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A felelős kiadó jegyzete
Bognár László
ügyvezető igazgató, HFTE

Tisztújításra készül Egyesületünk tagsága. Az eltelt öt évben
volt részünk sikerekben és nehézségekben egyaránt. Az utóbbi
évek szárnyaló tejárai és a tenyészállataink iránt megmutatkozó
kereslet kifulladni látszik. Igen, valamennyien tudtuk és hangoztattuk, hogy a fák nem nőnek az égig, de a lefelé korrigáló tendencia láttán jogosan komorul el az ember. Alig néhány nappal
vagyunk a kvótaszabályozás eltörlésének történelmi pillanata
előtt. Mégis úgy érezhetjük, hogy rengeteg a bizonytalanság. A
területi rendezvényeinken megpróbáljuk bemutatni a tenyésztőiárutermelői munkára ható nemzeti és globális hatásokat. A támogatások rendszerétől a globális tejtermelési trendeken keresztül
az aktuális állategészségügyi helyzet tenyészállat-kereskedelemre gyakorolt hatásáig. Nem feledkezhetünk meg az oroszukrán válság és a kereskedelmi embargó következményeiről
sem. Az előző időszak jelentősen – világpiaci szinten jelentkező
– bővülő keresleti piaca növekedésre ösztönözte a régió termelőit. A bővülő tejtermelés mellett rendhagyó módon az átvételi
árak is magasan maradtak. A kvótaszabályozás megszüntetésének negatív következményei elől előre menekülő termelők szintén a termelési volumen bővítését választották. Ezek a hatások a
kínálati oldal jelentős erősödését eredményezték. Mindeközben
a gazdasági embargó káros következményeként azokban az országokban, ahol jelentős nagyságrendű volt a tej- és tejtermékek kivitele Oroszországba, komoly készletek halmozódtak fel.
Magyarország ebben közvetlen módon nem érintett, de az ott
megrekedt termékek piacokat keresnek. Az ázsiai, távol-keleti
piacokon pedig nagy a tolongás. Mindenki abban a térségben
látja a megoldást. Az EU pedig egyszerűen képtelen kezelni a
felhalmozódó készletek és a tárolás problematikáját. Az embargó feloldásával viszont
meglehetősen gyorsan
akár hiányállapot alakulhat ki. A kereslet és
kínálat elvén alapuló
piac és piaci árképzés
pedig barométerszerűen mutatja az aktuális
ágazati helyzetet.
Az európai nyerstej
átvételi árak alakulását jól szemléltetik a
következő grafikonok.
Csökkenő értékek jellemzik az egész közösségi tejpiacot. A 2014.
januárihoz hasonlítva
a 2015. januári tejárakat, a változás mértékét
százalékértékkel kifejezve. Látható, hogy a
28 tagország esetében a
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skála 0-tól -37%-ig terjed és az EU28 egészére a -20% a jellemző érték. A magyar tejpiacon is ez az irányadó mutató.

A 2001 óta megfigyelhetó történelmi tejárak 2007-ig lejtmenetben voltak, majd akkor hatalmas kiugrásként jelent meg a
2008. évi rendkívüli tejár. Ezt követően éles zuhanással korrigált
a piac, majd a heves reakciókat, demonstrációs hullámot és a
bevezetett brüsszeli piacszabályozó intézkedéseket követően az
elmúlt 4-5 évben stabil emelkedés jellemezte az európai átvételi
árakat. Most a fent bemutatott körülmények hatására árcsökkenést tapasztalunk, de bíztató jegyeket is találhatunk. Ausztrália,
Új-Zéland tejtermelése ciklikus, és a fordított évszaki hatások,
valamint a szezonális ellések miatt ott épp a termelés csökkenő
szakasza következik. A bővülés pedig nem számottevő, az előző évek nagyságrendjéhez képest 3-4%-os növekedés figyelhető
meg. Az USA tejpiacán az előző évi bővülés még ennél is alacsonyabb, bár rekord tejárakat realizáltak a tenyésztők, amely
mindig a bővülés irányába ható erőt jelenthet.
A tenyészállat-piacainkat alapvetően az aktuális állategészségügyi helyzet határozza meg. A kéknyelv betegség leküzdésére
a nemzeti stratégia megfogalmazódott, a vakcinázási programhoz szükséges oltóanyagmennyiség rendelkezésre áll. A közelgő
kiállítási időszak sikeréhez hozzájárulhat az az akció, amely a
korábbi időszak mentes-, illetve megfigyelési zónáiból lehetővé
teszi a beszállítandó egyedek immunizálását. Ebben óriási segítséget nyújtott a NÉBIH állategészségügyért felelős igazgatósága, illetve a Magyar Állattenyésztők Szövetsége. A nemzeti
program leírása pedig hamarosan megjelenik hivatalosan is. A
betegség minden bizonnyal ebben az évben is meg fog jelenni
Magyarországon.
A délkeleti területeken hatalmas károkat okoz a belvíz. Az enyhe
tél és a közelgő tavasz kedvez a kórokozó terjesztésért felelős
törpeszunyog áttelelésének, szaporodásának. Fel kell készülnünk és védekeznünk kell. A megoldást a fizikai, kémiai védekezésen túl csak a nemzeti vakcinázási program jelentheti. Az
orosz, ukrán piacon a háborús konfliktus miatt gyakorlatilag
megálltak az agrár-beruházások. A pénzügyi rendszerük válsága
miatt nehézkessé vált a hitelezés, így pillanatnyilag nem épülnek
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új tejhasznú telepek, nehezen tudunk szállítani tenyészállatokat
ebbe a térségbe. Némi élénkülés figyelhető meg Fehéroroszország, Kazahsztán és Azerbajdzsán esetében, de a távolság miatt
sajnos nem jelentős a magyar export.
Végezetül néhány gondolat a támogatási rendszer alakulásáról.
A rendelet az aláírás előtti állapotban. A különböző egyeztetések
lezajlottak, a jogos és szakmailag indokolt változtatások döntő
hányadát befogadták és átvezették. A szakpolitikusok korábban
hangoztatott állításai igazolódni látszanak. Néhány új elem bevezetésével és a korábbi támogatások továbbvitelével valóban
jelentősen bővülhet a támogatási nagyságrend.
A közvetlen támogatások egy része, amely korábban megtermelt
tejhez volt kötve, a kvótarendszer kivezetésével az igénylésben

szereplő egyedekre került megállapításra. Ez tejelő, tejhasznú
tehenek esetében közel 107.000 Ft-ot jelenthet egyedenként.
Új elem a szemes és szálas fehérjenövények termesztése után
igényelhető támogatás is, amely a remények szerint szintén a
tenyésztőket, a szarvasmarhatartást támogathatja. Az átmeneti
nemzeti támogatások, pl. az állatjóléti támogatás, amely eredeti
kiírása szerint is tart még 2016-ig, a többi esetben pedig bízunk
abban, hogy a lejárat, megszűnés után pedig átalakulva tovább
tud folytatódni. Szükségeseknek tartjuk ezeket a támogatásokat,
hiszen a mostani tejpiaci helyzetben nagy valószínűséggel ezek
a támogatások kompenzálhatják a csökkenő árak negatív hatásait.

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének még hátralévő, 2015. tavaszi megyei és regionális
rendezvényei, melyekre szívesen várjuk Tisztelt Tagjainkat:
MÁRCIUS 17. KEDD:
Balassagyarmat
Sztár Motel, 2660 Balassagyarmat, Kóváry út 12.
Nógrád megye tenyésztői részére
MÁRCIUS 24. KEDD:
Szolnok
Galéria étterem, 5000 Szolnok, Szapáry út 1.
Jász-Nagykun-Szolnok megye tenyésztői részére
ÁPRILIS 1. SZERDA:
Szekszárd
Mészáros Borház, 7100 Szekszárd, Kossuth Lajos u. 26.
Tolna megye tenyésztői részére
ÁPRILIS 2. CSÜTÖRTÖK:
Dabas
Dabas Motel, 2370 Dabas, Bartók B. u. 100.
Pest megye tenyésztői részére

