 ellátott	 kocsik	 alkalmasak	
szervestrágya,	tőzeg,	mész	szórására,	de	akár	a	
tömegtakarmány	betakarításban	is	széles	kör-
ben	igénybe	vehetők.	Az	idei	évtől	kezdődően	
már	a	kisebb	gazdaságok	igényét	kielégítő	8	és	
10	m³	változatban	is	rendelhetők.	A	választha-
tó	legnagyobb	méret	24	m³.	 ¡

 � pichon p126, p260, p330 
és p510 TÖRzscsUklós 
RakoDógépek
Egy	IGAZI	törzscsuklós	rakodógép,	ami	rend-
kívül	sokoldalú,	legyen	szó	állattartó	telepről,	
raktárakról,	 építőiparról,	 gyümölcsösről,	 hű-
tőházról.

caT motor: A	CaterpillarR	motorral	egy,	
a	világ	minden	országában	 jól	 ismert	 és	ki-
terjedt	 szervizhálózattal	 rendelkező,	 meg-
bízható	 és	nagy	 teljesítményű	 technológiája	
került	 beépítésre.	 A	 Tier	 3	 standard	 üzem-
anyag	 fogyasztás	 és	 káros	 anyag	 kibocsáj-
tás	tekintetében	is	nagyon	kedvező.	A	dupla	
szűrő	rendszer	jelentősen	megnöveli	a	motor	
élettartamát.

hidrosztatikus erőátvitel: Rakodógé-
peink	 hidraulika	 rendszerét	 a	 Bosch Rex-
roth	 szállítja,	 ami	 igazoltan	 a	 világ	 egyik	
legmegbízhatóbb	és	legnagyobb	élettartamú	
technológiája.	A	sebességlassító	pedál	segít-
ségével	 úgy	 csökkenthetjük	 a	 gép	 sebessé-
gét,	hogy	közben	a	hidraulikus	rendszer	tel-
jes	kapacitáson	üzemel.	Modelltól	függően	a	
kétsebességes	 előremenet	 opcióként	 rendel-
hető.	 ¡

istállótechnológia
•	 Agrotel	komplett	istálló	függöny,-	és	kapu-

rendszerek,	pihenőboksz	matracok,	gumipa-
dozatok

•	 Komplett	trágyakezelő	rendszerek
•	 Veneroni	trágyaszivattyúk
•	 Nyakbefogók,	pihenőbokszok,	matracok,	itató-

berendezések,	istállóklíma,	egyéb	kiegészítők
 c 1036 mm átmérő!

takarmánykeverő-kiosztó 
kocsik a tökéletes „TMR” készítés érdekében!

Faresin takarmánykeverő- 
kiosztó kocsik kínálata: 
10 modell, 66 verzió  
kapacitás szerint

 � VonTaToTT, VeRTikális keVeRőcsigás gépek

RaMBo gépcsalád
•	 Egyszerűségében	rejlik	megbízhatósága!
•	 7–11	m³	egycsigás	verzió

MagnUM gépcsalád  
(Magnum, Double, Tre)
•	 9–17	m³	egycsigás	verziók
•	 12–30	m³	kétcsigás	verziók
•	 30–46	m³	háromcsigás	verzió

TWinneR gépcsalád
•	 13–18	m³	kétcsigás	verziók

 � ÖnjáRó, VeRTikális keVeRőcsigás, silóMaRós gépek

Faresin leader
•	 9–20	m³	egycsigás	verziók
•	 Perkins,	Iveco,	Deutz	motorok

Faresin leader Double és MaXXi
•	 18–28	m³	és	32–35	m³	verziók
•	 Iveco,	Deutz	motorok

 � VonTaToTT, hoRizonTális  
csigás gépek

Master
•	 7–19	m³	háromcsigás	verzió
•	 Silómaróval

Faresin handlers teleszkópos rakodógépek
•	 6–7–9	méteres	emelőmagasság
•	 2,5–4,5	tonna	közötti	emelőtömeg
•	 100	LE	Deutz	vagy	130	LE	Iveco	motorral
•	 Széles	adapter	választék
•	 Kiváló	ár/érték	arány

DairyMaster fejéstechnológia, 
serap hűtéstechnika
•	 Swiftlo	halszálkás	és	paralell	fejőberendezések
•	 Revolver	karusszel	fejőberendezések
•	 Nyugat-Európa	legkorszerűbb	fejéstechnikai	berendezései	magas	

alapfelszereltséggel	és	rendkívül	széles	opciós	választékkal
•	 Biztosított	szerviz-	és	alkatrészellátás	Magyarország	egész	területén,	

kiemelt	garancia
•	 Serap	direkt	elpárolgású	tejhűtő	tartályok	900–30	000	liter	közötti	

űrtartalommal

Egy márka, ami választ tud adni a rakodás, bor-, hígtárgya -, 
szennyvíz-, szervestrágya és tömegtakarmány szállítás naponta 
felmerülő igényeire.

 � hígTRágya szippanTó TaRTálykocsi

A	francia	Pichon	Európa	egyik	 legnagyobb	szippantó	gyártója,	 az	általa	készített	gépek	 rendkí-
vül	 széles	 spektrumon	mozognak,	megfelelve	a	 legkülönbözőbb	vevői	 igényeknek.	Egytengelyes	
kivitelben	3050	és	11	350	literes,	tand-
emtengelyes	kivitelben	7	150	és	18	500	
literes,	tridem	tengelyes	kivitelben	pe-
dig	 18	 500	 és	 30	 000	 literes	 űrtarta-
lommal	rendelhetőek	meg.

A	 Pichon	 gépek	 legfőbb	 előnyei	
közé	 tartoznak,	 hogy	mindegyik	 tí-
pusú	 szippantó	 ráheggesztett	 alváz-
zal	 készülnek,	 ezáltal	 alacsonyabb	
felépítésűek	 a	 gépek,	 és	 stabilabbak	
a	közúti	forgalomban.	A	kívül	-	belül	
horganyzott	tartályokat	8	mm-es	fal-
vastagsággal	gyártják.

A	 felszívás	 szempontjából	 lehető-
ség	van	felső	szívókarra,	Flowmaster	
turbó	 szívókarra,	 vagy	 mellső	 BP2	
jobboldali	 szívókarra,	míg	 a	 kijutta-
tás	kapcsán	a	normál	ütközőlapos	kivitelen	túl	a	gyár-
tó	 saját	 gyártásból	 kínálja	 a	 9–21	méter	 közötti	 aprító	
szerkezettel	ellátott	csőfüggönyöket,	a	7–9–11–13	késes	
kapás	vagy	a	6–8	tárcsával	ellátott	injektálókat.	Egy spe-
ciális bevonatnak köszönhetően gépeink alkalmasak 
2–11 ph tartományú folyadékok szállítására!

a pichon BeMUTaTja a gps ellenőRzésű 
szeRVesTRágya-kijUTTaTásT

Tavaly	ősszel	a	PICHON	bemutatta	a	tartálykocsiknál	alkalmazott	Bus	Can	vezérlést.	A	kezelő	
az	érintőképernyőn	könnyedén	kiválasztja	a	kijuttatást	végző	eszközt,	majd	az	átfolyás	mértékét,	
végül	csak	figyelnie	kell	a	kijuttatást.	

A	kijuttatás	befejeztével	a	munka	egy	USB	eszközre	kerül	elmentésre,	ahol	olyan	információk-
hoz	juthat	mint	a	munkával	töltött	idő,	trágyázott	terület	és	térfogat	stb.	 ¡
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E-mail: keszenlet@keszenlet.hu • www.keszenlet.hu

 � pichon M8-M24 
szeRVesTRágya (és 
Tőzeg, Mész) szóRók
A	 PICHON	 szerves	 trágyaszórók	 kategóriá-
jukban	a	piac	legerősebb	gépei.	A	teljesen	hor-
gany	 védelemmel	 ellátott	 kocsik	 alkalmasak	
szervestrágya,	tőzeg,	mész	szórására,	de	akár	a	
tömegtakarmány	betakarításban	is	széles	kör-
ben	igénybe	vehetők.	Az	idei	évtől	kezdődően	
már	a	kisebb	gazdaságok	igényét	kielégítő	8	és	
10	m³	változatban	is	rendelhetők.	A	választha-
tó	legnagyobb	méret	24	m³.	 ¡

 � pichon p126, p260, p330 
és p510 TÖRzscsUklós 
RakoDógépek
Egy	IGAZI	törzscsuklós	rakodógép,	ami	rend-
kívül	sokoldalú,	legyen	szó	állattartó	telepről,	
raktárakról,	 építőiparról,	 gyümölcsösről,	 hű-
tőházról.

caT motor: A	CaterpillarR	motorral	egy,	
a	világ	minden	országában	 jól	 ismert	 és	ki-
terjedt	 szervizhálózattal	 rendelkező,	 meg-
bízható	 és	nagy	 teljesítményű	 technológiája	
került	 beépítésre.	 A	 Tier	 3	 standard	 üzem-
anyag	 fogyasztás	 és	 káros	 anyag	 kibocsáj-
tás	tekintetében	is	nagyon	kedvező.	A	dupla	
szűrő	rendszer	jelentősen	megnöveli	a	motor	
élettartamát.

hidrosztatikus erőátvitel: Rakodógé-
peink	 hidraulika	 rendszerét	 a	 Bosch Rex-
roth	 szállítja,	 ami	 igazoltan	 a	 világ	 egyik	
legmegbízhatóbb	és	legnagyobb	élettartamú	
technológiája.	A	sebességlassító	pedál	segít-
ségével	 úgy	 csökkenthetjük	 a	 gép	 sebessé-
gét,	hogy	közben	a	hidraulikus	rendszer	tel-
jes	kapacitáson	üzemel.	Modelltól	függően	a	
kétsebességes	 előremenet	 opcióként	 rendel-
hető.	 ¡

istállótechnológia
•	 Agrotel	komplett	istálló	függöny,-	és	kapu-

rendszerek,	pihenőboksz	matracok,	gumipa-
dozatok

•	 Komplett	trágyakezelő	rendszerek
•	 Veneroni	trágyaszivattyúk
•	 Nyakbefogók,	pihenőbokszok,	matracok,	itató-

berendezések,	istállóklíma,	egyéb	kiegészítők
 c 1036 mm átmérő!

takarmánykeverő-kiosztó 
kocsik a tökéletes „TMR” készítés érdekében!

Faresin takarmánykeverő- 
kiosztó kocsik kínálata: 
10 modell, 66 verzió  
kapacitás szerint

 � VonTaToTT, VeRTikális keVeRőcsigás gépek

RaMBo gépcsalád
•	 Egyszerűségében	rejlik	megbízhatósága!
•	 7–11	m³	egycsigás	verzió

MagnUM gépcsalád  
(Magnum, Double, Tre)
•	 9–17	m³	egycsigás	verziók
•	 12–30	m³	kétcsigás	verziók
•	 30–46	m³	háromcsigás	verzió

TWinneR gépcsalád
•	 13–18	m³	kétcsigás	verziók

 � ÖnjáRó, VeRTikális keVeRőcsigás, silóMaRós gépek

Faresin leader
•	 9–20	m³	egycsigás	verziók
•	 Perkins,	Iveco,	Deutz	motorok

Faresin leader Double és MaXXi
•	 18–28	m³	és	32–35	m³	verziók
•	 Iveco,	Deutz	motorok

 � VonTaToTT, hoRizonTális  
csigás gépek

Master
•	 7–19	m³	háromcsigás	verzió
•	 Silómaróval

Faresin handlers teleszkópos rakodógépek
•	 6–7–9	méteres	emelőmagasság
•	 2,5–4,5	tonna	közötti	emelőtömeg
•	 100	LE	Deutz	vagy	130	LE	Iveco	motorral
•	 Széles	adapter	választék
•	 Kiváló	ár/érték	arány

DairyMaster fejéstechnológia, 
serap hűtéstechnika
•	 Swiftlo	halszálkás	és	paralell	fejőberendezések
•	 Revolver	karusszel	fejőberendezések
•	 Nyugat-Európa	legkorszerűbb	fejéstechnikai	berendezései	magas	

alapfelszereltséggel	és	rendkívül	széles	opciós	választékkal
•	 Biztosított	szerviz-	és	alkatrészellátás	Magyarország	egész	területén,	

kiemelt	garancia
•	 Serap	direkt	elpárolgású	tejhűtő	tartályok	900–30	000	liter	közötti	

űrtartalommal

Egy márka, ami választ tud adni a rakodás, bor-, hígtárgya -, 
szennyvíz-, szervestrágya és tömegtakarmány szállítás naponta 
felmerülő igényeire.

 � hígTRágya szippanTó TaRTálykocsi

A	francia	Pichon	Európa	egyik	 legnagyobb	szippantó	gyártója,	 az	általa	készített	gépek	 rendkí-
vül	 széles	 spektrumon	mozognak,	megfelelve	a	 legkülönbözőbb	vevői	 igényeknek.	Egytengelyes	
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Hazai szerzőink

Az állattartók adminisztratív terhei csökkentése – az egysze-
rűsített államigazgatás koncepciójába illeszkedően – az agrár-
kormányzat stratégiájában kiemelt szerepet képvisel. Ennek 
keretében 2013 decemberében befejeződött egy, a szarvasmar-
ha ENAR fejlesztésére irányuló projekt, amely az egyes állat-
jelölési és nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 
88/2013. (X.2.) VM rendelet alapján egy új típusú, összevont 
hatósági bizonyítvány (marhalevél) kifejlesztését és rendszerbe 
állítását írta elő a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(továbbiakban NÉBIH) részére a szarvasmarhák belföldi és kül-
földi tartóváltásainak lekövetéséhez. E feladat megoldása egy 
„realtime” típusú állattartó nyilvántartás, így az állatmozgások 
nyomon követésének igényével egyaránt szolgálja a tenyésztés-
szervezés, az élelmiszerlánc-biztonság és az állategészségügy 
egyetemes érdekeit. Fontos fejlemény, hogy az állatszállítások 
során az állategészségügyi forgalomképességet kamarai állat-
orvosok igazolása tanúsítja, amely így hatósági bizonyítványba 
kerül rögzítésre.

Az újévben életbe léptetett változások a következők:
2014. január 5-től a jelenleg hatályban lévő „1926-1927 Bel-
földi Marhalevél – Igazolólapot” és az „1928 Szarvasmarha 
útlevelet” felváltja egy összevont, új típusú „Marhalevél”, 
amely a Magyarországon regisztrált (importált) szarvasmarhák 
mozgását, tartóváltását kíséri nyomon. A forgalomban lévő 
„1926-1927 Belföldi Marhalevél - Igazolólappal” továbbra is 
lehet jelenteni állatmozgásokat és kikerültetéseket. A korábban 
kiadott „1928 Szarvasmarha útlevéllel” 2014. június 31-ig lehet 
állatokat exportálni. 

Fontos tudnivalók az új marhalevéllel kapcsolatban:
•	 A bizonylat három részből fog állni:

o a felső rész (1934) útlevélként is, 
o a középső rész (1935) beérkezés bejelentőként (átkötés, 

export, vágás),
o az alsó rész (1936) kikerülés bejelentő szelvényként fog 

funkcionálni.
•	 A marhalevél színe zöld marad, de kap egy piros keretet.
•	 Az „1935 Marhalevél-beérkezés bejelentő szelvény” és az 

„1936 Marhalevél kikerülés-bejelentő szelvény” csak alá-
írás után válik hitelessé, hibátlanul feldolgozhatóvá.

•	 A felső részre (1934) nyomtatásra kerül egy QR kód, amely 
a felső rész főbb adatait tartalmazza. Ez a vágóhidak, na-
gyobb kereskedő telepek munkáját igyekszik megkönnyí-
teni.

•	 A korábbi biztonsági jelként alkalmazott, piros színnel UV 
fény alatt világító, a marhalevél jobb felső sarkában lévő 
nyomdai sorszámot felváltja egy digitális technikával ké-
szült, vonalkóddal is leképzett sorszám, amely a marhalevél 
szigorú számadásának nyilvántartását szolgálja.

•	 A hátoldal megszűnik Állategészségügyi Forgalomképessé-
gi Igazolásként működni, hiszen ezt a funkciót az élő ál-
latok belföldi szállításának állategészségügyi szabályairól 
intézkedő 87/2012. (VIII.27.) VM rendelet 2. mellékletében 
szereplő Állatorvosi Bizonyítvány vette át (igénylése, kitöl-
tése során szigorú számadású). A hátoldalra ezentúl, csak az 
állatorvosi bizonyítvány sorszámát, az eljáró állatorvos 
kamarai pecsétszámát, dátumot és az ENAR felelős alá-
írását kell kitölteni.

•	 Fontos megjegyezni, hogy az űrlapon, vagy a képernyőn 
történő csoportos útlevélrendelés lehetősége megszűnik, 
azaz így új típusú marhalevelet csak egyedileg lehet rendel-
ni (2014-es bizonylaton vagy 3114-es képernyőn). Az ügy-
menet meggyorsítására praktikus lehetőség a web-ENAR 
kiterjedt használata, illetve az e-mailen küldhető csoportos 
marhalevél igénylési lehetőség, melynek részletei (rekord-
képe) a szerepkörös útmutatókban olvashatók (www.enar.
hu). 

Bízunk benne, hogy a felhasználók gyorsan elsajátítják az egy-
szerűsítés igényével végrehajtott tennivalókat, hiszen a célunk 
is ez volt: felhasználóbarát környezetet alakítsunk ki, egyúttal 
szélesítve az „online” ügyintézés lehetőségeit és formáit. Az sem 
utolsó szempont, hogy a két korábbi térítésköteles dokumentum 
egy okmányba tömörítése értelemszerűen a financiális terhek 
csökkentését is eredményezi (a marhalevél kiállítással, ügyke-
zeléssel kapcsolatos díjtételekről a NÉBIH honlapján tájékozód-
hatnak).

Amennyiben további kérdése adódik, kérem, keresse ENAR 
ügyfélszolgálatunkat munkanapokon 8 és 16 óra között a 06-1-
34-63-486 vagy a 06-1-34-63-487 telefonszámon.

Egyszerűsítő változások a szarvasmarha 
„Marhalevél” kiállításában és kezelésében

Simai Szabolcs
NÉBIH – Állattenyésztési Igazgatóság
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A Nemzetközi Embrió-átültetési Társasághoz befu-
tó adatközlések szerint Európában évente átlagosan 
mintegy 100.000 szarvasmarha embrió átültetés tör-
ténik elsősorban az Unió tagállamaiban. 
Amíg 2010-hez képest az adatközlő 25 ország 2011-
ben ötödével több embrió átültetést jelentett kereken 
121.500-at, addig 2012-ben 20 adatközlő ország ada-
tait összesítve három év alatti szintre 93.291-re csök-
kent a kontinensen végzett átültetések száma. Ebből 
Franciaország 30830-cal, Hollandia 26.453-mal, 
Németország 19.915-tel vette ki a részét, ezekben az 
országokba szinten maradt vagy mérsékelten emel-
kedett is az átültetett embriók száma. (a lista nem tar-
talmazza az Egyesült Királyság adatsorát, ha pótlólag 
majd rendelkezésre áll az átlag körüli eredmény jöhet 
ki). Megemlíthető még Belgium 4698 szarvasmarha 
embrió átültetéssel, a többi ország teljesítése ennél 
lényegében kevesebb. Az „új” EU tagállamok kö-
zül Lengyelország  jelentette a legtöbb szarvasmar-
ha embrió átültetést 783-at, Magyarország 584-gyel 
követi. Az összes átültetésen belül kereken 33.000 
embriót friss állapotban 56.576-ot mélyhűtés után 
felolvasztott állapotban ültettek át. Az „in vitro” át-
ültetett embriók aránya az összes átültetés mintegy 
9%-át képviseli. (in vitro friss embrió átültetés 7052, 
in vitro fagyasztott 2357) 
Az „in vitro” technológia alkalmazását 6 ország 
jelentette (Hollandia, Németország, Olaszország, 
Franciaország, illetve két ország Csehország és Észt-
ország csekély számú programmal) ezek az államok 
kereken 5300 OPU (ovum pick up) programból 
40.000 képletet nyertek, ebből 8242 fejlődött átülte-
tethető minőségű embrióvá. Az adatok kísértetiesen 
hasonlítanak a 2011-es teljesítésre. Újdonságképpen 
Olaszország bivalyoknál jelentett 113 OPU progra-
mot, 1195 kinyert oocytával, és 177 transzferábilis 
embrióval. A technológiafejlesztésben Németország 
látszik elöljárónak, ugyanis messze legjobb in vitro 
technológiájuk hatékonysága: 5562 OPU oocytából 
3900 fejlődött átültethető minőségű embrióvá! Öt 
országban vágóhídi petefészkekből is gyűjtöttek pe-
tesejteket: relatíve legjobb eredménnyel az olaszok, 
akik 1353 petesejtből 271 traszferábilis embriót ne-
veltek. Portugálok végezték az ilyen irányú kísérletek 
zömét: több mint ezer vágómarhából 10.841 petesej-
tet „arattak le” ebből kevesebb mint 10% (741) fejlő-
dött átültethető minőségű embrióvá. 
Az egyéb fajú állatoknál végzett embrió átültetések 
számai emellett eltörpülnek: juhoknál 2 ország ösz-
szesen 265 átültetést jelentett, s ez döntően Törökor-
szágban (250) történt. Lónál jelentősen visszaesett az 
embrió átültetési aktivitás: 83-ból 74-et Olaszország-
ban végeztek.

Kiváló a hazai embriók minősége
Európai embrióátültetés számokban

Dr. Flink Ferenc, NÉBIH

Szarvasmarha embrió-termelés 2012.

Ország
Kimosott 
donorok 
száma

Kinyert 
embriók 
száma

átültethető 
minőségű 

embriók száma

átültethető 
embriók száma/

mosásonként
Ausztria 45 334 207 4.6
Belgium 1025 6179 4985 4.9
Horvátország 5 91 50 10.0
Csehország 34 345 206 6.1
Dánia 508 4737 3565 7.0
Észtország 3 18 5 1.7
Finnnország 390 4482 2626 6.7
Franciaország 6414 56044 32985 5.1
Németország 2436 25982 16498 6.8
Görögország 3 - 19 6.3
Magyarország 99 1300 875 8.8
Irország 495 4901 2682 5.4
Olaszország 2240 20429 13893 6.2
Luxembourg 143 1954 1120 7.8
Hollandia 5688 33640 31874 5.6
Lengyelország 168 1360 914 5.4
Portugália 155 1685 965 6.2
Spanyolország 584 5478 3147 6.9
Svédország 36 241 114 3.2
Svájc 459 5107 3536 7.7
Összesen 18086 157487 105212 5.8

Szarvasmarha embrió átültetés 2012.
Ország átültetett embriók száma biotechnikák szerint

In vivo 
friss

In vivo 
fagyasztott

In vitro 
friss

In vitro 
fagyasztott

Összesen

Ausztria 46 97 - - 143
Belgium 1122 3576 - 4698
Horvátország 7 22 - - 29
Csehország 129 32 - 2 163
Dánia 2011 928 - - 2939
Észtország 5 5 2 - 12
Finnország 844 2810 - - 3654
Franciaország 14778 15416 337 299 30830
Németország 5834 11169 2021 891 19915
Görögország 6 6 - - 12
Magyarország 167 417 - - 584
Irország 973 1058 550 - 2581
Olaszország - - - 479 479
Hollandia 4847 17043 3011 652 26453
Norvégia - 45 - - 45
Lengyelország 437 346 - - 783
Portugália 227 639 28 10 904
Spanyolország 1047 875 - - 1949
Svédország 15 95 - - 110
Svájc 727 2146 - 24 2897
Mindösszesen 32993 56576 7052 2357 93291
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A hazai adatok európai megmérettetésben úgy alakulnak, aho-
gyan az állatlétszámunk aránylik a kontinens szarvasmarha 
létszámához. Az összesített adatok szerint a 2012-es évben 99 
kimosott donorból 1300 embriót nyertek, ebből átültethető mi-
nőségű volt 875. 
A munka döntően a húsmarha farmokra, gazdaságokra koncent-
rált, míg a tejelőben 20 donor kimosására került sor, tőlük  245 
összes embriót mostak ki, s ebből átültethető minőségű volt 188, 
addig négyszer annyi húsmarha donor (79) kimosása 1055 emb-
riót izoláltak, ezekből morfológiai jegyek alapján 687 bizonyult 
átültethető minőségűnek. Míg az összes tejelő donort és a hús-
hasznúak közül 72-őt konvencionális spermával inszeminálták, 
addig az utóbbiaknál 7 esetben szexált sperma volt a fertilizátor.
A mosásokra vetített transzferábilis embriók arányát tekintve 
Magyarország minden versenytársát megelőzi! (ld. táblázat).
A hazai 584 szarvasmarha embrió átültetés kevesebb, mint har-
mada történt friss állapotban (167) a többi pedig fagyasztásból 
történt felolvasztás után (417).

Az elmúlt évben az akkreditált szarvasmarha, juh és ló embrióát-
ültető munkacsoportok létszámában változás nem történt, az el-
fogadott négy embrióátültető állomás közül egy végzett érdemi 
tevékenységet. A fenti statisztika magyar részjelentése döntően 
a pécsi Embrió Kft. Pécs mobil szarvasmarha embrióátültető ál-
lomás adatközlésén alapult (lóban, juhban/kecskében nem volt 
jelenteni valónk.)
Továbbra is sajnálatosnak tartom, hogy az embrió átültetés 
szakmai kihívásai ellenére jelenleg szinte teljesen kívül esik a 
veteriner gyakorlat érdeklődési körén. Történik mindez annak 
ellenére, hogy a nemzeti szabályozás minden állatorvos számára 
alanyi jogon lehetővé teszi, hogy az állattenyésztési hatóságnál 
kérje az embrió átültetési névjegyzékbe történő felvételét. Ter-
mészetesen ez a bejegyeztetetés az állattenyésztési szolgáltatás 
végrehajtására jogosítja fel a regisztráltat, s egyúttal kötele-
zettséget is jelent: ugyanis a szarvasmarha ENAR mesterséges 
termékenyítési/embrió átültetési számítógépes alrendszerébe 
(TER) mind a kimosásokat, mind a beültetéseket naprakészen 
jelentenie kell.