ÁPRILIS 8. SZERDA:
Székesfehérvár
Kertész Csárda, 8000 Székesfehérvár,
Iszkaszentgyörgyi u. 2.
Komárom-Esztergom és Fejér megyék tenyésztői részére
ÁPRILIS 9. CSÜTÖRTÖK:
Celldömölk
Vasvirág Hotel, 9500 Celldömölk Sági út 56.
Győr-Moson-Sopron és Vas megyék tenyésztői részére
ÁPRILIS 14. KEDD:
Gyöngyös
Malomudvar étterem, 3200 Gyöngyös, Pesti út 57.
Heves megye tenyésztői részére
ÁPRILIS 15. SZERDA:
Hajdúszoboszló
Hotel Silver, 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25.
www.holstein.hu
Hajdú-Bihar megye tenyésztői részére
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Magyar „segédlettel”, nagy lendülettel
indult a 2015-ös show-szezon
Agriflanders mezőgazdasági kiállítás, Belgium
Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE
Január 15-i kezdettel a belga Agriflanders mezőgazdasági kiállítás nyitotta meg idén az európai Holstein show szezont. A belgiumi Gentben megrendezett kiállítás a mezőgazdaság igen széles
szegmensét érintő, mintegy 320 kiállítóval és 80.000 látogatóval
büszkélkedő nagyszabású seregszemle. A különböző állatfajok
bírálata szinte folyamatosan zajlott a háromnapos rendezvényen,
juhok, sertések, lovak, szarvasmarhák különböző fajtái váltották
egymást a bírálati helyszíneken.
A decemberi, dániai bírálat előtt nem sokkal kaptam felkérést a
belgiumi kiállítás Holstein show bírálatára. A helyszínre érkezéskor szemem elé táruló ring látványa lenyűgöző volt. A magas
szintű a világítástechnikával, a négyirányú függő led fallal, a
ring közepére épített fotóhelyszínnel, a speciálisan – főleg a lovak számára – kialakított talajjal és nem utolsósorban lenyűgöző mérettel rendelkező ring tekintélyt parancsolóan várta, hogy
„megteljen élettel”.

Első ránézésre a 130-140 bírálatra váró holstein tehén – üszők
nem vettek részt a bírálaton – részére a ring talán túlméretezettnek is tűnt. A bírálat részletes megbeszélésekor derült ki, hogy a
vörös és fekete fajtaváltozat paralel kerül bírálatra, tehát a ring
kettéosztásával, régi jó ismerősömmel a holland Jan Steeginkkel fogunk vállvetve dolgozni. Ő a vörös, én a fekete színváltozat eredményéért voltam felelős. Két osztály mindig együtt
érkezett, majd egy kör után szétváltak, mindenki elfoglalta a
helyét a ringben és kezdődhetett a show, kezdődhetett a bírálat!

A bírálat az évek során egyre népszerűbbé váló „hátulról-előre
építkezés” jegyében zajlott.

...az osztálybírálatok legvége, mikor már csak két tehén marad
talpon”

Az osztálygyőztesek az indoklásokat követően a ring közepén
kialakított „műfüves pályán” készült kép után távozhattak a
ringből.
6
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Minden korosztály megünnepelhette a saját champion állatát,
így a nap végére hat fekete és hat vörös egyed által alkotott
hosszú sor szelte ketté az arénát. A kiállítás nagydíjas állata címet természetesen csak egy egyed birtokolhatta, így az addig
egymás mellett mérkőző fekete és vörös állatok hirtelen egy-

más konkurenciájaként találták szemben magukat egymással. A
belga tenyésztés az állatjóllét logóját zászlajára tűzve a junior
győztesek jó része már kifejt tőggyel érkezett vissza az utolsó
megmérettetésre. A bírálat során három győzelemre esélyes állat
maradt „talpon”: A vörös és fekete Senior Champion és a fekete
Intermediete Champion vívott kemény küzdelmet a trónért. Mivel itt már a két fajtaváltozat vállvetve küzdött, az utolsó döntést
már kollégámmal, Jannal közösen kellett meghoznunk. Aznap,
ott, akkor a második laktációs Glitter (R-E-W Seaver×Delta
Paramount) névre hallgató tehén volt az az egyed, amely fiatalos megjelenésével, lenyűgöző tőgyével, feszes hátvonalával,
kiváló farával és erős, nagyszerű mozgásképpel bíró lábával lenyűgözött minket. …és a megválasztásakor kitörő hangorkánból és tapsból következtetve a közönséget is. A bírálat után volt
alkalmam beszélgetni a két győztes senior tehén gazdájával is,
és természetesen – igaz, nem túl boldogan, –, de belátták, hogy
a mai napon a Nagydíjas tehénnek, Glitter-nek nem volt párja a
ringben.

Érdekes volt a bírálat után „elvegyülni” az ünneplő tenyésztők
között, kicsit „hőmérőzni” az elégedettséget a napi bírálattal
kapcsolatban. Sokan gratuláltak a bírálathoz, de fordultak hozzám kérdésekkel is bizonyos helyezésekkel kapcsolatban. Szeretem ezeket a – bár néha nem könnyű – pillanatokat, jó személyesen is átbeszélni azokat a kérdéseket, amelyek a hosszú nap után
felmerülnek, vagy nyitva maradnak egyes résztvevők szemszögéből, amikor egy frissítővel a kézben tisztázni lehet olyan részleteket, amelyekre a bírálat alatt nem adódott lehetőség. És csak
ekkor kerül fel a „korona a napra”.

A bírálatnak akkor van igazán megnyugtatóan vége, amikor a
program után a tenyésztők arcán is fellelhető az elégedett mosoly, a kézfogás utáni köszönést megtoldják egy „good job”
(szép munka) mondatkával …és indulhat egy hosszú éjszaka!

www.holstein.hu
2015/1
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Tenyésztési aktualitások
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE

Minden év elején rendszeresen górcső alá vesszük az előző esztendőben elvégzett bírálataink eredményeit. Elsődleges feladatunk a bírálatok alkalmával az ivadékvizsgálatban elindult fiatal
tenyészbika-jelöltek utódainak és azok kortársainak az értékelése. 1:4 arányban bírálunk minden ciklus utód mellett kortárs
teheneket térítésmentesen. Ha az ITV indításokat bemutató grafikont (1. ábra) nézzük akkor folyamatosan csökkenő bírálati
egyedszámokat várhatnánk. Ezzel szemben az elvégzett bírálatok száma nem mutat lineáris összefüggést az ITV bikák számával. Egy-két kivételtől eltekintve minden tenyésztő a teljes elsős
állományt bíráltatja a cikluslányok számától függetlenül.

A 2014-ben elvégzett 35.766 bírálatból 94%-ot, azaz 33.565
egyedet tett ki a tenyészértékbecslési alapadatot is jelentő első
laktációs egyedek aránya. Idősebb tehenek bírálatára abban az
esetben kerül sor, ha a tenyésztő teljes állománybírálatot kér
vagy bikanevelő tehén szemlén kérik a bírálat elvégzését. A 6%
jelen esetben 2201 idősebb tehén bírálatát jelenti.
Folyamatosan nő az igény azon tenyésztők részéről is a bírálat
elvégzésére, akik esetleg nem használtak ITV bikát korábban,
de szeretnék az állományukat értékeltetni küllemi szempontból.
Kiadott végső pontszámok bírálati osztályonként
7%

ITV indítások 1996-2014 között
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2. ábra: Kiadott végső pontszámok bírálati osztályonként

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. ábra: ITV indítások száma 1996-2014 között

A 2. ábra a teljes bírált tehénkört tartalmazza, hiszen az első
laktációs egyedeknél még nem is adhatunk 89 pontot meghaladó

MEGAFARM TOUR AZ ARAB EMIRÁTUSOK-BA
Az Agromilk Kft. 2015.május vége – június eleji időpontra
megafarm túrát tervez az Arab Emiratusok-ba.
Program:

Elutazás Budapest - Dubai viszonylatban, majd 11.000 férőhelyes
farm megtekintése az Al Rawabi cégnél, egy 10.000 fh-es farm
megtekintése az Al Ain Dairy-ben, és egy 2.000 fh-es teve tejtermelő farm megtekintése ugyancsak az Al Ain Dairy-ben. Szakember
konzultáció és előadások a megafarmok üzemeltetéséről.