AZ AGROMILK KFT. páLyáZATOT 
hIRDET AZ ALáBBI MuNKAKÖRÖKRE:

TELEpVEZETŐ, MANAGER:
Tejtermelésben jártas agrármérnök vagy állatorvos, aki az 
Agromilk Kft. által épített 1000 férőhelyes tejtermelő te-
lep vezetésére vállalkozik az Arab Emiratusokban.
Feltételek: 
Felsőfokú képzettség
2-3 év szakmai tapasztalat tejtermelésben
Tárgyalóképes angol nyelvtudás írásban és szóban 
Vezetői rátermettség
Kitűnő kommunikációs készség
Felhasználói szintű számítógépes ismeret telepirányítási 
szoftver kezelésének elsajátításához
„B” kategóriás jogosítvány

SZERVIZMéRNÖK:
Mezőgazdaságban szerzett tapasztalatokkal rendelkező 
gépész vagy mezőgazdasági gépészmérnök, kinek fel-
adata belföldi- és külföldi szerelési munkák irányítása, 
valamint a szerviztevékenység szervezése és irányítása.  
A munkakör sok belföldi és külföldi utazással jár.
Feltételek:
Felsőfokú végzettség
1-2 év szakmai tapasztalat előnyt jelent, de kezdő diplo-
mások jelentkezését is várjuk
Tárgyalóképes angol nyelvtudás írásban és szóban
Kitűnő kommunikációs készség
Felhasználói szintű számítógépes ismeret
„B” kategóriás jogosítvány

SZERVIZTEChNIKuS: 
Villanyszerelő képesítéssel rendelkező szerelő-szerviz-
tevékenységet végző szakemberek jelentkezését várjuk, 
külföldi-belföldi munkavégzésre. A munka sok belföldi-
külföldi utazással jár.
Feltételek:
Villanyszerelői képesítés
2-3 év szakmai tapasztalat
Angol nyelv alapszintű ismerete előnyt jelent
Számítógépes ismeret
„B” kategóriás jogosítvány

A részletes fényképes önéletrajzokat magyar nyelven 
a beosztás feltüntetésével az alábbi email címre várjuk: 
bg@agromilk.hu

A részletes önéletrajz térjen ki a szakmai munkára, vala-
mint nyújtson tájékoztatást a jelentkező családi helyzeté-
ről.

 AGROMILK KFT.
8000-SZéKESFEhéRVáR

TASNáDI u. 48.

 

A kiállításokról is jól ismert 6615 Salle embrióit Mezőhegyesen 
használják
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Az utóbbi időben munkacsoportunk az ikervemhességek tanul-
mányozását tűzte ki célul hazai viszonyaink között. Ennek a 
vizsgálatnak az egyik lépcsője az a nagyobb számú állaton vég-
zett felmérés, amelyben a korai vemhességvizsgálattal megálla-
pított vemhességeket követtük nyomon gyakorlati körülmények 
között. Kutatásunk három magyarországi tejelő szarvasmarha 
tehenészetben valósult meg. Vizsgálatunk célja az volt, hogy mi-
nél informatívabb eredményeket kapjunk az ikervemhes és egy 
borjúval vemhes tehenekről a vemhességük során, valamint a 
gazdasági károkat okozó magzati illetve embrionális mortalitás 
mértékéről, és eredményeinket összehasonlítsuk a külföldi szak-
irodalmi adatokkal. Mindezek mellett nagyon fontos szempont 
volt a vizsgálati módszer, vagyis a korai ultrahangvizsgálat pon-
tosságának értékelése. Napjainkban Magyarországon is egyre 
szélesebb körben kezdenek használni korai vemhességvizsgálati 
módszereket, hiszen a gazdaságok célja a minél korábbi vem-
hességi diagnózis felállítása és az esetleges veszteségek miha-
marabbi felderítése a szervizperiódus lerövidítése érdekében.
Az ikervemhesség a tejelő gazdaságokban nem kívánatos je-
lenség. 1-5% közötti aránya még nem okoz nagyobb gazdasági 
problémát, hazánkban azonban a legtöbb esetben sokkal maga-
sabbak az arányok. Fontos elkülöníteni az elléskori ikervemhes-
ségi arányt a korai vemhességvizsgálat során tapasztalt ikervem-
hességi aránytól, ez utóbbi általában magasabb. A kor előreha-
ladásával egyre inkább növekszik kialakulásának valószínűsége, 
ugyanúgy, ahogy a tavaszi és őszi hónapokban is. Vitatott téma 
jelenleg az ikervemhesség kialakulásának gyakorisága, valamint 
az ivarzás-szinkronizálások, a széleskörű hormonhasználat kö-
zötti összefüggés megléte.  
3 magyarországi gazdaságban 1253 vemhességvizsgálat ered-
ményeit értékeltük. A kísérletbe bekerülni egy állat pozitív vem-
hességvizsgálati eredménnyel tudott, azaz a 29.-42. nap között 
végzett ultrahangvizsgálat során működő szívverésű embrió(ka)
t találtunk vemhességi sárgatest(ek) mellett. Vizsgálatunkban az 
ikervemhesség előfordulása korai vemhességvizsgálat idején át-
lagosan 8,38% volt. Hazai telepeinkhez viszonyítva ez magas 
előfordulási arányt jelent, jóllehet az egyes gazdaságok között 
nem volt statisztikai különbség. 
Egy borjúval vemhes tehenek esetében jobb méhszarvban kö-
zel 60%-a helyeződött az embrióknak, bal oldalon közel 40%-
át találtuk. Ikervemhes tehenek esetében nagyobb arányban 
(54,3%) fordultak elő unilateralisan az ikrek, mint bilateralisan. 
Egy spanyol kutatással összevetve nagyon hasonló, 52,7%-os az 
unilateralis ikervemhesek aránya a bilateralis ikervemhes tehe-
nekéhez képest.
Korai ultrahangvizsgálattal igen jó eredménnyel megállapítható-
ak az embriók száma és helyeződése mellett a petefészken lévő 
képletek is. Diagnosztikai szempontból segítség lehet annak a 

ténynek az ismerete, hogy az ikervemhességek túlnyomó több-
sége kétpetéjű, azaz a vemhesség felismerésekor és két sárgatest 
egyidejű jelenlétekor számítani lehet az ikervemhesség jelenlé-
tére, diagnosztikai bizonytalanságok esetén ezt a későbbiekben 
ismételt vizsgálattal tisztázni lehet. Fontos figyelembe venni azt 
a tényt is, hogy vizsgálatunk alapján az egy borjúval vemhes 
tehenek mindössze az esetek közel 10%-ban hordoznak két sár-
gatestet valamelyik petefészkükön, az ikervemheseknél pedig a 
105-ből összesen 2 esetben találtunk egy sárgatestet, azaz lehe-
tett egypetéjű ikervemhességre következtetni. Ez alacsonyabb 
előfordulás, mint a már hivatkozott irodalom.
A köztudatban az ikervemhességek egyre növekvő részarányá-
ért az összes vemhesség tekintetében az utóbbi 30 évben széles 
körben használt hormonkezelések (ivarzásindukció, és ivarzás- 
szinkronizálás) a felelősek. Figyelembe kell azonban venni, hogy 
a szarvasmarha faj esetében szuperovuláció elsősorban az FSH 
hormon alkalmazásától várható, ezért is a különböző embrió-
transzfer programoknak ez az alapja. Vizsgálatunkban statiszti-
kai összefüggést nem lehetett igazolni az ikervemhesség előfor-
dulási gyakoriságában a spontán ivarzás után termékenyített és 
vemhesült, illetve a bármilyen hormonkezelés után termékenyí-
tett és vemhesült állatokkal, így kijelenthető, hogy a termékenyí-
tést megelőző esetleges hormonkezelés (prosztaglandinkezelés 
vagy ovulációszinkronizálás) nem gyakorolt hatást az ikervem-
hesség fokozott előfordulására. Ez az adatunk egybevág más 
nyugat-európai irodalmi adatokkal.
1253 vizsgált állatból az ellenőrző vemhességvizsgálat (60. nap 
körül, rektális tapintás) idejére 1195 maradt vemhes, ennek alap-
ján a veszteség eddig az időpontig 4,63% volt, amely magasnak 
mondható egyéb telepi átlagokhoz képest. Egy borjúval vem-
hes tehenek esetében 1148-ból 1095 maradt vemhes (4,6%). Az 
ikervemhesek esetében nincs nagy különbség az előző adatok-
hoz képest. Náluk 105-ből 100 tehén maradt vemhes, ami 4,7%-
os veszteséget jelent. A két eredmény között nem volt szignifi-
káns különbség. Érdekes módon ezek a százalékos eredmények 
nagymértékben eltérnek a külföldi publikációkban írtaktól, ame-
lyekben 15%-os, sőt akár 20%-os különbség is olvasható az egy 
borjúval vemhesek, és az ikervemhesek mortalitásáról. Az újabb 
vizsgálatokban megállapított magas arányú veszteségekhez ké-
pest a mi eredményünk egy nem várt eredmény. Felveti annak a 
lehetőségét, hogy a jó telepi menedzsment (technológia, takar-
mányozás) hatással lehet az ikervemhességek során bekövetke-
ző veszteségekre, esetleg mérsékelni tudja azt. Fontos kiemelni, 
hogy jelen vizsgálatunkban a vemhesség ellenőrzése kézi tapin-
tással történt. Ajánlható az ellenőrző vizsgálatnak az ultrahang-
gal történő lefolytatása is, a már említett egyes veszteségek és a 
sárgatestek redukciójának felkeresése céljából. 
A laktációk számának előrehaladásával egészen a 4. laktációig 

Korai vemhességvizsgálatok és az embrionális/magzati 
veszteségek értékelése egy borjúval vemhes és ikervemhes 

szarvasmarhák esetében
Szelényi Zoltán1, Győri Dorottya1, Kovács Levente2, Tőzsér János2, Szenci Ottó1

1 Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Haszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinika
2 Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés-tudományi Intézet
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nőtt a mortalitás az összes állatot tekintve és gazdaságonként is. 
Vizsgálatunk kiterjedt arra is, hogy a borjak helyeződése mind 
egyes, mind ikervemhes tehenek esetében, befolyásolja-e a mag-
zati veszteségeket. Egy borjúval vemhes teheneknél a jobb olda-
li méhszarv vemhessége és a bal oldali méhszarv vemhessége 
esetén a veszteségek között nem volt szignifikáns különbség, 
tehát a vemhesség „oldalisága” nem gyakorolt hatást a veszte-
ségekre. Ugyanez elmondható ikervemhes teheneknél is, ahol az 
unilateralis és a bilateralis veszteség között sem volt szignifikáns 
eltérés. 
Az 1201 megszületett borjúból 5,7% volt összességében a halva-
születetések aránya. Ez az érték önmagában magasnak mondha-
tó. Ikervemhes teheneknél 8,5% volt a halvaszületés, egy borjú-
val vemheseknél ennél kevesebb 5,2%. 
Az ikerveszteségeket megvizsgáltuk az ellések szempontjából 
is. Ekkor azt néztük, hogy a 82 ikerellésből hány tehén ellett 
halott borjút (ebbe beletartozik az is, amikor mindkét borjú hal-
vaszületett, és az is, amikor egyik élve, másik pedig halva jött 
világra). Végül azt kaptuk, hogy 12,2%-a a teheneknek 1, vagy 
2 halott borjat ellett. Ezt figyelembe véve lényegessé válik a 
különbség az egyes születések és az ikerellések halvaszületési 
aránya között. A különbség az ikervemhesek és az egyborjúval 
vemhesek halvaellését illetően azonban itt is, mint a 60. napig 
történt mortalitás esetében is alacsonyabb volt a szakirodalmi 
adatokhoz képest, ahol 4-5-szörös különbségről számolnak be 
a kutatók (1, 4).
Az ikervemhességek ultrahanggal történő megállapíthatósága 
a korai vemhességvizsgálati időszakban jó eredménnyel zárult 

vizsgálatunkban. Bár a termékenyítéstől számított 29.-35. nap 
között nem magasabb arányú volt az észre nem vett ikervem-
hességek aránya, a 36.-42. nap között jó pontossággal sikerült az 
ikervemhességeket előre jelezni.  
Ennek alapján a diagnosztikában javasolható, hogy a két sárga-
testtel és egy embrióval rendelkező állatokat ismételt vizsgálat-
nak vessük alá a korai és az ellenőrző vemhességvizsgálat között 
is. Az ellenőrző vemhességvizsgálatokat pedig a továbbiakban –
annak ellenére, hogy a vemhesség 60. napjánál rektális tapintás-
sal nagy biztonsággal megállapítható – ultrahanggal javasoljuk 
végezni tekintettel a korai időszakban biztosan ikervemhesnek 
diagnosztizált állatok egyes ellésére. Ezeket a veszteségeket a 
vemhesség 100. napjáig igyekeznünk kell feltárni, ezután már 
nem tudjuk a méhet – méretei miatt – átvizsgálni.
Összességében elmondható volt, hogy vizsgálatunkban sok más 
eredmény mellett nem találtunk fokozott arányú veszteségeket 
ikervemhességek esetén a vemhesség lefolyása során. A nagy-
számú állaton végzett felmérés alapján különbség egyedül a hal-
vaszületések mértékében adódott. Ez rávilágít a vemhességek 
gondozásának fontosságára, valamint az ikerellések lefolyásá-
nak minél jobb biztosítására. Ez viszont csak az ikervemhessé-
gek pontos előrejelzésével lehetséges, vizsgálómódszerünk erre 
alkalmasnak bizonyult.
Mintegy „mellékleletként” igazoltuk a nagyobb arányú veszte-
ségeket olyan egyes vemhességek esetében, amelyeket üreges 
sárgatest tart fent. Itt célunk lehet járulékos sárgatestek kiala-
kításával vemhességmegtartó hatást elérni. Ebben az irányban 
szintén további vizsgálatok szükségesek.
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Jelen világunkban, amikor a tejtermelés költsé-
gének 40-60%-át a takarmányozási költségek te-
szik ki, akkor a takarmány tápanyagának minden 
grammja számít! Donna Amaral–Phillips takar-
mányozási szakértő egyik cikkében a profitorien-
tált tejtermelési programról ír, melyben a takar-
mányanalízisre alapozott takarmányreceptúra 
komoly hibalehetőségére hívja fel a figyelmet.
Az analízisből a nyersfehérje (CP) és az energia 
a két legfontosabb információ az állatállomány 
takarmányozását és teljesítményét illetően. A 
nyersfehérje limitáló faktor is lehet az állat telje-
sítményét illetően.

hogyan állapítható meg a szilázs valódi fehér-
jetartalma?
A takarmány fehérjetartalma nagy eltéréseket mutat 
a növényfajok, az érettségi állapot és a talajadottsá-
gok (pl. trágyázás) függvényében. Mindezek mel-
lett ne felejtsük el, hogy a nyersfehérje-tartalmat 
közvetve kapjuk meg, mely meghatározás alapját a takarmány tel-
jes nitrogéntartalmának meghatározása képezi. Így a nyersfehérje 
tartalom nem adja meg pontosan a valódi fehérjetartalmat, mivel 
más olyan nitrogénvegyületeket is tartalmaz, amelyek fehérjebom-
lási termékek, nincs tápértékük, sőt egy részük élettanilag negatív 
hatású (oldható nitrogén, biogén aminok, ammónia). Ezért az ak-
tuális, valós fehérjeszint akár jelentősen is különbözhet a meg-
adott nyersfehérje tartalomtól. Ennek pedig különösen nagy 
jelentősége van, mert a receptúrában szereplő fehérjemennyi-
séget nem kapja meg a tehenünk!

Oldható N
 (% N összes)

N-Nh3
 (% összes N)

Kukorica < 50% < 5%
Fű < 50% < 7%
Pillangósok < 50% < 10%

A szilázskészítés egy olyan általános takarmánytartósítási eljá-
rás, ami a szakemberek körében úgy ismert, hogy nem módosítja 
a takarmány nyersfehérje tartalmát (CP). Ez azonban nem fedi 
a valóságot. Ha megvizsgáljuk a valós fehérje- és teljes nitro-
géntartalmat, akkor ezek különböznek. Valójában a szilázs erje-
dési folyamata gyakran fehérjebomlás – proteolízis – forrása. A 
fehérjebomlás a nyersfehérje értékében nem jelenik meg, mert 
a siló nyersfehérje értéke a nitrogéntartalmú fehérje-bomláster-
mékeket is tartalmazza. A kedvezőtlen enzimes folyamatok és 
a nemkívánatos mikroflóra következtében jelentkező fehérje-
bomlási folyamatok a silózás során/után jelentősen növelhetik 
az ammónia- (NH3), biogén amin és egyéb vízoldható nitrogén 
vegyületek mennyiségét. Ha ezek a termékek (ammónia, biogén 
aminok) túl nagy mennyiségben képződnek, károsak az állatok-
ra nézve és csökkentik a teljesítményt.
Ily módon a silózási folyamat során a fehérjelebomlás mi-
nimálása perdöntő a szilázs tápértékének megőrzésében  
(1. ábra).

A jó silózási gyakorlat a fehérjebomlás minimumra csökken-
tésére

A szilázs többé-kevésbé védett fehérjetartalmának bomlása 
oldható nitrogénre és ammóniára az alábbi folyamatok kö-
vetkeztében mehet végbe:
1. A növény endogén enzimei által, melyek a növényi sejtek-

ből jutnak ki a betakarítási folyamat során
2. Fehérjebontó mikroorganizmusok által, pl. klosztridiumok, 

enterobaktériumok, amelyek jelen vannak a növényeken (a 
talajbaktériumok például a talajból kerülnek a levélre és a 
silóba).

Mind az endogén fehérjebontó enzimeket, mind a fehérje-
bontó mikroorganizmusokat a lehető leggyorsabban gátolni 
kell a betakarítást követően, hogy a fehérjebomlást vissza-
szorítsuk (2. ábra). Ennek egyetlen lehetősége, hogy minél 
gyorsabban és intenzívebben beindítsuk a tejsavas erjedés 
folyamatát, biztosítsuk az anaerob körülményeket és a besi-
lózott takarmányt minél gyorsabban a kritikus ph alá sava-
nyítsuk. Ez azért fontos, mert az adott szárazanyag-tartalomhoz 
tartozó kritikus pH-érték alatt a fehérjebontó baktériumok már 
működésképtelenek, tehát a fehérjebontás folyamata megáll és 
nincs további fehérjeveszteség, s egészségre ártalmas anyagok 
sem keletkeznek. A savanyítás gyorsasága annál fontosabb, mi-
nél nagyobb a takarmány nedvességtartalma!

A jó silózás gyakorlata segít az optimális erjedés megvalósításá-
ban, így kisebb lesz a betárolási és erjedési szakasz, valamint a 
kitárolási szakasz fehérjevesztesége.
Íme néhány ajánlás a fehérjebomlás minimálásához:
Betakarítás előtt
• Trágyázás: a trágya/hígtrágyalé kijuttatása és a betakarítás 

közötti biztonsági időt szigorúan be kell tartani. A trágyá-
nak/híg trágyalének magas a nitrogéntartalma, így növeli a 

A silótakarmányok fehérjetartalmának megőrzése 
a profitorientált tejtermeléshez

2. ábra: Fehérjebomlás a silózási folyamatban (spontán és starteres)
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takarmány pufferkapacitását (savanyítással szembeni ellen-
állás a magasabb fehérjetartalom miatt > lassabb pH-csök-
kenés > a spontán fehérjebontó mikroorganizmusok tovább 
működhetnek).

Betakarítás, besilózás
• Szárazanyag-tartalom (az ábrákon DM=dry matter): a 

magas szárazanyag-tartalom gátolja a fehérjebontó enzi-
mek aktivitását. Magasabb szárazanyaggal történő silózás 
csökkenti a fehérjebomlást. Ezért fonnyasztjuk a lucerna és 
fűszenázsokat.

• Vágási magasság: A fehérjebontó mikroorganizmusok fő-
leg a talajban találhatók. A 6-7 cm feletti vágási magasság 
a talajszennyezést és ezen mikroorganizmusok jelenlétét 
korlátozza.

• Savanyító szilázsoltóanyagok használata: a fűfélékre, 
lucernára speciálisan kifejlesztett, alapanyagspecifikus sa-
vanyító oltóanyagaink gyorsítják a savanyítás folyamatát, 
így a lehető legrövidebb idő alatt blokkolják a proteolitikus 
enzimeket és fehérjebontó mikroorganizmusokat. Így csök-
kentik minimumra a fehérjebomlást és védik a fehérjéket. 
A fehérje így nagyobb arányban marad meg védett fehérje-
ként, és kevesebb a káros fehérjebomlástermék.

• Optimális tömörítés és zárás az anaerob körülmények 
biztosítására: az oxigén mielőbbi kizárása a silótérből gá-
tolja a proteázokat és hozzájárul a jobb savanyításhoz.

Kitárolás
• A szilázsmelegedés elkerülése: ha a hőmérséklet növekszik, 

akkor a Maillard-reakció (aminosavak és peptidek reakciója 
a redukáló cukrokkal > emészthetetlen termékek keletkezé-
se > energia- és fehérjeveszteség) és a fehérjebomlás is nő. 
Bizonyos takarmányok esetében főként magas szárazanyag-
tartalomnál, a szilázs/szenázs hajlamos a melegedésre. Az 
előbb említett problémák Lactobacillus buchneri NCIMB 
40788 tartalmú szilázs oltóanyagokkal megelőzhetők. Az 
L. buchneri NCIMB 40788 bizonyítottan megakadályozza 
a silózás utáni penész- és élesztőfejlődést, illetve a szilázs 
melegedését.

A szilázs oltóanyagok előnyei
Perje Réti perje 

Kontroll Kezelt Kontroll Kezelt
CP 151 151 146 146
PDIA 16 22 20 25
PDIE 64 74 65 75
pDIN 89 91 88 90

A hatékony szilázs oltóanyagok haszna a fehérjék megőrzésében 
széles körben ismert: pédául az INRA rendszere a szilázs va-
lódi fehérjetartalmának értékelésében az oltóanyag haszná-
latát figyelembe veszi. Jelzi a fehérjebontási értékeket aszerint, 
hogy használtak-e oltóanyagot vagy sem (3. ábra). Így azonos 
nyersfehérjeértéknél (Cp) különbség tapasztalható az érté-
kes fehérjék mennyiségében, amit a takarmányozási tervben 
fel is használnak.
Számos szántóföldi és tudományos kísérlet adatai támasztják alá 
a szelektált mikrobiológiai oltóanyagok pozitív hatását a fű- és 
pillangós szenázsok fehérjéinek megőrzésében:

• Csökkentett fehérjeveszteség a fű- és pillangós 
szenázsoknál: ellenőrzött kísérletet végeztek Svájcban 
(Posieux Egyetem, 2008), melyben a LALSIL® DRY (cel-
lulózbontó enzimekkel kombinált speciális tejsavbaktéri-
um és a szabadalmaztatott Lactobacillus buchneri NCIMB 
40788) fehérjeveszteségre gyakorolt hatását vizsgálták. Az 
oldható nitrogéntartalom szintje minden tételnél csökkent 
a Lalsil DRY-os kezelés hatására (4. ábra). Az etethetőség 
szempontjából kívánatos szárazanyag tartományban erő-
sebb a DRY fehérjeveszteség csökkentő hatása.

• pillangósok valódi fehérjetartalmának és aerob stabili-
tásának javítása: ellenőrzött lucerna mikrosilós kísérletek 
során (Szegedi Egyetem, MG Főiskola Hdmvhely, 2005) 
vizsgálták a LALSIL® DRY hatását: 

• A LALSIL® DRY “gyorsítja” a savanyítás sebességét, ami 
a fehérjeveszteség csökkenéséhez vezet (5. ábra).

3. ábra: INRA értékek a kezelt és a kezeltetlen fűszilázsok esetében
PDIA: bypass fehérje; PDIE: emészthető fehérje a bélben, ha az 
energia limitáló tényező; PDIN: emészthető fehérje a bélben, ha 
a nitrogén a limitáló faktor.

4. ábra: A LALSIL® DRY oltóanyag hatása a N-NH3 szintjére 
különböző sz.a. tartalmú fű/ pillangós keveréknél (Posieux 
Egyetem, 2008).

5. ábra: A LALSIL® DRY oltóanyag hatása a lucernaszenázs 
oldható nitrogén-tartalmára (P<0,05) (SzE MGF, 2005).

6. ábra: A LALSIL® DRY oltóanyag hatása a luceranszenázs 
aerob stabilitására a besilózás után 45 nappal (SzE MGF, 2005).
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• Javítja az aerob stabilitást a kitárolásnál, csökkenti a pené-
szesedést és a veszteségeket, továbbá a stabil pH-nak kö-
szönhetően a klosztridiumokat is gátolja (6. ábra).

      
• Fehérjeveszteség csökkentése fűszenázsokban: egy Né-

metországban végzett kísérletben (Hohenheim Egyetem) a 
LALSIL® PS (enzim és tejsavbaktériumok speciális kom-
binációja) hatását vizsgálták 40% szárazanyag-tartalmú 
fűszenázs erjedési profiljára. Az oltóanyag javította a sa-
vanyodási folyamatot, ami jobb fehérjetartósítást eredmé-
nyezett (7. ábra).

• Javul a fűszenázs aerob stabilitása: a Lallemand nem-
régiben (2013) nagyszabású szántóföldi kísérleteket állí-
tott be közel 60 üzemi silóban azzal a céllal, hogy üzemi 
körülmények között vizsgálják a fűszenázsok minőségét. 
Megállapították, hogy a LALSIL® DRY-jal kezelt silókban 
(n=30) nem nőtt a silók átlaghőmérséklete kitároláskor az 
átlagos környezeti hőmérséklet fölé. Míg a kezeletlen téte-
lek esetében (n=27) a kitárolási hőmérséklet átlaga 4°C-kal 
magasabb volt a környezeti hőmérsékletnél.

• A klosztridium szaporodás visszaszorítása a szilázsok-
ban: bizonyított, hogy az alapfertőzöttség szintjétől füg-
gően az oltóanyag hatására javul a savanyítás és az aerob 
stabilitás. A gyors savanyítás és a jobb aerob stabilitás gá-
tolja a klosztridiumok szaporodását a silóban, így az ezen 
mikróbák okozta fehérjeveszteség is csökken.

Összefoglalás:
A megfelelő hatóanyag-tartalmú szilázs oltóanyagok haszná-
lata bizonyítottan javítja a savanyítási folyamatot és a szi-
lázs, szenázs ejedését, javítja a kitárolási aerob stabilitást. A 
jó szilázsoltóanyag fontos eszköz a kezünkben a fű-, lucer-
na-, gabona szilázsok és szenázsok valódi fehérjetartalmá-
nak megőrzésében. 