A program utazási napokkal együtt kb. 6 nap.
Az utazás önköltséges, elsősorban farmtulajdonosok, farm managerek jelentkezését várjuk, akik hasznosítani tudják az ott
látottakat. Jelentkezés az Agromilk Kft-nél a bg@agromilk email címen, ahol a további részletekről felvilágosítást adunk.
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Egyesületi élet
A három legfontosabb fő értékmérő tulajdonság alakulását mutatja a 3. ábra. Ez a grafikon csupán az első laktációs egyedek
adott tulajdonságokra kiadott pontszámainak átlagait tartalmazza az objektív összevethetőség miatt. Két dolgot mindenképpen
kiemelnék az ábra elemzésekor. Az egyik a Tőgypont 10 éve tartó szinte töretlen emelkedése, a másik pedig a Láb-lábvég pont
3-4 évente történő lépcsőzetes emelkedése. Mindkét tulajdonság
javítására komoly hangsúlyt fektetnek a tenyésztők, ennek eredményei beigazolódni látszanak.
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Fő bírálati tulajdonságok átlaga
1998

2000

2002

2004

Láb-lábvég

2006

2008

2010

Tőgy

Testpont

2012

2014

79,87
80

3. ábra: A fő küllemi értékmérők alakulása
végső pontszámot. A grafikont elemezve megállapítható, hogy hazánkban a tehenek 92%-a 75 és 84 pont között értékelődik a végső
pontszám tekintetében. Valamivel több mint fele – 54% – a Good,
vagyis a jó osztályban található, 38% pedig a G+, azaz a 80-84
pont közötti Good Plus osztályban. 7%-ot képviselnek a Fair, azaz
az elfogadható osztály egyedei, ami a 65-74 pont közötti értékeket
jelent. Very Good, vagyis 85 pont, vagy azt meghaladó pontszámot 110 esetben adtunk ki 2014-ben, míg Excellent tehenet egyet
pontoztunk tavaly, amelyről külön részletes írást olvashatnak.
Sajnos vannak igen alacsony pontszámmal rendelkező tehenek is.
Létszámukat tekintve – a bírálati eredmények ismeretében – nem
tesznek ki akkora hányadot. Az akadály-kódok használata – amivel a bírálatra valamilyen szempontból alkalmatlannak ítélt tehenet jelöljük – szinte minimálisra csökkentette a Poor osztályban
kiadott 64 pont vagy annál gyengébb egyedek számát.
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4. ábra: A fő bírálati tulajdonságok átlagértékei
Az 4. ábra tartalmazza valamennyi fő bírálati tulajdonság átlagértékeit, természetesen az 1. laktációs teheneket alapul véve.
A novemberben elkezdett Tejelő erősség tulajdonság pontszámait még a kevés egyedszám miatt nem vettem bele az értékelésbe, a következő évben már biztosan az fog szerepelni a tejelő
jelleg tulajdonság helyén.

UJHELYI IMRE DÍJ
Március 15-e alkalmából Ujhelyi Imre Díjjal jutalmazták Andrássy István eddigi szakmai tevékenységét, mely rangos elismerés átvételéhez ezúton is gratulálunk.
Etyeken született 1950. szeptember 17-én. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte. 1970-ben érettségizett a bicskei Vajda János Gimnáziumban. A Kaposvári Főiskolán
szerzett diplomát 1973-ban. A főiskola elvégzése után visszatért Etyekre, Ödön-majorban
kezdett dolgozni, ami első, és az óta is egyetlen munkahelye.
1975-ben az Etyeki Szövetkezet egyesült a Bicskei Szövetkezettel. Az összeolvadást követően az Ödön-majori telep vezetője. A szarvasmarha állományt fajta-átalakító keresztezéssel,
egyetlen vásárolt állat nélkül hozták létre. 1983-ban 500 saját tenyésztésű keresztezett állomány kezdte el a termelést. Öt év alatt szintén saját szaporulatból ez a szám 800-ra nőtt.
1992-től a gazdaság állattenyésztési ágazatvezetője, 2004-től pedig állattenyésztési igazgatója. Vezetése alatt a szarvasmarhatelep Magyarország egyik leglátogatottabb mintatelepévé nőtte ki magát. A magas fokú tenyésztői munka
és a környezet iránti igényesség elnyeri mind a gyermekcsoportok, mind a világ szinte minden részéről rendszeresen érkező magas rangú
szakmai csoportok elismerését is.
1999-től és legeredményesebb résztvevői az ország szarvasmarha kiállításainak. Évről évre emeli, nem csak a hazai, hanem az európai kiállítások színvonalát is, népszerűsítve ezzel a hazai holstein-fríz tenyésztést. Rengeteg kategóriagyőzelme mellett, egyedüli tenyészet Magyarországon, aki mind a három, évente rendszeresen megrendezésre kerülő nemzeti és regionális kiállításainkon és három OMÉK-on tudott
Nagydíjat nyerni kiváló tenyészállataival. (A mai napig háromszoros Alföldi Állattenyésztési Napok, háromszoros Kaposvári Állattenyésztési
Napok, kétszeres Debreceni Farmer-Expo és nem utolsó sorban háromszoros OMÉK Nagydíjjal írta be magát a magyar holstein-fríz tenyésztés történetébe.) A nemzeti kiállításunkon kétszer nyerte el a Tenyészetek versenye díjat, amely az egyik legrangosabb elismerések közé
tartozik. Nemzetközi porondon tenyészállatai a magyar nemzeti válogatott tagjaként kétszer képviselték hazánkat az Európa bajnokságon.
Ezen állatok egyike a mai napig a legmagasabb funkcionális küllemi bírálati eredményével - Excellent 92 ponttal - Magyarország eddigi
legszebb tehenének mondható.
A nőivar sikerei mellett tenyésztési eredményeinek megkoronázásaként olyan kiváló tenyészbikák kerültek ki a telepről, amelyek évekig az
elit bikakört képviselték, komoly nyomot hagyva ezzel a magyar holstein-fríz tenyésztésben.
2008-ban a legmagasabb szakmai elismerést is elnyerte, a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete ’Az Év Tenyésztője’ címmel tüntette ki. 2014ben a Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége által alapított Csukás Zoltán-díjjal ismerték el magas színvonalú tenyésztői munkáját.
Ma a szarvasmarha tenyésztésben nem dolgozik olyan szakember, akinek ne csengene ismerősen a Bicskei Mg. Zrt. neve.
Ezért a hírnévért
www.holstein.hu
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Egyesületi élet

Akikre büszkék vagyunk
Excellent teheneink VI.
Dézsi Charge Margó EX 90
Harsányi Sándor
területi igazgató, HFTE
Korábban megkezdett sorozatunk hatodik részében egy olyan
tehenet szeretnék bemutatni a kedves tenyésztő társadalomnak,
akivel már jó párszor találkozhattak holstein show-bírálatokon
mind hazai, mind európai ringben egyaránt. Jelenlegi cikkünk
főszereplője Dézsi Charge Margó, aki 2008. február 3-án látta
meg a napvilágot Nagyhegyesen, Dézsi Imre kisgazdaságában.
Margó pedigréjében az anyai oldalt egy 15556 BG TEUTON
WADE apaságú tehén, még az apai oldalt 18823 RIETBEN
CHARGE adja.
Üsző korában 20623 BLUE-HAVEN-LTD BRICK-kel termékenyítették, mely párosításnak köszönhetően egy csodálatos
üszőborjúnak adott életet. Ez az üsző tehénné válása után küllemi bírálata során 84 végpontszámot szerzett. Margó első laktációját viszonylag szerényebb 8725 kg tej, 4,4% zsír- és 3,53%
fehérjetermeléssel zárta, viszont hamar újra anyai örömök elé
nézett, hiszen szinte napra pontosan egy évvel első ellését követően újabb borjút hozott világra, ezúttal egy bika személyében.
Első küllemi bírálatára is ekkor került sor. Főbírálati pontjai a
következő szerint alakultak: Testpont: 88, Tejelő jelleg 85, Láb-,
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lábvég: 83, Tőgy: 86. Így alakult ki a 86-os küllemi végső pontszám. Ekkor keltette fel érdeklődésünket ez a nem mindennapi
küllemmel rendelkező tehén.
2012 októberében 19116 REGANCREST-MR SAMUELO-tól
egy újabb üszőt ellett. Második laktációját (305 nap standard)
10.242 kg termelt tejjel 4,14% zsír- és 3,44% fehérjetermelés
mellett zárta. Mivel harmadik ellését követően is megőrizte re-

Egyesületi élet
mek küllemét, így bekerült a 2013-as fribourgi Európa Bajnokságra készülő magyar tehén csapatba. A szűkítéseket követően
később az utazó keret tagja is lett, s Svájcban a magyar csapat
tagjaként képviselte hazánkat Európa legszebb tehenei között.
A hosszú útról hazaérkezve bő egy hónap múlva már az Alföldi
Állattenyésztési és Mezőgazda Napok keretein belül megrendezett Nemzeti Holstein Show-n rótta a köröket a zöld gyepen,
s a spanyol nemzeközi bíró, Jaume Serrabassa Villa őt választotta előbb Senior Championnak, majd a végső összevetésben a
Grand Champion címet is neki ítélte.
Ezután következett második küllemi bírálatára, ahol testpontja
88-ra, láb-, lábvég pontja 87-re, tejelő jellege 88-ra tőgypontja 90-re, így végső pontszáma 89-re módosult. Margó második,
SAMUELO apaságú lánya még ebben az évben megnyerte a
debreceni Farmer-Expo szűz üsző osztályát.