A felhasznált irodalom a szerzőknél és a szerkesztőségben ren-
delkezésre áll.

7. ábra: A LALSIL® PS oltóanyag hatása a fűszenázsok 
fehérjeveszteségére (Honenheim Egyetem, 2003)

A LALSIL® mikrobiológiai adalékanyagok olyan termék-
családja, mely termékeket a különböző silózandó alapanya-
gokhoz és eltérő betakarítási körülményekhez terveztek:

	 30% sza. alatti fűhöz: 
LALSIL® CL. Két szinergens 
homofermentatív tejsavbak-
térium törzset tartalmaz a 
fűszenázsok savanyodásának felgyorsítására.

	 30-35% sza. alatti, természetes 
kaszálóról származó fű/pil-
langós keverékhez (alacsony 
cukortartalmú alapanyag) és 
lucernához: LALSIL® PS. Enzimkeveréke a rostokat 
feltárja, egyszerű cukrokká alakítja. A szelektált tejsav-
baktériumok a savanyítási folyamatot segítik, ezáltal 
javul a szilázs tartósítása és nő a tápértéke (a rostoldó 
enzimek bizonyított hatása).

	 Magas sza. tartalmú (35% 
felett) fű- és pillangós 
szenázsokhoz (pl. lucerna): 
LALSIL® DRy. A LALSIL® 
PS savanyító baktériumainak, enzimeinek és a szaba-
dalmaztatott gombaellenes L. buchneri-nek (NCIMB 
40788) az előnyeit egyesíti. Javítja mind a savanyítást, 
mind a szárazabb szenázsok aerob stabilitását.

2014-től ezek a termékek új, koncentrált hatóanyagtartalmú 
hC-termékként kerülnek forgalomba Magyarországon is:

	 Az új HC forma (nagy koncentráltság, nagy oldatstabi-
litás, koncentrált adagoló-berendezéshez is), kis folya-
dékigényű (10ml/t friss takarmány) kijuttatást is lehe-
tővé tesz.

 Bernard Andrieu 
 Lallemand INC 

 Dr. Kovács Tamás, 
Kovácsné Berár Olga

Kokoferm Kft



SAC RDS
FUTURELINE MAX

A robotfejés szakértője

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

RELINE MAXFUTUR

Bosmark SAC hirdetes 2.indd   1 2013.10.14.   10:44



50 Holstein Magazin
2014/1

Hazai szerzőink

Az élelmiszerbiztonság, a minőségi élelmiszer- és tejtermelés 
egyre inkább az egyik legfontosabb szemponttá válik a ter-
melésben, a kereskedelemben és a vásárlók körében egyaránt. 
Magyarországon már több éve alkalmazzák az EU szabványt 
a nyerstej minősítésére: a megengedett baktériumszám max. 
100.000; Staphilococcus aureus 2000; szomatikus sejtszám 
(SCC) 400.000.
A tej minőségét legkönnyebben a szomatikus sejtszám ellenőr-
zésével vizsgálhatjuk meg a telepeken illetve laboratóriumokon 
kívül. A szomatikus sejtszám egy nagyon jó és fontos indikátora 
nem csak a tehén és tőgy egészségének (mastitis és szubkinikai 
mastitis) és higiéniájának, hanem általános telepi higiéniai mu-
tatóként is alkalmazható.
•	 A tőgygyulladás kihat a tőgy egészségi állapotára. A fertőző 

tőgygyulladás felelős jelentős tejtermelési veszteségekért és 
számos betegségért. 

•	 A tőgygyulladás komoly tejminőségi problémákat okoz, 
amelyek befolyásolja a tej ízét, eltarthatóságát és a nyerstej 
feldolgozhatóságát különböző tejtermékekké. Negatív hatá-
sa van a tejfehérje (kazein) és tejzsír tartalomra, a tej ízére 
és színére. Tőgygyulladásos és szubklinikai tőgygyulladá-
sos tejből kevesebb és rosszabb minőségű sajtot, joghurtot 
lehet előállítani, ezért ezek a komponensek kulcsfontossá-
gúak a tejfeldolgozókban és a sajtgyártás során. 

•	 A fent említetteknek komoly gazdasági következményei 
vannak, és nem lehet különválasztani őket. A tőgygyulladá-
sos teheneknek is tejminőségi problémái lesznek.   

                      
Ha a termelési láncolatban a tejminőség nem megfelelő a te-
hén és a tejtermelő telep szintjén, azt utána már nem lehetséges 
korrigálni, javítani. Hallani, hogy egyes termelők fizikai mód-
szerekkel próbálják a szomatikus sejtszámot csökkenteni, ám 
az ilyen “trükközés”-sel a termelők saját magukat csapják be 
az esetleges pillanatnyi nagyobb árbevétel érdekében. A tejmi-
nőség így nem fog javulni és hosszú távon káros hatással van 
mind az állategészségre, mind a tejfeldolgozásra. Kijelenthetjük, 
hogy a kiváló minőségű végtermék előállítását a tejtermelő 
telepeken kell elkezdeni az extra minőségű tej termelésével. 
A klinikai tőgygyulladás vizuálisan felismerhető a fejés során, 
de a szubklinikai tőgygyulladás nem, ezért a nyerstejet rendsze-
resen ellenőrizni kell. 
A tőgygyulladás számos olyan káros hatással jár, mint a tej-
veszteség, a beteg tej megsemmisítése, valamint a szubklinikai 
tőgygyulladás okozta tejhozamcsökkenés. A gyenge tejmi-

nőség következtében a tejtermelő nem jut hozzá az elvárt be-
vételhez. A beteg állatok szükséges kezelése költségnöve-
lő tényezőként jelentkezik. A beteg tehenek miatti nagyobb 
mértékű állatutánpótlás, a selejtezés pedig további költsége-
ket jelent. A beteg tehenek több időt igénylő fejése, kezelése, 
elkülönítése miatt megnövekedett munkaráfordítás ugyan-
csak költségnövelő tényező. Tény továbbá, hogy a klinikai és 
szubklinikai tőgygyulladásos tehenek fertilitása mérséklődik.  
A tipikus nem fertőzött tőgyből fejhető nyerstej szoma-
tikus sejtszáma milliliterenként kevesebb, mint 100,000. 
Ez a szám könnyen megemelkedhet fertőzés illetve rossz, nem 
higiénikus tartástechnológia esetén. Az olyan magas minőségű 
tejtermékek, mint a sajt és a baktériumkultúrás joghurtok terme-
lése a magas minőségű nyerstejjel kezdődik. 

hogyan észlelhető a klinikai és szubklinikai tőgygyulladás?  
Ha az állományban tőgyegészségi gondok vannak vagy a tejmi-
nőség gyenge a tejtankban a tejfeldolgozó szerint, akkor indokolt 
használni egy megbízható eszközt, amelynek segítségével köny-
nyen azonosítani lehet a mastitis problémákat és arra alapozva 
lehet megfelelően kezelni az állatokat. Erre szolgál a DeLaval 
különleges és professzionális mastitis diagnosztikai eszköze, a 
DCC sejtszámláló berendezés! A különleges technológiájú DCC 
sejtszámláló működése optikai méréseken alapul. A DCC egy 
kisméretű, hordozható diagnosztikai berendezés, szükség szerint 
bárhol azonnal használható. A DCC memóriája számítógéppel is 
összeköthető, így használata még inkább bővíthető. A pontos és 
megbízható szomatikus sejtszám kijelzése a speciális mintavevő 
kazetta leolvasása után 45 másodpercen belül megtörténik. A DCC 
sejtszámlálót nem kell kalibrálni: megbízhatósága és pontossága a 
nagy laboratóriumi berendezésekkel megegyező szinten van.
 
A DCC előnyeit azonnal, már  az első használatbavételkor 
tapasztalhatja!
•	 Többé nem lesznek kétségei a tejminőséget, a szomatikus 

sejtszámot illetően! 
•	 A DCC gyors mérésének köszönhetően pontos és szakszerű 

választ kap pillanatokon belül.  
A DeLaval DCC sejtszámlálója alapvető felszerelése, berende-
zése a tejtermelő telepeknek, tejminősítő laboratóriumoknak, 
tejfeldolgozóknak, állatorvosoknak és tejgyűjtő állomásoknak 
hosszú évek óta világszerte.
Rendszeresen ellenőrizze DCC sejtszámlálóval a tejminősé-
get és a tehenek tőgyegészségét!

DCC az élelmiszerbiztonság szolgálatában



Az új, gyorsan ható, I-tech 
alapú, széles hatásspektrumú, 
tartós hatású, közepesen 
viszkózus, jódalapú, jól látható, 
tőgykímélő, bőrápoló, ACT 
technológiát tartalmazó, ala-
csony fogyású, költséghatékony, 
továbbfejlesztett, fi lmképző 
tőgyfertőtlenítő a DeLavaltól.

Egyszóval
IodoFence™.
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Az elmúlt évek takarmányhelyzete és a tejtermelő telepek kon-
centrációja következtében Magyarországon is gyakorlattá vált 
a folyékony, melasz alapú takarmányok alkalmazása a szar-
vasmarhák takarmányozásában. A folyékony takarmányok és 
kiegészítők gyártása az elmúlt 10 évben állandó növekedési 
tendenciát mutatott, annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedben 
csökkent a szarvasmarha állomány. A kisebb állomány ugyanak-
kor a szakszerű takarmányozási és állategészségügyi gyakorlat 
eredményeképpen nagyobb tejhozamot képes elérni, nagy hang-
súlyt fektetve a költséghatékonyságra.
A melasz alapú folyékony termékek természetes megoldást 
kínálnak a szarvasmarhatartás során gyakran jelentkező ener-
giahiány leküzdésére. A folyékony takarmány ízletes, magas 
energiatartalmú és könnyen emészthető, célja a tápanyagfelvétel 
fokozása. Az Argos-F Kft. MelaVite termékcsaládjának minden 
tagjára vonatkozó jellemzők a melasz sajátosságai: bendőstimu-
láló, étvágyjavító, ízletes, elismert energiaforrás és kondicionáló 
táplálék.
   
MelaVite MV 60: Etetési kísérletek sora bizonyítja jótékony ha-
tását a takarmányfelvételre és a tejtermelés mennyiségére. A kí-
sérletek során egyértelmű különbség mutatkozott a MelaVite 60 
keverékével etetett csoportok javára: a napi hőmérsékletingado-
zással az étvágyingadozás a kísérleti csoportoknál kisebb, mint a 
kontrol csoportoknál. Ez a napi tejtermelés ingadozásában is így 
nyilvánul meg. A szénhidrát bendő-fermentációs hozzászoktatá-
si idő után az étvágy 100% fölé emelkedett és a nagy melegek 
(30 fok átlag) ellenére sokáig így maradt.

MelaVite SG: A glicerin a kérődzők és monogasztrikus állatok 
takarmányozásában a fejadagok energiakoncentrációjának nö-
velésére, valamint az ellés körül kialakuló egyes anyagforgalmi 
betegségek megelőzésére, kezelésére; a laktáció korai szakaszá-
ban jelentkező energiahiány kompenzálására általánosan alkal-
mazott melléktermék. Az MelaVite SG glicerines termékcsalád 
jelentősebb mennyiségű energiát szolgáltat. A glicerin pozitív ét-
rendi hatásait kihasználva lehetővé teszi a gyors energiabevitelt, 
fokozza a glükoneogenezist, antiketogén és májvédő hatással 
rendelkezik. 

MelaVite MVU: A karbamid tartalmú MelaVite MVU-val tör-
ténő takarmány-kiegészítés lehetővé teszi, hogy a bendőflóra 
mikroorganizmusai folyamatos nitrogén és szénhidrát ellátás-
ban részesüljenek a karbamid és a szénhidrát kettőse által. Ezek 
szinkronizációja jobb életfeltételeket teremt számukra és pozi-
tívan befolyásolja szaporodásukat. A nagyobb számú mikroor-
ganizmus segít a rostemésztésben, a takarmányok táplálóanya-
gainak jobb kihasználásában és hozzájárulhat nagyobb meny-
nyiségű mikrobiális fehérje képződéséhez. A MelaVite MVU 
etetésével 0,2-0,4%-kal több zsírt, valamint 0,05-0,1%-kal ma-
gasabb fehérjét lehet elérni. (Problémás alaptakarmány esetében 
drámai változást is tapasztalhatunk.) Kérődzők takarmányában 
a karbamid-pótlás biztosítja a nem-fehérje nitrogént a bendő 
mikrobiális fehérjeszintéziséhez, így részben helyettesíthet más 
étrendi fehérjeforrásokat. 
A teljes szárazanyag 1%-a, mint karbamid kiegészítés tekinthető 
biztonságos dózisnak (megfelel 0,3 g/ttkg/nap), amennyiben az 
állatok bendője jól alkalmazkodott és az étrend gazdag könnyen 
emészthető szénhidrátban. 
Kérődzők metabolizmusa során a karbamid nem okoz gondot 
az emésztésben. A fehérje helyettesítése karbamiddal kiegyensú-
lyozott takarmány esetén nem eredményez fokozott környezeti 
nitrogénterhelést.