Negyedik ellésére 2014 tavaszán került sor, melynek során 24690
BERTAIOLA MINCIO-tól üszőborjút ellett. Harmadik laktációját (305 nap standard) 12.392 kg tejtermelléssel és 4,17% zsír-,
3,54% fehérjetermeléssel zárta. Mivel ellése pontosan a 2014es nemzeti show-val egy időben következett be, így azon nem
tudott részt venni, de augusztusban már indult a Farmer-Expón
és ott a kiállítás legszebb tőgyét és a nagydíjat jelentő szalag is
a nyakába került. 2014 december elején tulajdonosa, Dézsi Imre
úgy gondolta, hogy egyik legszebb tehene akkor van legjobb
formában, így újabb küllemi bírálatnak vetette alá, melynek során Margó megszerezte a legkiválóbbaknak kijáró excellent minősítést. Küllemi pontszámai a következők szerint alakultak az
ekkor már negyedik laktációja csúcsán járó tehénnek: testpont
89, tejelő erősség 88, láb-, lábvég 89, tőgypont 91. Ezzel végső
pontszáma excellent 90-re módosult!
Gratulálok a tenyésztőnek és további hasonló sikereket kívánok!
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Új belépő!
Berkó József

tenyészet egyik legnépesebb családjának legeredményesebb
tagja, aki 7. laktációjában érte el ezt a nagyszerű eredményt. 44
élő családtagja van, ezekből 22 az ő utódja, 3 lánya 7 unokája
és azok leszármazottai. Az avatás napján termelő utódai több
mint 265.000 liter tejtermelésnél tartottak, nem kis mértékben
hozzájárulva a Multiton Kft. kiváló eredményeihez.

Újabb taggal bővült a 100.000-esek tábora. A besenyszögi Palotás
Mg. Zrt. kettős avatással csatlakozott az aranytörzskönyvesekhez.
A nemrég átadott új istálló és fejőház után a „bentlakók” is
megörvendeztették teljesítményükkel az Rt. és a telep vezetését.
Először 5284 Hilda (apja: 15310 Bullet) 8. laktációjában érte el a
bűvös határt, majd pár hónappal később 3355 Mese (apja: 16418
Mozer) 5. ellése után csatlakozott hozzá. Sajnos Hilda már nem
érte meg a dupla ünneplést, így az oklevelek átadásán már csak
Mese nyakába tudtuk akasztani a díszszalagot.

Hegedűs Csaba és kollégái jogos örömmel vették át a
teljesítményhez járó oklevelet.

Új Aranytörzskönyves
Csípőtelken
Dr. Kalmár Sándor vezérigazgató, S. Papp Ernő termelési
főmérnök, Szurmai László előző és Dobra Lajos jelenlegi
telepvezető és kollégáik, akik mind részesei e kiváló
eredménynek, büszkén álltak az ünnepelt mellé.

A ritkaság
A több mint 500 felavatott 100.000 literes tehén nagy
többségének van egy közös jellemzője. Nagyon kevésnek
van hasonló termelésű utódja, sőt a nőivarú szaporulata is
aránytalanul kevés. Ebből a statisztikából lóg ki a Multiton
Kft. 2. aranytörzskönyvese, 1652 Juci (apja: 13863 Natán) a
12 Holstein Magazin
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Jakab Lajos
Már a 43. Aranytörzskönyves tehenét ünnepelhette a közelmúltban a Bóly Zrt. csapata. 1127 Regős (14950
Grandslam×14875 Bestow) 13 évesen, 9 laktáció alatt teljesítette a 100ezer literes limitet.

Az oklevelet Dr. Hoffmann Dénes telepvezető, Dr. Bérdi Petra
főállatorvos és Oratics Balázs ágazati takarmányozási vezető
vette át. A kissé erős akaratú Regős felvezetésében Szalai Attila
nyújtott segítséget.

Területi hírek

Aranytörzskönyves avatások

Az ongai Geo-fríz Kft-nél is újabb tehén neve került be az
aranytörzskönyvbe. Sajnos Oletta (Alzi Juror Ford×Del Santo
Belltone Pippero) már nem várta meg az elismerés átadását.
Oletta 11 éves korára, a hetedik laktációjában termelte meg a
száz tonna tejet. Gratulálunk!

Harsányi Sándor
A dinamikusan fejlődő, jelenleg 1500 tehénnek otthont adó Nyakas-Farmon a negyedik tehén került
be az aranytörzskönyvbe. Ezúttal Juli (Natán Cheaspeake×Hős
Royalty) termelte meg az elismerésre méltó 100.000 kg tejet.
Juli 12 évesen 10. laktációjában van és jelenleg már ismét vemhes. Gratulálunk a Nyakas családnak és a telep minden dolgozójának!

Az elismeréssel járó oklevelet a telep vezetői Antal Ferenc és
Molnár Csaba vették át.
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Növényspecifikus biológiai megoldások
a tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.

• Tudományos alapon tervezett
alapanyag-specifikus termékek
• A szilázs/szenázs a Lalsillal tartósabb,
hosszan friss, az állatok szívesebben
eszik
• Optimális tartósítás, értékesebb
tömegtakarmány

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz

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

LALLEMAND ANIMAL NUTRITIONwww.holstein.hu
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www.lallemandanimalnutrition.com
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Avatások Észak-Dunántúlon
Sebők Tamás
Kisalföldi Mg. Zrt., Nagyszentjános
30160 9651 1, Narancs
15900 Zicostar x 12923 Leopold Southwind
Nem állíthatnám, hogy Narancs szerencsés csillagzat alatt született, de azt igen, hogy kihozta a maximumot az életéből. 6660
kg-os standard első laktációjától, hullámzó, hatodikos korára 12.459 kg-ra felkúszó termeléséhez rögös út vezetett. Lábegészségügyi problémákkal, tőgygyulladásokkal tarkított élete
során 9 borjúnak adott életet, inszeminátorainak köszönhetően
31 rakással a háttérben. Ellése minden alkalommal problémamentes volt, involúciói már kevésbé. Borjaiból mindössze kettő
üsző született: a negyedik ellésének gyümölcse a négy laktációt
megért BG Ulysses apaságú lánya 62.505 kg életteljesítménnyel
„megvillantotta” a családfában rejlő erőt, amelyet utolsó elléséből világra hozott Toystory lánya tovább erősíthet majd.
Összességében elmondhatjuk, hogy Narancs talán a megszokottnál jobban igénybe vette a telep különböző éráiban dolgozó
szakemberek szaktudását, mint társai, de az eredmény nem kérdőjelezhető meg: Narancs az 566 aranytörzskönyves tehenünk!

Narancs teljesítményét a dolgozók mellett a tenyészetbe gyakorlatra járó szakiskolások is „megsüvegelték”.

Titkos diskurzus Narancs és Kolozsi Ágnes telepvezető között.
Jó tanácsok a jövőre?
14 Holstein Magazin
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Komáromi Mg. Zrt., Csém
32523 3463 3 Dankó
17529 Peckenstein Form Bret×13769 Eastview Meadow
Lord
Dankó március eleji tízedik születésnapja előtt pár héttel gyűlt
össze a telep megünnepelni a tenyészet nyolcadik 100.000-es tehenét. Ha a megtermelt tejet vesszük alapul, nem kérdés, hogy
ezek a tehenek a telepek „blockbusterei”, de ezen belül is vannak komoly fokozatok. Dankó ennek a listának az elején is jó
eséllyel szerepelhetne, az álomtehén kategóriát képviselné. A 7
standard laktációja 12.150 és 15.140 kg között mozgott, legalacsonyabb laktációs csúcsa 45,5, legmagasabb 66,4 kg/nap volt.
Élete hét borjának megszületését 11 rakás előzte meg, az 1,57-es
indexet erősen rontotta elsős korának kicsit nehezebb vemhesülése – mikor „csak” harmadszorra fogott – de elhúzódó laktációjának 18.000 kg feletti termelési szintje „sok mindent feledtet”.
A tenyészetben mindig nagy család vette körül, hét borjából
hat üszőt ellett, amelyeknek átlag küllemi bírálati eredménye
végpontra G+ 80,75. Eddig megtermelt tejük összesen közelíti
a 100.000 kg-ot úgy, hogy utolsó elléséből született lánya még
„nem is szállt ringbe”.

A bizalom kölcsönös. A telepi dolgozók gyűrűjében nagy a nyugalom.

”Csak egészség legyen”…a többi rendelkezésre áll. Készen a
következő laktációkra.

IN MEMORIAM JAKAB BÉLA
Február 16-án a székesfehérvári Béla úti temetőben nagy részvét mellett
kísértük utolsó útjára Jakab Bélát a sokak által ismert és tisztelt szakembert a
megye és az ország állattenyésztő társadalmának megbecsült tagját.
Jakab Béla Kajdacson született 1947. április 23-án, édesanyja pedagógus,
édesapja tisztviselő volt. Alsóbb iskoláit Székesfehérváron és Móron végezte,
a székesfehérvári Mezőgazdasági Technikumban érettségizett. A Debreceni
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karán szerzett diplomát.
Első munkahelye 1965-ben a sörédi Tavasz Termelőszövetkezet, ahol a
gyakornoki éve után állattenyésztőként alkalmazzák. Az OTÁF intézmény
hálózatába 1968. június 21-től került: a Fejér-megyei Takarmányozási és
Állattenyésztési Felügyelőség Székesfehérvári Területi Kirendeltségen
szarvasmarha-tenyésztési körzeti felügyelői, majd szakrészlegvezetői feladatok
ellátásával bízták meg, 1973-tól szarvasmarha-tenyésztési megyei utódellenőri
felügyelőként dolgozott.
A szakigazgatás átszervezésekor 1983. január 1-jétől az Állattenyésztési és
Takarmányozási Minősítő Intézetnél megyei főfelügyelőnek nevezték ki.
1988-tól a megalakult Mezőgazdasági Minősítő Intézetnél, majd jogutódjánál az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet
Szarvasmarha Osztályon, 2007. január 1-jétől pedig a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szarvasmarhatenyésztési és
Tenyésztéshigiéniai Osztályon látta el főfelügyelői feladatkörét egészen 2007. október 14-ei nyugállományba vonulásáig.
A nyugdíjas lét számára nem hozott életmódbeli változást, szinte azonnal munkát vállalt a Mezőfalvai Zrt. állattenyésztési
ágazatánál, ahol haláláig tenyésztési igazgató feladatkört látott el.
A fél évszázadot átívelő szakmai életpálya és a szakigazgatásban eltöltött évtizedek hozzájárultak egy, a megye állattenyésztésében
elvitathatatlan és megkerülhetetlen profizmusú személyiség kialakulásához. Az új ismeretek befogadására fiatal korától kezdve
igen fogékonynak bizonyul, összegyűlt tapasztalatai pedig megbízható támaszt teremtettek a változó mezőgazdaság összetett
problémáinak megoldásában is. Bár munkakönyvében bürokratikus hivatalok egymásutánisága szerepelt, gyakorlati tenyésztő
volt a szó legnemesebb értelmében.
Szakmai pályája kezdetekor a megyében magyartarka szarvasmarhát tenyésztettek, a mesterséges termékenyítés szárnyait
próbálgatva még friss szaporítóanyaggal történt, az ivadékvizsgálatokat modern módon az egykorú istállótársak összehasonlítása
módszerével folytatták. Aztán fél évtized múlva újdonságként Enyingen, Agárdon, Mezőfalván megjelent a holstein-fríz:
magában hordozva a tanuló évek eredményeit és néha keserveit. S mindez felülírt szinte minden addigi lexikális ismeretet és
gyakorlati tapasztalatot.
Béla szakmai pályafutása csaknem két humán generáció idejét ölelte fel, s ezalatt éppen az az állatfaj, amelyhez elsőként
kötelezte el magát, élte meg a legszámottevőbb változásokat. Mivel az állattenyésztés egy igen tudatos és célirányos emberi
tevékenység, sikere elsősorban művelőin, azok szorgalmán, tehetségén és néha szerencséjén múlik.
Béla, aki az Országos Mezőgazdasági Kiállításokat szinte ünnepként tartotta nyilván, mindig igen büszke volt a Fejér megyei
gazdaságok és csúcs-állataik díj- és éremhalmozására.

Az, hogy közismert munkaszeretete mellett teljes életet élt, jó példázza a család. Két felnőtt leánygyermeke számos unokával
örvendeztette meg, s életében megadatott Neki, hogy dédunokájában is gyönyörködhetett.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
dr. Flink Ferenc
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szerepet játszott. Az Alsó-Galga-mentén állattenyésztés és szántóföldi kertészkedés csak itt folyt számottevő mértékben.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap „Állattartó telepek korszerűsítése” pályázatok több szarvasmarha telep megújulására nyújtottak lehetőséget. A pályázati kiírás, valamint a
gazdaságok feszített költségvetésének köszönhetően egyre korszerűbb és szebb szarvasmarha telepeket láthatunk országszerte. Egy ilyen pályázat keretében végrehajtott beruházás-átadó
ünnepséget tartottak november 14-én a Galgamenti Mezőgazdasági Kft-nél, Turán. A mostani beruházás különlegessége, hogy
olyan megoldásokat, elemeket tartalmaz, melyek még Magyar-
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ben munkába állt nálunk. Javaslatára, mely szerint csak jelentős
fejlesztéssel lehet az ágazatban eredményt elérni, rövid idő alatt
összeállítottunk egy ÁTK IV.-es pályázatot, ami 760 milliós
fejlesztési programot tartalmazott. Sajnos 2012-ben az aszály
miatt olyan veszteségünk keletkezett, ami bizonytalanná tette a
fejlesztés pénzügyi hátterét. Azt javasoltam a vezetésnek, hogy
a megadott határidőre teljesítsük a program 10%-át. Ez meg is
történt, ezek után elkezdtünk készülni arra, hogy a beruházást sikeresen megvalósítsuk. Ellátogattunk az utóbbi pár évben épült
telepek nagy részére, hogy a tapasztalataik alapján a lehető legtöbb hibát el tudjuk kerülni. Lassan eljutottunk oda, hogy finanszírozhatóvá vált a program, amihez nemzeti fejlesztési hitelt is
igénybe vettünk. Véleményem szerint jól sikerült a fejlesztés,
öröm volt részt venni az átadó ünnepségen, amin az Egyesület
is jelen volt, és ahol a tenyésztői munkánkat elismerve elértük
„A minősített tenyészállat előállító üzem” státuszt. Nem jó kiemelni egy csapat teljesítményéből embereket, de egy ekkora
léptékű fejlesztésnél feltétlen kell egy olyan személy, aki jól
átlátja az egész megvalósítandó programot, van kellő szakmai
tudása ahhoz, hogy a műszaki tartalmat jól fogalmazza meg,
az elvárásokat jól kérje számon. Nagy tapasztalattal rendelkező, számos környező gazdaságban beruházási programot menedzselő személyt sikerült találnom, aki épületgépész, és aki a
tervek készítésétől a megvalósításig minden nap itt tudott lenni.
Dolányi Mihály beruházási koordinátor volt ebben a program-

ban a jobb kezem. Nem tagja a gazdasági társaságunknak, mégis
tulajdonosi szemlélettel követte végig az egész programot.
Csintalan Zoltán ügyvezető kollégám pedig a pályázat összeállításától az MVH-val való kapcsolattartás és egyéb kifizetésekkel
kapcsolatos ügyintézés precíz kivitelezésével segítette a program sikeres megvalósulását.