MelaVite MVU+G: eredményt hozhat azokban a termelő cso-
portokban – elsősorban fogadó, nagytejű –, ahol az étvágy és 
a szárazanyag felvétel javítása mellett szükség van a bendőben 
gyorsan hasznosuló fehérje és szénhidrát együttes és egymást 
segítő bevitelére, valamint a glicerines májvédelemre, Az eddigi 
tapasztalatok szerint a termék megoldást jelenthet a TMR-ben 
lévő magas keményítő szintek csökkentésére, az olcsó nitrogén-
ammónia biztonságos és folyamatos felszívódására.

Treovite: tejelő tehenek, üszők, húsmarhák takarmányozásában 
hozhat jelentős költségcsökkentést. Fő komponense a L-Treonin 
(THR) gyártása során keletkezett, magas nyersfehérje tartalmú, 
kiváló aminosav garnitúrával rendelkező termék. Jó íz- és étren-
di hatása miatt az állatok szívesen fogyasztják. Kedvező összeté-
telének köszönhetően alkalmas a kérődzők takarmányozásában 
alkalmazott drága fehérjehordozók egy részének kiváltására, 
kiegészítésére.

MelaVite GL80: Glicerines folyékony kiegészítő takarmány. 
Szarvasmarhánál az ellés körül kialakuló egyes anyagforgalmi 
betegségek megelőzésére, kezelésére; a laktáció korai szakaszá-
ban jelentkező energiahiány kompenzálására általánosan alkal-
mazott melléktermék.
Hízósertések takarmányozásában a fejadagok energiakoncent-
rációjának növelésére, súlygyarapodás, takarmányhasznosí-
tás javítására. A kocák búgatásra való előkészítésénél a javuló 
kondíció eléréséhez, a termékenyítést megelőző időszakban az 
energiabevitel növelésére, az élénkebb ivarzás, jobb terméke-
nyülés eléréséhez. Szoptató kocák esetében az életfenntartás és 
tejtermeléshez együttesen szükséges energia pótlására.

A folyékony termékek széles skálája alkalmas különböző szá-
raztakarmány receptúrákhoz, könnyen tárolható, szállítható és 

Számíthat a MelaVite minőségre!



53www.holstein.hu
2014/1

Hazai szerzőink

kiadagolható. Minden évszakban felhasználhatók, a keverő-ki-
osztó tartály segítségével könnyen beilleszthető a nagyüzemi 
technológiába. A 2013-as év bizonyította számunkra, hogy az 
egyedi, telepre szabott termékek, keverékek iránt erős a piaci 
kereslet. Ehhez az igényhez alkalmazkodva rugalmas gyártási 
gyakorlatunk eredményeképpen egyedi összetételű, testresza-
bott termékekkel képesek vagyunk telepspecifikus igények ki-
elégítésére.
Az Argos-F Kft. jól ismert szereplő a folyékony takarmány 
kiegészítők piacán; évtizedes tapasztalatunk és széles vevőkö-
rünk garancia az innovatív termékeink minőségére és szolgál-
tatásink megbízhatóságára. Takarmány alapanyagaink jó része 
a brit United Molasses közvetítésével kerül hozzánk, hatékony 

közreműködéssel a receptúra és technológiai kérdésekben is. A 
United Molasses évtizedekre nyúló tapasztalattal rendelkezik a 
brit piacon, ahol általános gyakorlat a melasz alapú takarmányok 
használata a farmokon és a takarmánykeverő üzemekben.
Az Argos-F Kft. stratégiai alappillére a minőségpolitika, mely-
nek megvalósítása a felhasználói elégedettségből tükröződik 
vissza. Gyártási folyamatunk mindkét gyártótelepen HACCP 
tanúsítvánnyal rendelkezik, késztermékeink NÉBIH által enge-
délyezettek és folyamatos minőségellenőrzésen esnek át. Társa-
ságunk garantálja a szerződött paraméterekkel rendelkező ter-
mékek folyamatos szállítását.
Termékeinkről és szolgáltatásainkról tudjon meg többet a www.
argosfgroup.com oldalon.  (X)
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A borjak egyik legnagyobb gazdasági károkat okozó megbete-
gedés csoportja a légzőszervi betegség komplex (BRDC), amely 
számos környezeti stressz tényező (választás, csoportosítás, zsú-
foltság, szállítás, rossz légcsere), a gazdaállat immunállapota 
és több kórokozó együtthatása révén alakul ki. Többnyire egy 
elsődleges vírusos fertőzés gyengíti az állat ellenálló képessé-
gét és az alsó légutak nyálkahártyája (csillós hengerhám) saját 
védekező rendszerének blokkolásával utat nyit a másodlagos 
baktériumos felülfertőződésnek.
Leggyakoribb, legfontosabb vírusos kórokozói: 
parainfluenza-3 (PI-3), bovine respiratory syntital virus (BRSV), 
bovine herpesvirus-1 (BHV-1, IBR), bovin adenovirusok (BAV) 
és bovine viral diarrhoea (BVDV). Közülük a szarvasmarha ál-
lományokban leginkább elterjedtek a PI-3, a BAV és a BRSV. 
Az IBR kóroktani jelentősége a BRDC-ben a mentesítési prog-
ramok miatt Európában csekély és egyre csökken. A BVDV, jól-
lehet neve alapján a hasmenéses tünetekkel azonosítják, primer 
virémia esetén a légutak immunsejtjeit is károsítja. A BRSV 
(gyakran PI-3-mal közösen) önmagában is okozhat klinikai tü-
neteket, interstitiális tüdőgyulladást, tüdő emphysemát. Más 
itt felsorolt vírusok önmagukban nem vagy csak nagyon ritkán 
okoznak látható légzőszervi tüneteket.
Leggyakoribb, legfontosabb légzőszervi kórokozó bakté-
riumok: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, 
Histophilus somni, Arcanobacterium pyogenes és Mycoplasma 
bovis. Ezek közül egyedül a M. bovis társítható önálló jellegze-
tes kórképpel: jellemzően igen fiatal borjakban fordul elő és az 
elsajtosodott, elhalásos, hurutos tüdőgyulladás mellett az esetek 
legalább felében sokízületi gyulladás is jelen van. A többi felso-
rolt baktérium egyaránt okozhat tályogképződéssel járó gennyes 
vagy kruppos, vagy elhalásos tüdőgyulladást.
A BRDC oktana szinte állományonként, sőt járványmenetenként 
többé-kevésbé különbözhet, a pontos oki diagnózis felállításá-
hoz a járványtani állapot, tünetek és kórbonctan elemzésén kívül 
szinte elengedhetetlen a laboratóriumi vizsgálat, ide értve a kór-
okozó kimutatási (elsősorban baktériumok) illetve az ellenanyag 
(elsősorban vírusok) teszteket is.
Bármilyen kórokozó kimutatására a mély légutakból (légcső, 
hörgők) származó minta lenne ideális, de az ilyen mintavé-
tel eszközigénye és az állat bódításának szükségessége miatt a 
gyakorlatban nehézkes. Ezért a felső orrjáratokból vett „mély” 
orrtampon minta elfogadott kompromisszum, de nem szabad 

elfelejteni, hogy bakteriológiai vizsgálatra sokkal alkalmasabb 
lehet az elhullott állat tüdő darabkája, lehetőleg ép és friss gyul-
ladásos terület határáról véve. Orrtampon minta vételnél ügyelni 
kell arra, hogy a betegség tüneteit markánsan mutató, antibioti-
kummal még nem kezelt állatból vegyük úgy, hogy az orrjárat 
alsó szakaszában élő szaprofita baktériumszennyeződést mini-
malizáljuk. Mivel ennek teljes kivédése gyakorlatilag lehetet-
len, ezért egyidejűleg legalább 5 beteg állatból vegyünk mintát 
kórokozó baktérium nagyobb eséllyel történő kitenyésztéséhez. 
Szerológiai vizsgálatra az együtt tartott állomány 10%-ából de 
legalább 5 állatból javasolt mintát venni.
Diagnosztikai laboratóriumunk valamennyi felsorolt betegség 
kimutatására felkészült, legyen az akár bakteriológiai tenyész-
téses eljárás, akár vírus ellenanyag vagy antigén kimutatása. A 
pontos laboratóriumi diagnózist döntően meghatározza a minta-
vétel, ehhez eszközöket és részletes módszertani útmutatót biz-
tosítunk. A légzőszervi betegségek állományban való felmérésé-
re vizsgálati paneleket dolgoztunk ki, melyek az adott telep jár-
ványtani helyzetéhez és vakcinázási programjához is igazodik.
A vizsgálat fajtájának kiválasztását meghatározza a kolosztrális 
immunitás, illetve az alkalmazott vakcinázási program. Féléves 
korig még jelentkezik a kolosztrális immunitás, ezért ennél fia-
talabb korban célszerű az antigén kimutatást választani. Ameny-
nyiben ezen a koron túljutott az állat és nem vakcinázták, akkor 
jól alkalmazható az ellenanyag vizsgálat. Vakcinázást követően 
az antigén kimutatás, illetve IBR esetén az IgE ellenanyag kimu-
tatása jöhet szóba.

VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEK:

Bakteriológiai vizsgálati panel
Kórokozó Vizsgálat típusa
Mannheimia haemolytica, 
Pasteurella multocida, 
Histophilus somni, 
Arcanobacterium pyogenes

tenyésztés
antibiotikum-rezisztencia

A vizsgálat transzport táptalajba levett mintából történik, magá-
ba foglalja a kórokozó kizárását/kimutatását, biokémiai azonosí-
tását, illetve az antibiotikum rezisztencia meghatározását.

Ellenanyagok szerológiai kimutatása panel KOMpLETT
Ajánlott félévesnél idősebb, nem vakcinázott állatok eseté-
ben
Kórokozó Vizsgálat típusa
Adenovírus
BHV-1/IBR vírus
BVD vírus
Parainfluenza 3 vírus
BRSV vírus
Mycoplasma bovis

ellenanyag/ELISA

Ellenanyagok szerológiai kimutatása panel BIG 3
Ajánlott félévesnél idősebb, nem vakcinázott állatok eseté-
ben

Borjak légzőszervi betegségeinek diagnosztizálása
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Diagnosztikai laboratóriumunk 
szolgáltatásai
Diagnosztikai laboratóriumunk 
szolgáltatásai

Cégünk az M.A.H.Food-Controll Kft 14 éve működteti akkreditált élelmiszervizsgáló laboratóriumát Budapesten. 
Üzleti partnereink az élelmiszeripar vezető gyártói, kereskedelmi láncok, szállodaláncok az ország egész terüle-
téről. Az élelmiszeriparban az elmúlt évek alatt ismert és szakmailag elismert laborrá váltunk. Tevékenységünk 
élelmiszerek, ivóvíz és felülethigiéniai minták mikrobiológiai vizsgálata, allergének kimutatása, technológiai 
és élelmiszer-biztonsági tanácsadás. Az évek során összegyűlt tapasztalataink alapján 2012-ben hoztuk létre 
állategészségügyi diagnosztikai laboratóriumunkat elsősorban haszonállatok vizsgálatára. A laboratórium te-
vékenységének egyik jelentős szegmense a szarvasmarha állományok vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálataink 
magukba foglalják a hagyományos bakteriológiai és antibiotikum-rezisztencia vizsgálatokat, szerológiai vizsgá-
latokat, víruskimutatást egyaránt. Műszeres laboratóriumi részlegünk alkalmaz real-time PCR technikát, ELISA 
technikát, műszeres baktérium fajmeghatározást és MIC érték meghatározást.  

 

M.a.H.Food-Controll kft.
Állategészségügyi diagnosztikai Laboratóriuma
1141 Budapest, Öv utca 43.
dr. Lebhardt károly: 06-20-972-7071
Branduse László:  06-20-297-9708
info@vet-controll.hu www.vet-controll.hu

Kórokozó Vizsgálat típusa
Parainfluenza 3 vírus
BVD vírus
BRSV vírus

ellenanyag/ELISA

Az ellenanyag kimutatást vérszérumból végezzük. 

Ellenanyagok szerológiai kimutatása szabad választással. 
A telep egyedi igénye szerint állíthatja össze kimutatandó 
kórokozók listáját, a KOMpLETT programban megadott 6 
kórokozóból.

Antigének szerológiai kimutatása
Ajánlott félévesnél fiatalabb és/vagy vakcinázott állatok 
esetében 
Kórokozó Vizsgálat típusa
Adenovírus antigén/ELISA
BHV-1/IBR vírus antigén/ELISA
BVD vírus antigén/ELISA
Parainfluenza 3 vírus antigén/ELISA
BRSV vírus antigén/ELISA
Mycoplasma bovis antigén/ELISA

Az antigén kimutatást nasopharyngealis tamponból végezzük. 
Az egyedi vizsgálati terv összeállításához természetesen szakta-
nácsot adunk, kérjük, jelezze felénk akár telefonon, akár e-mail-
ben ilyen irányú igényét és mi megküldjük az ehhez szükséges 
adatlapot.

Mintavételi útmutató
A bakteriológiai vizsgálatra kerülő mintákat transzport tápta-
lajba kell levenni. Fontos, hogy a mintavétel a felső orrjáratból 
történjen, ehhez az állat nyakát „be kell törni”, a fejét magasra 
emelve legalább 15 cm mélyen az orrjáratba a tamponnal fel kell 
nyúlni. A tampont ezután a transzport közegbe bele kell tolni, a 
csövet lezárni, jelöléssel ellátni, és aznap vagy postán elsőbbsé-
gi levélként, vagy futárral a laborba kell küldeni. Bakteriológiai 
vizsgálatra jól alkalmazható bronchoalveoláris mosófolyadék is.