Önöket mennyiben érinti a földörvény legutóbbi módosítása?
T.I.: 2850 ha-on gazdálkodtunk 2014. évben, ami pár hektárral
csökkenni fog a lejárt szerződések miatt, de 2032-ig jelentős a
területünk. Nagy szomorúságunk a várható támogatási szabályozás, ami szerint 1200 ha fölött területalapú támogatást nem
fogunk kapni, pedig ránk, nagyobb gazdaságokra is szükség van.
Mi 1400 embertől béreljük a 2800 ha területet. Nem hiszem,
hogy ennyi családi gazdaság elaprózott birtokstruktúra mellett
eredményesen tudna működni. A földtulajdonosok örülnek a
mindig kiszámítható bérleti díjnak.
Mire számít a 2015. márciusában bekövetkező kvótakivezetés utáni időszakban?
T.I.: Nekünk nagyon jó kapcsolatunk van a feldolgozónkkal, a
Naszály Tej Zrt.-vel. Talán nagyon nagy bajunk országosan sem
lehet, hiszen logisztikai szempontból csak a magasabb színvonalon feldolgozott tejtermékeket lehet könnyebben behozni az
országba. Ha sikerül a környező országokból származó UHT tej
és trappista sajt kereskedelmét megfelelő mederbe terelni, akkor
kivezetés után sem lehet óriási a gond. A tejtermelés a mezőgazdaság nehézipara, nem lehet egyik pillanatról a másikra a termelés körülményeit változtatni, ezért nem számítok arra, hogy
a termelés a környező országokban annyira megugrik, hogy a
hazai termelőket ellehetetlenítse. Ennek ellenére néhány kevésbé hatékonyan termelő gazdaság biztosan tönkre fog menni.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökségi tagjaként úgy látom, hogy a terméktanács az elmúlt években nagyon
sokat dolgozott azért, hogy a piaci egyensúly a kistérségben
megteremthető legyen. Sokat dolgoztunk azért, hogy a kereskedelmet párbeszédre hívjuk, és ha nem is látszódnak még látványos eredmények, nagyon örülünk, hogy a nagy kereskedelmi
láncok képviselői ott vannak a tejtermék tanács tagjai között. Ezt
az együttműködést folyamatos kontroll mellett erősíteni kell. Ha
a gyenge minőségű és bizonytalan eredetű árut nem engedjük a
piacon megjelenni, akkor remélem, hogy a minőségi terméknek
helye lesz a magyar fogyasztó asztalán.
Olyan modern fejlesztés történt a tehenészeti telepen, amely
technológiai megoldásánál fogva Magyarországon nagyon
újszerű. Mire terjedt ki pontosan a beruházás?
I.L.: Elsősorban a növendék állatok elhelyezése okozott gondot,
de úgy voltunk vele, hogy ha már építünk, akkor tehénistállókat
építsünk és a növendék üszők kerüljenek a régi tehénistállókba. Nagyon körültekintően vágtunk bele az építkezésbe. Sok

telepen megnéztük az elmúlt években épült istálló technikát és
összegyűjtöttük a rossz és jó tapasztalatokat. A Dairy-Ép Kft.
építette az istállókat, partnerek voltak abban, hogy a mi igényeinknek megfelelően alakítsuk ki az istállótechnikát. Több olyan
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dolog van, amit nálunk építettek be először Magyarországon (pl.
az istálló melletti hígtrágyatároló-zsilip rendszere). Ezen kívül
olyan bokszokat építtettünk, amelyeknek az alsó karéja rugalmas műanyag, tehát a tehén nem fémnek, hideg vasnak dől. A
bokszoknak oldalirányú rugalmassága is van, de ez a már ismert

Az idősebb tehenek istállójában a keresztátjárókba, ahol az itatók és kefék vannak, körömkoptató gumiszőnyeget tettünk teljes borításban. A hosszanti közlekedő utakon pedig gumicsíkok
vannak lerakva. Amikor a tehenek esznek, a mellső és hátsó lábaik gumin állnak.
A mi istállóink 11 méter magasak, és a legtöbb helyen alkalmazott hatsoros istállókkal szemben csak négysorosak. 122-128
boksz van egy csoportban, bármikor odafér akár több mint 130
tehén enni. Az etetőasztalokat is szélesebbre, 120 cm-esre készíttettük. Egy-egy 120-as csoportba 8 db másfél méteres, szinttartós rozsdamentes, fűthető acél itatót tettünk be. Nem engedjük 10 fok alá az itatóvíz hőmérsékletét télen sem.

hasonló bokszokhoz képest is rugalmasabb, mert hagyományosan a bokszmerevítést a marcsővel oldják meg, de nálunk nem
hagyományos marcső van, hanem egy műanyag borítású, rugal-

A légtechnika is egyedi. A ventillátoraink változtatható forgásirányúak és a levegőt alulról felfelé, a csúcson kinyomva próbáljuk meg szellőztetni az istállót. A ventillátorok visszafelé is tudják szállítani a levegőt. Az oldalfalak fönt teljesen le vannak
zárva, az oldalfüggöny fölött nincs rés és a függöny alatt is teljes
lezárás van, az oldalfüggöny pedig osztott. Alulról megnyitom a
függöny alját, a hűvös levegőt ventillátorral beszívom és felül
nyomom kifelé a levegőt. Mivel az istálló négy soros, az oldalfal
mellett nincs boksz-sor és a nyitásban az állatoknak sem okozunk kellemetlenséget.

mas acél, úgynevezett emlékező kábel van beszerelve, ami teljesen rugalmas. Amikor feláll vagy lefekszik a tehén, nem üti meg
a fejét, nyakát, vascsővel egyáltalán nem érintkezik. A matracok
is különlegesek, rugalmasabb felületűek, ezáltal komfortosabb
érzést nyújtanak, nem a megszokott keménygumi, amin az állat
bőre meg tud tapadni.

A trágyalehúzónk olyan, hogy ha megnő a nyomaték-igény,
azonnal leáll és a műszakvezető irodában jelzi, hogy leállt, így
nem tudja a tehenet magával húzni. Az istálló mindkét végét a
padozatban fűtőkábelekkel láttuk el a lefagyás elkerülése végett.
Ezt segíti, hogy az istállót szendvicspanelekből építtettük fel, tehát az istálló vége is, mint a tető, hét cm-es szigetelt szendvicspanelből áll. A trágyacsatorna felőli véget pedig úgy alakítottuk ki,
hogy a keresztcsatorna és a hidraulikus rendszer munkahengere
is bent van az istállóban. A trágyacsatorna teteje is nagy részben
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Ál lattáplálás

Bendőaktivátorok

Ásványi anyagkiegészítők

Granulált
takarmánykiegészítők

Májvédő
készítmények

Aktív hígtrágya
kezelés

Alomfertőtlenítés

FE LSŐFOKON

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

Ehhez ajánljuk Önnek a Nutrirumen
terméket!

ÚJ

15 kg-os kiszerelés

Tömegtakarmány
tartósítás

TERMÉK
AMAFERM
AMAFERM

AMAFERM tartalma segíti a bendőben élő
baktériumok elszaporodását, ezáltal növeli
a takarmányok emészthetőségét. Ennek következtében növekszik a tejtermelés, és magasabb lesz a tej zsírtartalma.
BENDŐ KOMPLEX révén a foszfor, kén és kobalt
tartalma szintén részt vesz a bakteriális aminosav képzésben.
A termékben lévő Calseagrit segíti az optimális pH érték beállítását, ezáltal csökken az
acidózis kialakulásának kockázata.
A magas mikroelem tartalom segíti az ellés
utáni involúciót és a termékenyülést.

Bendő
Bendő
komplex
komplex

Fix’NFix’N
komplex
komplex

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

Kérje termékajánlatunkat!
Kürthy-Molnár Zoltán

Kereskedelmi és Marketing Menedzser- Állattenyésztési Divízió
Tel.: +36 20/459-2846 •E-mail: zkurthy@hu.timacagro.com

www.timacagro.hu
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istállóban, mint kint. A padozatfűtő rendszer egyelőre megakadályozta a lefagyásokat, bár csak egyszer mértünk mínusz 17
fokot. A szeparátor is nagyon hatékonyan működik. Napi három
órában le tudjuk szeparálni az ötszáz tehén után keletkezett napi
trágyamennyiséget. Mivel vascsővel nem érintkeznek a tehenek,
a nyakukon lévő kidörzsölődések is begyógyultak teljesen. Napi
1500 liter tejnövekedést számolunk, így az eddigi tapasztalataink sok reményre adnak okot.
A takarmányozási módszerükben is ennyire újszerű technológiát alkalmaznak?
I.L.: Két szénatárolót építettünk és egy abrakost, amiben kéthavi gabonát tudunk tárolni. A dara egy tartályba érkezik, ami

zárt. Épp csak annyira van nyitva, hogy a trágya be tudjon hullani. Csapokkal átköthető a hidraulikai rendszer meghibásodás
esetére. A napi trágyatárolónkba tartalék szivattyút tettünk, a
keresztcsatorna lépcsőzetes és úsztatott trágyát alkalmazunk. A
szeparátorházat is szendvicspanelből építettük.
Sok esetben a szeparátorház rossz elhelyezése miatt nem tudják
a szilárdtrágya-tárolót teljesen kihasználni, nálunk ez is úgy lett
kialakítva, hogy a teljes trágyatároló felület kihasználható.
A régi istállókat is átalakítjuk hígtrágyás technológiára. Két istállót kötünk rá az új rendszerre úgy, hogy vízöblítéses keresztcsatornával a napi trágyatárolóba jut a víz. Kevesebb szalma
kell az istállókba és a fejőházi trágya is szeparátoron keresztül
távozik.
Mennyi ideje tartózkodnak a tehenek az új istállókban, érezhető már a beruházás pozitív hatása?
I.L.: Másfél hónapja vannak az első istállóban a tehenek. A második istállóban még csak három hete, de már nagyon határozottan látszik a pozitív változás.
Az áthajtás után két héttel kettő literrel emelkedett a csoport átlagos termelése. A beltartalom nem változott. Az áthajtás után
már egy hét után néhány százalékkal nőtt a takarmányfelvétel
is. A tehenek 99 százaléka szinte azonnal bement a bokszba, nagyon nyugodtak, sokat pihennek, használják a keféket, illetve

odaférnek az itatókhoz is. Nagyon szépen tisztulnak az állatok.
A kezelt sánta tehenek száma megfeleződött és a klinikai tőgygyulladásosok száma a múlt évi 45 százaléka. A tőgyek tisztasága is sokat javult. Aknánként kettő papír tejszűrővel használunk
kevesebbet. A tőgybimbók teljesen tiszták. Az első istállóban
egy hónap alatt 230 állat alá 35 szalmabálát használtunk fel, ami
lényegesen kevesebb az eddiginél. Ha nem nyitja fel az automatika az istálló oldalát, kb. 4-5 fokkal magasabb a hőmérséklet az
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távirányítóval az etetőkocsiba beadagolható. Nem kell zsákolni,
az etetős a fülkéből távirányítóval tudja a csigákat irányítani. Az
etetőkocsink egy önjáró, 11 köbméteres, függőleges csigás, mérleges, Faresin márkájú gép.
Mennyiben drágította meg a beruházást a sok különleges,
egyedi megoldás?
I.L.: Úgy gondolom, hogy nagyon jó a megtérülése, mert annyival nem drágább, mint azt sokan gondolnák. Az abrakos beruházás előtt két ember hagyományos darálóval darált és külön egy
MTZ traktorral hat km-re szállítottunk. Három ember helyett
ezen a területen most egy embert foglalkoztatunk, ráadásul ezzel
a rendszerrel mindig friss, három napnál nem régebbi a dara.
Ami igazán drágának mondható, az a körömkoptató gumi,
a többi technológiai elemnél
nincsenek nagy különbségek,
viszont reméljük, hogy az új
technológia mellett kevesebb
láb-, és tőgyfertőtlenítő vegyszerre lesz szükség.
Tervezik-e az állatlétszám növelését?
I.L.: Vannak szűk kapacitásaink, melyek határt szabnak a
létszámnövelésnek. A jelenlegi
650-ről azért 750-re szeretnénk
fejleszteni a tehénlétszámot. A
további létszámnövelést a fejőház kapacitása gátolja. Egy
2×2×8-as halszálkás rendszerű
fejőházunk van, egybeépítve
egy válogatókapus rendszerrel,
de ezzel alig tudunk óránként
100-nál több tehenet lefejni.
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ATEJFELDOLGOZÓ
legjobb választás
a BERENDEZÉSEK
tejtermelő
ÜZEMEK,
tehenészetek
számára
KOMPLEX
TEJIPARI SZOLGÁLTATÁS
(tanácsadás – tervezés – gyártás – kivitelezés – üzemindítás – betanítás)

Fejőházak

•
•

•

Istállók

A Milk Center Kft. dinamikusan fejlődő üzletágával kívánja segíteni
A legjobb választás 1926 óta
•
Magas
termelés = magas
a tejtermelő
gazdaságokat,
hogy igények,
Teljeskörű megoldások kis– és nagyüzemek ne csak anem
tej termelésben
érjenek
tűr kompromisszumokat,
sikereket, hanem
a
számára, tervezéstől a beüzemelésig, jól kép el kiemelkedő
•
A legkorszerűbb
istálló rendszerek
tej szakszerű, rugalmas, minden
zett szervizhálózat
•
Aprólékos
tervezés, pontos és gy
igényt
kielégítő
feldolgozásában
Európa legnagyobb fejőberendezései
szakszerű
is, amelyhez
cégünkkarbantartás
a megfelelő
Magyarországon (roto 80, 2*40 SBS  Subway)
technológiai hátteret és a knowhow-t is biztosítja.
Az alapvető igények felmérését követően, a termékszerkezet kialakításában is segítjük partnereinket.
Az üzemek tervezésekor külön figyelmet fordítunk arra, hogy a létesítendő egység maximálisan megfeleljen a mindenkori hatósági előírásoknak úgy,
hogy a kívánt termékszerkezet a lehető legegyszerűbben és legrugalmasabban legyártható legyen.

Takarmányozás gépei

Az általunk telepített kisüzemi berendezések a szlovén PLEVNIK cég termékei. Közép
- és nagyüzemi technológiai igények kielégítésére az olasz SACMAINOX világszínvoMegbízható
önjáró–
és vontatott
gépek,
biztos szervizháttér
nalú berendezéseit kínáljuk,
melyekből
néhányat
a 2015. évi
AgroMash
Expo-n be is
mutattunk partnereink számára.
Az üzem elindítását, a személyzet betanítását, esetlegesen egyéb technikai tanácsadást és karbantartást saját szakembereink
végzik.

A széles paletta lehetővé teszi, hogy mind a
kis kapacitású, mind az ipari méretű feldolgozó üzemek igényeit is ki tudjuk elégíteni,
akár teljes automatizálás mellett, vagy költséghatékonyabb manuális rendszerekkel.
•
Vállaljuk kis– és középméretű (10030.000 l/nap kapacitású) üzemek tervezését, kivitel
körű karbantartását
•
A hosszú élettartamot a jól megtervezett, kiváló anyagból, szakszerűen gyártott berendezés
• Legutóbbi
Hazai ésreferenciáink:		
külföldi üzemekben történő gyakorlati és elméleti bemutatók,
oktatások
MILK CENTER
Kft.
„Győrvár-Tej” Kft – 15.000 l/nap			
H-1055 Budapest
Magyaralmási Agrár Zrt. – 4.000 l/nap
Falk Miksa utca 19.
Kisüzemi
Középméretű technológ
Tóth Tamás
– Sümegtechnológia
– 6.000 l/nap		
+36-1-302-3041
Maszlik Zoltán – Szente – 1.000 /nap 			
www.milkcenter.hu
Merész Sándor – Csomád – 1.000 l/nap		
mc@milkcenter.hu
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El Greco Snc – Szatmárnémeti – 1.000 l/nap
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Melyek az elsődleges szempontok a tenyésztési munka során?
I.L.: A három hazai mesterségestől és 5 külföldi termékenyítőanyagot forgalmazó cégtől vásárolunk folyamatosan. A bikaválasztásunk kizárólag attól függ, hogy megfelel-e a tenyésztési
célunknak. A világ legjobb tőgyjavító bikáit használjuk, amelyeknek amerikai bázison hármas körüli tőgyindexe van. Ez igaz
a genomos és az értékelt bikákra is. A lábakra is nagyon figyelünk, valamint a testkapacitásra. A mi állományunkban a testméretekkel van gond. Ez részben a genetikából, részben a felnevelési problémákból ered, de várható ennek a javulása is. Nagyon
nagy a bikakínálat, de mi kizárólag fertilis bikákat választunk,
főleg a tehénállományra. Sok esetben nem katalógusból választunk, hanem a saját igényünk szerint rendelünk. A toplisták élén
szereplő, nagyon drága bikáknak sok esetben rossz a fertilitása,
ezeket nem szeretnénk megvásárolni. A genomos és ITV-bikák
arányát próbáljuk egészségesen tartani. Nagy kockázatokat nem
vállalunk. Egy-egy genomos bikától csak keveset vásárolunk, és
azok közül is olyat, amelyeknek nem csak elléslefolyás, de fertilitás eredménye is van. 8-10 bikát használunk az állományban és
inkább csoportpárosítást végzünk.
Egy ilyen nagyszabású beruházás után milyen további célokat tűztek maguk elé?

ELADÓ ÜZLETRÉSZ
Békés megyében eladó
egy tejtermeléssel és
növénytermesztéssel foglalkozó Kft.
nagyarányú üzletrésze.
Jellemző adatok: 300-as holstein-fríz
tenyészet, 1000 hektárt meghaladó
bérelt földterület.