A vírus antigén kimutatására szolgáló mintákat ún. vírustransz-
port táptalajjal kell levenni, hasonló módon, mint a bakterio-
lógiai vizsgálat esetén. A vírus fenntartásához speciális oldatot 
tartalmazó cső van csomagolva, a tampont ebbe kell behelyezni, 
és a laborba küldeni.

A vírusok ellen termelt ellenanyagok kimutatása vérmintából 
történik. A levett vérmintát hűtve, futárral kell a laboratóriumba 
továbbítani. A szállításhoz hűtőtáskát, hűtőakkut biztosítunk, a 
szállítást a futárral megszervezzük.

Fontos, hogy a minták még aznap elküldésre kerüljenek. A 
transzport közeg ugyan 48-72 órán át is biztosítja a túlélést, de 
minél hamarabb a laborba kerül, annál jobb a tenyésztés esélye. 
Fontos a minták pontos azonosítása, illetve a vakcinázásra, az 
állatok korára, az esetleges antibiotikum kezelésre vonatkozó 
adatok feltüntetése. Kérjük, hogy az adatokat  a mellékelt bekül-
dő lapon adják meg.
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Egyre több a kartellgyanú

Biztos többeknek feltűnt, hogy egyre több hír érkezik ver-
senyhatósági vizsgálatokról az utóbbi időben. Vajon a kar-
tellből van több vagy a hivatalok működése vált hatékonyab-
bá? Indokolt a többes szám, hiszen nem csak nálunk, hanem 
például a német élelmiszeriparban is egyre több kartellgya-
nú kerül a figyelem középpontjába. 

Söpörjünk először a saját portánk előtt! A Versenytanács elnö-
ke tavaly számolt be arról, hogy egy kartellügy átfutása – a fel-
derítés és a szankcionálás – 2-3 évig is eltart. Miután azonban 
2011-ben a rendőrség állományából jelentősen bővült a Gazda-
sági Versenyhivatal „felderítési kapacitása”, ezért várható volt a 
szankcionálások megugrása. Erről az oldalról tehát megerősö-
dött a hivatal. Mint ahogy a feljelentések díjazása is élő módszer 
immár. Ha emlékszünk, tavaly az írószer-kartell kapcsán fizette 
ki a hivatal az első ilyen díjat az informátornak. Ez nem is volt 
csekélység, hiszen a kiszabott egymilliárd forintos bírság egy 
százaléka. Az informátori díj 2013 júliusa óta ráadásul adómen-
tes. Számíthatunk tehát arra, hogy egyre gyakrabban olvasunk 
majd ilyen esetekről. 
Miközben a magyar Gazdasági Versenyhivatalnak leginkább a 
fogyasztóvédelmi ügyek adnak munkát, 2014 elején egy agrár-
piaci ügy is borzolja a kedélyeket. Egy sor növényvédőszerrel 
kereskedő vállalkozással szemben indított ugyanis a Gazdasági 
Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást januárban. Az ilyen 
ügyek mögötti mozgatók között gyakran vannak a piaci verseny-
ben bekövetkező változásokra utaló jelek. A növényvédőszerek 
piacán is élesedik a verseny, nem elképzelhetetlen tehát, hogy 
feljelentés áll az eljárás kezdeményezése mögött. 
Nem árt hangsúlyozni, hogy a vizsgálatok ezen szakaszában 
csak gyanúról szabad beszélni. 
Közleménye szerint a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2013. 
december 19-én előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tar-
tott több növényvédőszer-kereskedő vállalkozás székhelyén, 
majd eljárást indított a Növényvédőszer- és Műtrágya Keres-
kedők Szakmai Egyesülete (NMKSZE), annak (28-ból) 7 tagja, 
valamint további tucatnyi, jellemzően külföldi tulajdonú gyártó 
cég ellen. 
A Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére álló adatok alapján 
feltehető, hogy a fenti vállalkozások, a Növényvédőszer- és Mű-
trágya Kereskedők Szakmai Egyesülete kereteit is felhasználva, 
2008 óta arra törekedtek, hogy a beszerzési és értékesítési fel-
tételek egységesítésével a piacot egymás között felosszák és az 
árakat egyeztessék. A növényvédőszer-gyártó vagy azt importá-
ló vállalkozások, az NMKSZE kezdeményezésére valószínűsít-

hetően részt vettek a növényvédőszer-kereskedő vállalkozások 
egyeztetett piaci magatartásában, így például a promóciós célú 
ingyenes termékminták piacról való kivezetésében.
A GVH gyanúja szerint a fenti magatartásukkal az eljárás alá 
vont vállalkozások feltételezhetően megsértették a versenytör-
vény versenykorlátozó megállapodások tilalmára vonatkozó 
rendelkezéseit. Az előzetes bejelentés nélküli helyszíni szemle 
lehetőségét a GVH számára a versenytörvény biztosítja. A ver-
senytörvény rendelkezései értelmében a helyszíni szemléhez 
előzetes bírósági jóváhagyás szükséges.

Tekintettel a német élelmiszerek magas arányára piacunkon, 
legalább ennyire izgalmas számunkra, hogy a német élelmiszer-
iparban egymást érik a súlyos kartell-ügyek. Miközben próbál-
juk megfejteni élelmiszeriparuk szinte hihetetlen ütemű növe-
kedését, sokszor ütközünk kérdőjelekbe. Hogy tudnak például 
termékeik ilyen elképesztő árakon eljutni egy ilyen gyenge fi-
zetőképességű piac polcaira, mint a miénk. A megoldás a nagy 
üzemi méretgazdaságosságban, a szervezettségben, kedvező 
gazdálkodási körülményekben ugyanúgy keresendő, mint a bel-
földi piacot sok esetben felosztó kartellekben. Ha belföldön az 
egyeztetés révén magas a jövedelmezőség, a feleslegek kivitele 
mindannyiuk érdeke, akár veszteségek árán is. Ilyen szemmel is 
kell olvasnunk az alábbi híreket. 
Legutóbb öt német sörgyártónak összesen 106,5 millió euró 
összegű pénzbírságot kell fizetnie azért, mert egyeztették 
az áraikat. A német szövetségi kartellhivatal a Bittburger, a 
Krombacher, a Veltins, a Warnsteiner cégekre és az Ernst Barre 
magánsörgyártóra, valamint hét személyre rótta ki a bírságot. A 
bírság összege még nagyobb is lehetett volna, ha a sörgyártók 
nem működtek volna együtt a hatósággal. A nyomozás két to-
vábbi német sörgyártó konszern és négy regionális sörgyártó el-
len még nem fejeződött be. 
Elmúlt évi hír, hogy az Európai Bizottság gyanúja szerint többek 
között a Nordzucker és a Südzucker német cukorgyártó vállalat 
árakat egyeztetett és vélhetően illegális kartellt hozott létre. A 
két cég együttesen az európai piac mintegy 40 százalékát tart-
ja a kezében. A Süddeutsche Zeitung által ismertetett gyanúban 
szerepel az is, hogy cégek Németországban, Magyarországon, 
Lettországban és Romániában állítólag 2004-2011 között egyez-
tették a fehércukor árait. 
Tovább is van, mondjam még? 2013-ban a német kartellhivatal a 
csokoládé és a burgonya piaca után a kolbászpiacon is áregyez-
tetést leplezett le. Mintegy kéttucat kolbászgyártó cégnél tartot-
tak házkutatást és 100 millió eurós bírságot helyeztek kilátásba. 
A versenyképesség tehát összetett dolog. Szervezettséggel ered-
ményesen növelhető. Tudni kell azonban hol a határ. 

Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán 

üzletág igazgató, Agrár Európa Kft. 
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A nyerstejárak elmúlt évi emelkedése a világ nagyobb tejter-
melőinél az elmúlt év végén ellentmondásos képet mutat. Míg 
az USA-ban még mindig tart az emelkedés, máshol – például 
Új-Zélandon és Brazíliában már elkezdődött a csökkenés. Itthon 
is számítani kell arra, hogy az elmúlt évi lendület kimerül, és 
korrekció kezdődik. De mivel a középtávon világpiaci kereslet 
emelkedése nem fog megállni, ez tényleg csak korrekció, a ma-
gas árszint fenn fog maradni. 

Termelői tejárak, euró/100kg
2011 január - 2014 január 39,1
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A térségi árakról átfogó adatokkal novemberig rendelke-
zünk. Akkor még minden térségbeli országban folytatódott 
az emelkedés. A decemberi adatokban már az EU-ban is a 
növekedés megállására számítok. 

Tejárak térségünkben, euró/100kg
2008 január - 2013 november

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

20
08

m01

20
08

m05

20
08

m09

20
09

m01

20
09

m05

20
09

m09

20
10

m01

20
10

m05

20
10

m09

20
11

m01

20
11

m05

20
11

m09

20
12

m01

20
12

m05

20
12

m09

20
13

m01

20
13

m05

20
13

m09

cz
de
hu
pl
ro
sk

Forrás: Eurostat

Ami a termékoldalt illeti, a vaj, a soványtejpor és a teljes tej-
por európai uniós ára sem emelkedik már, stagnál. 

Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára re-
kordszintre emelkedett, 2013 decemberében 105,99 forint/
kg volt, és 16 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. 
A zsírtartalom 0,07, a fehérjetartalom 0,02 százalékponttal 
nőtt egy hónap alatt. A felvásárlás a novemberinél 7 százalék-
kal volt több. Magyarországon a nyerstej kiviteli ára 126,58 
forint/kg volt decemberben, 19 százalékkal haladta meg a 
belpiaci árat. A termelők és a kereskedők nyerstej kivitele 5 

százalékkal, a feldolgozóké 14 százalékkal nőtt december-
ben a novemberihez képest, így a nyerstej exportja összes-
ségében 8 százalékkal volt több a novemberi mennyiségnél.

A tehéntej termelői átlagára, Ft/kg
2004 január - 2013 december
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A búza és a kukorica termelői árának csökkenése a novem-
beri adatok alapján megtorpant. A KSH adatai szerint a ku-
korica ára 41,2 Ft/kg, a búzáé 46,9 Ft/kg volt novemberben. 
Ez azonban korán sem jelenti a csökkenési tendencia végét. 
Egymás után jönnek a kedvező terméseredményekről szóló 
hírek, ezért az árak csökkenő trendje folytatódni fog, meglá-
tásunk szerint, legalább tavaszig. 

A búza és a kukorica termelői ára, Ft/kg
2008 január - 2013 november
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Forrás: KSH

Azért nagyon fontos, hogy lássuk, a világpiacon elkezdődött egy 
korrekciós szakasz. E lapban is sokszor, sokat írtam már arról, 
hogy a gabonaárak immár 6-8 éve határozottan nem csak saját 
piacuk helyzetétől, hanem az egyéb befektetési eszközökétől is 
függ. Ezért kell azt a korrekciót, ami január közepén kezdődött 

Tejtermékek átlagárai az EU-ban, euró/100kg
2013-ban
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csak ennek, és nem trendfor-
dulónak tekinteni. A többi piac 
ugyanis jól hús. Mikor lesz be-
lőle trend? Akkor, ha a tőzsdék 
esésbe kezdenek, a másodlagos 
bankközi piacok hozamai to-
vább csökkennek. A jó belépési 
pontok már megvannak. Ilyen 
árakon már határozottan jó alka-
lom nyílik a jó belépésre a gabo-
napiacon. Figyeljük tehát a vi-
lágpiacot, ha február közepén is 
emelkedő világpiaci kukorica-
árat látunk, akkor készülhetünk 
az emelkedő szakasz kezdetére. 
Azért írom ezeket ilyen részle-
tesen, mert ez a lap csak kétha-
vonta olvasható, tehát mire újra 
megjelenik, talán már más tren-
dekről kell beszámolnom. 
A mostani korrekció bemuta-
tására látható itt két grafikon a 
legközelebbi lejáratú chicagói 
kukoricaárakról az elmúlt 6 és 
12 hónapban. 

 www.agrar-europa.hu; zoltan.forian@agrar-europa.hu
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- 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!
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A világ mesterséges termékenyítő állomásai tenyésztési prog-
ramjaikban nagy hangsúlyt helyeznek a genomikus eredménye-
ken alapuló szelekcióra A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy 
számos esetben csökkenés mutatkozott az ivadékteljesítmény-
vizsgálatban indított fiatal tenyészbika-jelöltek számában. Má-
soknál ez azt is jelentette, hogy megszűnt a pénzügyi ösztönző-
kön alapuló, szervezett ITV program… és helyette egyszerűen 
magas genomikus tenyészértékkel rendelkező bikák szaporító-
anyagának forgalmazása került. Szükséges-e továbbra is egyálta-
lán bírálnunk minden genomikus tenyészértékkel rendelkező fia-
tal tenyészbika lányát vagy helyette megbízhatunk a genomikus 
küllemi tenyészértékben? Torzulnak-e a tenyészértékek ha csak 
a legjobb lányutódokat bíráljuk? Milyen hatást gyakorolnak 
ezek a változások az egész tenyészértékbecslési rendszerre? Erre 
kerestük a válaszokat.

„Úgy gondoljuk, rendkívül fontos, hogy ismerjük valamennyi 
fiatal tenyészbika lányutódainak küllemi bírálati és tejtermelé-
si adatait annak érdekében, hogy a referencia populáció adat-
minősége továbbra is kiváló maradjon.” – mondta Hartwig 
Meinikmann a RUW-tól (Rinder-Union West német mesterséges 
termékenyítő állomás). Ugyanúgy, mint a küllemi bírálatnál, fel-
tehetjük a kérdést a tejtermelés-ellenőrzéssel kapcsolatban is. A 
hiányos információk csökkenthetik a referencia állomány ada-
tainak minőségét, rontják a tenyészértékbecslés és a genomikus 
tenyészértékek pontosságát: más szavakkal - az egész rendszer 
összedől. Németországban tovább folytatódik a fiatal tenyész-
bikajelöltek előállítására kiépített tenyésztési program, de az 
a probléma, hogy az ivadékteljesítmény-vizsgálatban indított 
bikák száma 50%-kal csökkent. A genomikus szelekció térnye-
rése  előtt Németországban évente 800-1000 bika értékelődött, 

mindez a múlt évben már csak 460-480 volt. Nagyon fontos, 
hogy fenntartsunk egy megfelelően nagy és pontos referencia 
populációt, máskülönben a genomikus tenyészértékbecslés pon-
tossága sérülni fog. A hasznos adatokat szolgáltató tenyészbikák 
számának csökkenésével Németország most annak a lehetőségét 
vizsgálja, hogy tenyészértékkel rendelkező tehenek adatait is be-
vonja a referencia populáció felépítésébe azért, hogy az kellően 
nagy és megbízható maradjon.

Véletlen szelekció
Előfordulhat genomikus tenyészértékkel rendelkező bikáknál, 
hogy a tenyésztő csak a legjobb lányait bíráltatja le? Meinikmann 
válasza: „A mi rendszerünk nem az állománybírálatra támaszko-
dik, helyette van egy jól szervezett fiatal tenyészbika-jelölt – lány-
utód küllemi bírálati rendszer, amelyben legalább 70 lányutódot 

és a hozzájuk tarto-
zó megfelelő számú 
kortársat válogatnak 
össze véletlenszerű-
en. Számos bika érté-
kelődik több mint 70 
lányutódja alapján, 
hiszen több is kerül a 
rendszerbe úgy, mint 
egyéb bikáktól szüle-
tett utódok kortársa. 
A lányutódok vélet-
lenszerű kiválasztása 
miatt biztosak lehe-
tünk abban, hogy az 
adatok megbízhatóak 
és pontosak. Jelen-
leg az ivadékteljesít-
mény-vizsgálatban 
induló fiatal tenyész-
bika-jelöltek számá-
nak csökkenése jelenti 
számunkra a legna-
gyobb aggodalmat.”

A telepirányítás egyik eszköze
Franciaországban, az ottani Holstein Egyesület igazgatója Denis 
Bieri szerint fontos, hogy fenntartsuk a magas részvételi arányt 
a küllemi bírálati programban annak érdekében, hogy megőriz-
zük a tenyészértékek pontosságát. „Az egyesületnél jelenleg dol-
gozunk egy rendszer kialakításán, melyben azok a tenyésztők, 
akik részt vesznek a küllemi bírálatban, illetve a termelésellen-
őrzésben, díjkedvezményben részesülnek, amikor saját egyedeik 
genomikus tenyészértékbecslését rendelik meg.” – magyarázta. 
„A francia mesterséges termékenyítő állomások továbbra is 
folytatják fiatal tenyészbikáik ivadékteljesítmény-vizsgálati 
programját, de nem ugyanolyan szinten, mint ezelőtt. Jelen pil-
lanatban nem látunk változást a bírálataink számában. A küllemi 
bírálat egy olyan eszköz, amely segíti a tenyésztői döntéshozatalt 
a tehenek párosításában vagy az eladásra, selejtezésre vonatko-

A genomikus tenyészértékbecslés korszakában 
kell-e még egyáltalán bírálnunk a fiatal bikák lányutódait?
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zóan. A bírálat egy lehetőség arra, hogy olyan szaktanácsokat 
adhassunk a tenyésztőknek, amelyek valódi értéket jelentenek 
saját állományuk irányításában. Tehát a küllemi bírálat jóval 
több, mint egyszerű adatgyűjtés a tenyészértékbecsléshez.”

A küllemi bírálat értéke
A kanadai megközelítés központi eleme szintén az, hogy a kül-
lembírálati rendszer értékes és hasznos információt nyújt a te-
nyésztők számára, amelyekkel hatékonyabban tudja irányítani 
gazdaságát. A kanadai rendszerben megszűnt a fiatal tenyészbi-
ka-jelöltek utódainak bírálatát kísérő közvetlen támogatás, ame-
lyet a mesterséges termékenyítő állomások finanszíroztak.

 „A Holstein Kanada kiváló munkát végzett azzal hogy, hang-
súlyozta a küllemi bírálat fontosságát, mint telepirányítási, me-
nedzsment eszközt” - mondta Brian Van Doormaal a CDN - a 
kanadai tenyészértékbecslés központjától. „Jelenleg termelésel-
lenőrzött tehénállomány 89%-a rendelkezik küllemi bírálattal, a 
bírálatok száma pedig rekord szinten áll ebben az évben. A mes-
terséges termékenyítő állomások továbbra is népszerűsítik a kül-
lemi bírálatot, hangsúlyozva annak fontosságát. A továbbiakban 
ugyan nem adnak közvetlen támogatást az ivadékteljesítmény-
vizsgálatban indult fiatal tenyészbika-jelöltek lányutódai kül-
lemi bírálatára, helyette azonban kedvezményes áron kínálnak 
szaporítóanyagot azoknak a tenyésztőknek, akik küllemi bírálati 
és termelési adatokat biztosítanak a tenyészértékbecsléshez.” 
Most, hogy a tenyészbika-jelölteket genomikus tenyészértékük 
alapján előszelektálják, az indított bikák száma ugyan csökkent, 
de mindemellett az egy bikára eső lányutódok száma emelkedett 
néhány esetben egészen drámai módon megnőtt. 
A magas lányutód szám ellenére fennáll annak a lehetősége, 
hogy közülük csak a legjobb lányokat bírálják le, torzítva ezzel 
a tenyészértékbecslés adatait? „A rendszer egyik alapkövetelmé-
nye, hogy minden 2 éves (elsőborjas) lányutód legyen lebírálva. 
Amikor a bíráló megérkezik a telepre, már előre betölti kézi-szá-
mítógépébe. A teljes állománnyal el kell tudni számolni.” – ma-
gyarázta Van Doormaal. „Persze mindig akad  pár olyan egyed, 
amelyet időközben selejteztek vagy eladtak két bírálói látogatás 
között és ezáltal nem kerültek pontozásra, de ezek száma elenyé-
sző.”

Megtalálni a legjobbat
A genomikus szelekció segítségével számos tenyésztési program 
a fiatalabb állatokra összpontosít, az embrió átültetési progra-
mok ma már szinte kizárólag fiatal szűz üszők használatára kor-
látozódnak. Vajon fennáll annak a lehetősége, hogy a tenyésztő 
úgy dönt, hogy kizárólag csak a genomikus szelekcióra támasz-
kodik és a küllemi bírálatot teljesen megszünteti? „A genomika 
arra jó, hogy előszelektáljunk és még mindig jobb, mintha nem 
is használnánk semmit. Mindamellett ez nem helyettesíti az iva-
dékteljesítmény-vizsgálaton alapuló tenyészértéket, amely to-
vábbra is mindennek az alapja – az arany sztenderd” – jegyez-
te meg Van Doormaal. „Kutatásaink Kanadában azt mutatják, 
hogy az első borjas tehenek küllemi tenyészértéke 4-5 ponttal 
változik plusz-mínusz a küllemi bírálat után. A változások elosz-
lása azt mutatja, hogy az esetek 29%-ban nem változik a külle-
mi tenyészérték a bírálati adatok hozzáadása után. Az egyedek 
70%-ánál az értékek felfelé vagy lefelé mozdulnak 1,2 vagy 3 
pontot, míg a maradék 1%-nál a változás 4 pont vagy annál több 
is lehet. A fehérje tenyészérték esetében a változás akár 20 kg, 

míg a szelekciós index esetében -  LPI 350 pont változás is lehet 
úgy, hogy az elsőborjas tehenek 40%-ának az indexe több mint 
125 LPI pontot változik. A küllemi bírálati és a termelési adatok 
hozzáadása jelentősen befolyásolja az egyedek tenyészértékét, 
amely a gazdaságon belüli újra-rangsoroláshoz vezethet. Ezért 
tehát kijelenthetjük, hogy nagyon fontos teljesítményvizsgálati 
adatokról (küllem és termelés- a ford.) van szó, amely nagy ha-
tást gyakorol a tenyésztési programra.

7,4%-os emelkedés
Amerikában a fiatal tenyészbika-jelöltek indításáért felelős 
mesterséges termékenyítő állomások fizetik a ciklusbikák lá-
nyai bírálati díját az erre kialakított SET (tenyészbikák külle-
mi tenyészértékét eredményező program) programon keresztül. 
2008-ban 116.000 ITV-ben indult tenyészbika-jelölt lányutód-
jának bírálatára került sor, majd ez a szám 2011-ben 86.000-re 
csökkent, de 2012-ben újra 89.000-re emelkedett. „Az elmúlt 4 
évben a csökkenések nagy része kiegyenlítődött a hagyományos 
bírálatok növekedésével” – jegyezte meg Tom Lawler a Holstein 
Egyesülettől. „A tenyésztők egyre nagyobb számban bíráltatják 
a népszerű genomikus tenyészértékkel rendelkező tenyészbikák 
lányutódjait, és nem hagyatkoznak a mesterséges termékenyítő 
állomások SET programon keresztül érkező segítségére.” Ezek 
az észrevételek a „Genomikus szelekció hatása az észak-ame-
rikai mesterséges termékenyítő állomások működésére” című, 
Chesnais, Wiggans, Miglior és Hutchinson által jegyzett elő-
adásból származnak. 
Ebben látható, hogy a hagyományos ivadékteljesítmény-vizsgá-
latban  indított fiatal bikák száma Észak-Amerikában 1800-ról 
(2008) 1376-ra (2012) esett, a csökkenés 23%. Mindamellett, 
ha számolunk azzal a ténnyel, hogy további 555 genomikus 
tenyészértékkel rendelkező bika került forgalomba a hagyomá-
nyos ITV programban értékelődötteken kívül 2012-ben, akkor 
valójában a bikák száma 7,4%-kal emelkedett, egészen más 
képet mutatva, mint ahogy ezek a folyamatok Európában ala-
kulnak. Úgy tűnik, hogy a kizárólag genomikus tenyészértékkel 
rendelkező bikák elegendő számú lányutódja kerül be a küllemi 
bírálati rendszerbe. Több mint ami a hagyományos ITV során 
általában megjelenik. A legtöbb mesterséges termékenyítő állo-
más tovább folytatja az ivadékteljesítmény-vizsgálaton alapuló 
bikaértékelést és igyekeznek minden bikájukat bejegyezni; míg 
néhányan közülük drasztikusan csökkentik ezt a számot és csak 
a legígéretesebb tenyészbika-jelölteket indítják a SET rendszer-
ben. 
Ennek az az eredménye, hogy sok hátrább rangsorolt bika jele-
nik meg, amely nem rendelkezik majd küllemi tenyészértékkel 
és ez által nem nyújt hasznos információkat a referencia állo-
mányhoz. Ezt a veszteséget a rendszer nem engedheti meg ma-
gának. „A mostani adatainkból úgy tűnik, hogy jelenleg még 
van elég küllembírált lányutód” – jegyezte meg Lawler, „de a 
továbbiakban létfontosságú lesz, hogy pontosan meghatározzák 
kinek is a felelőssége az adatgyűjtést fenntartani, amitől az egész 
rendszer működése függ.”

Forrás: Holstein International, 2013/12. lapszám 20-21. oldal
Eredeti cím:Dowe Still Need To Classify Young-Sire Daughters 
Int He Gernomic Era?
Írta: Doug Savage  
Fordította: Ari Melinda
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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) 
 



AltaMETEOR 11HO10661
Planet x Shottle

 +3017 GLPI
 +2108 Tej kg
 +65 Fehérje kg
 +60 Zsír kg
  CDN Aug 2013

 +3.11 Küllem
 +3.15 Tőgy komp
 +1.88 Láb komp 
 +5.0 Hasznos 
  Élettartam
  USDA Aug 2013

Danensview Meteor Alice, Atlantis, Joyance • Danensview Farms Inc.; Tavistock, ON

Anya: DE-SU 9842-ET  VG-86-2YR
02-07  2X  8559M  433F  5.1%  287P  3.4%

Alta5G 11HO11327
AltaKOOL x G W Atwood

 +3267 GLPI
 +1143 Tej kg
 +57 Fehérje kg
 +66 Zsír kg
 +20 Küllem
 +20 Tőgy komp
 +14 Láb komp 
 +111 Hasznos 
  Élettartam
  CDN Aug 2013

 +4.06  Küllem 
  USDA Aug 2013

#1 Küllem 
Kanadában
Genomikusan értékelt

Alta Genetics Hungary Kft | www.altagenetics.hu

Az Alta Bizonyít!



Termo-KoKTél
• TMR stabilizátor, meggátolja az adag melegedését

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

Termo-min
• Emelt mennyiségű pufferanyagokat és élő élesztőt tartalmaz

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

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

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

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

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