Információ: +36/30/414-8486
Az elmúlt 10 évben nagyon sokat fejlődtünk. Mindig pozitívan
gondolkodva előre kell nézni. Én 1974. június 1-je óta dolgozom
itt és hiszek abban, hogy ha összefogunk és keményen küzdünk,
a megvalósult műszaki háttérrel és a tudással képesnek kell lennünk a haladásra és úgy gondolom, hogy képesek is leszünk rá.

Gazdaképző Kft.
5002 Szolnok, Keszeg u. 15.
Tel./Fax: 56/420-895, 56/420-896
Mobil: 30/668-7058   
e-mail: info@alcsiredkft.t-online.hu
2015. március 23-27-ig

HOLLAND MÓDSZERŰ
CSÜLÖKÁPOLÓ TANFOLYAMOT

T.I.: A beruházás után az elsődleges cél, hogy a tenyésztői munkával bizonyítsuk, hogy a telep többet produkál, mint eddig. Ha
ez megvalósul, akkor el lehet gondolkodni további fejlesztéseken.
A másik jelentős fő ágazatunk a növénytermesztés is igényli a
fejlesztést. Az élet nem áll meg, egy 150-200 milliós beruházási program 2015-ben is megvalósításra fog kerülni, hiszen egy
ilyen állattenyésztéshez fontos, hogy a majorban legyen egy hatvan tonnás hídmérleg. Kontrollálni kell a beszállított ipari anyagokat, de betakarításkor fontos, hogy tudjuk a lucernaszenázs, a
széna mennyiségét is. Már megnyitottam azt a dossziét is, ami a
technológia további fejlesztését készíti elő. A növénytermesztésben több munkagép is cserére szorul már.

megbízható elméleti és gyakorlati ismeretek
korszerű eszközökkel;
oktató: dr. Györkös István
(díja: 70.000,-Ft/fő), továbbá
2015. március 30-április 24-ig

SZARVASMARHA (SERTÉS)
INSZEMINÁTORKÉPZÉST
(díja: 220.000,-Ft/fő), valamint

KIHELYEZETT FEJŐGÉPKEZELŐI
ÉS TEJHIGIÉNIAI TANFOLYAMOT
igény szerint folyamatosan tartunk!

Bővebb tájékoztatást és jelentkezési lapot a
+36-56/420-895 vagy a +36-30/688-7058
telefonszámon lehet a Kft. ügyvezetőjénél kérni.
Képz.nyilv.sz.: 16-005604  
Akkreditációs lajstromszám: AL-2602
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ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY
INNOVATÍV ÁLLATTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK
KOMPLEX SZAKTANÁCSADÁS
LABORDIAGNOSZTIKA
ÚJ PREVENTÍV HIGIÉNIAI MEGOLDÁSOK
IVÓVÍZ HIGIÉNIA

UBM Intech-Pharma Kft.
4445 Nagycserkesz, Halmosbokor 6.
T. /F. +36 42 512 766
info@ubmintechpharma.hu
www.ubmintechpharma.hu

Hazai szerzőink

A hazai GMO-mentes
szója helyzete és jövője
Bányai Tibor
Magyar Szója Nonprofit Kft.
Az európai fogyasztók tudatos táplálkozási szokásai továbbra
is megkövetelik az élelmiszerek összetételének átláthatóságát.
Teszik ezt többek közt azért, mert a GMO tartalmú termékekkel szemben ellenérzéseik vannak. Ez azonban többlet értéket is
jelent az EU piacán a GMO tartalmú élelmiszerekkel szemben,
mely jelentős keresleti tényezővé lépett elő.
A legnagyobb kereslet Ausztriában, Svájcban, Franciaországban, Németországban és Svédországban van. Épp ezért, ezekben
az országokban már jelentős piaci tényezővel bírnak a GMOmentes termékek a tej, tojás és baromfihús szektorban.
Ugyanakkor az EU kínálati korlátokkal küzd a GMO-mentes
szója szűk globális piaca miatt. A becslések szerint a világpiacon
8-15 millió tonna GMO-mentes szója érhető el az EU számára.
Ez a mennyiség csak egy szerényebb hányadát – hozzávetőlegesen 25-40 százalékát – fedi le az EU teljes felhasználásának.
Brazília tekinthető a legfontosabb beszállítónak. A jövőben India
és Ukrajna szerepe erősödhet a kínálat biztosításában. Ugyanakkor a két utóbbi országra jellemző élelmiszer-biztonsági (pl.:
szalmonella) problémák és illegális GMO-s területek (elsősorban Ukrajnában) jelentős korlátokat szabnak a kereskedelmi lehetőségeknek. Ukrajna esetében a jelenlegi bizonytalan háborús
környezet sem kedvez a szója termesztésének és lehetőségeinek.
A GMO-mentes termények felvásárlási árának növekedésére
lehet számítani a világpiacon, miután a GMO-k gyors térhódítása következtében szűkülnek a hagyományos szójaterületek a
főbb exportőr országokban. Az EU így mindinkább kénytelen
alternatív – elsősorban saját – forrásokból biztosítani a GMOmentes alapanyagok iránti növekvő belső keresletét. Ez jelentős ösztönzést ad az uniós GMO-mentes
szójatermesztés bővítéséhez. A prémium
termény részpiacát elsősorban a világpiaci
ár, a fogyasztók vásárlóereje és a GMO-s
termények kockázati megítélése határozza
meg a jövőben.
Hazánk ökológiai adottságai a jelenleginél
nagyobb területen tennék lehetővé szója
termesztését. Szerbia közel azonos szántóterülettel rendelkezik, ennek ellenére a
szója vetésterülete ott több, mint 150 ezer
ha, a hazai 42-44 ezer ha-ral szemben. A jó
minőségű, nagy termésátlagot elérő fajták
minden éréscsoportban rendelkezésre állnak. Míg az ország északi részén az igen
korai (00) és a korai (0), addig az ország
déli részén a középérésű (1) fajták az elterjedtebbek. Ennek oka, hogy a tenyészidőszak növekedtével a termésátlag növekszik. Ezért a gazdálkodók mindenhol
a lehető leghosszabb tenyészidejű fajtákat
termesztik, melyek az adott térségben még
biztonsággal be tudnak érni.
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Miért termeljünk szóját?
1. Célszerűségből:
• nélkülözhetetlen az állati takarmányozásban
• szükséges az emberi táplálkozásban
2. Termesztési előnyök reményében:
• vetésszerkezetünk egyoldalú, rendkívül gabona-centrikus
3. Gazdasági megfontolásokból:
• hosszú távú piaci lehetőséget jelent
• nagyobb hozzáadott értéket biztosít
• csökkenthetők a takarmányozási költségek
• versenyképességet növel
4. Beszerzési (piaci) kiszolgáltatottságunkat mérsékelné.
5. Agroökológiai adottságaink szélesebb kihasználása érdekében.
A terület növelésének feltételei adottak. Van kormányzati szándék is, amely „a hazai termelésű fehérjenövények takarmánykomponensként való felhasználása” mellett érvel.
Mi szükséges tehát ahhoz, hogy a szója vetésterülete növekedjen?
A hazai szójatermesztés volumenét jelenleg több tényező határozza meg:
- a szója világpiaci ára,
- az időjárás,
- megfelelő fajták,
- megfelelő technológia,
- a szaktudás
- és a kapcsolódó uniós támogatások.
A világ növekvő éhségével a szója szerepe
folyamatosan erősödik, így annak világpiaci ára várhatóan nem fog jelenős mértékben csökkeni a jövőben. A megfelelő fajták
rendelkezésre állnak, igazolják ezt az állami fajtakísérletek eredményei is.
A megfelelő technológia sok esetben rendelkezésre áll, azonban nem mindenhol. Illetve ahol az megvan, ott sem biztos, hogy
megfelelő szaktudás kapcsolódik az alkalmazásához. Itt szeretnénk kiemelni, hogy a
Lajtamag Kft. kísérleti eredményei a szójatermesztés technológiájára vonatkozóan
alátámasztották és némiképp finomították
a már meglévő hazai gyakorlatokat és tapasztalatokat a mai kor igényeinek megfelelően. A szaktudást a gyakorlatba átültetni
csak akkor lehet, ha vannak nyitott, befogadó gazdák, akik a gyakorlatban is kipróbálva elindulnak a szójatermesztés útján
és a saját viszonyaik között alkalmazzák a
felhalmozott ismereteket.

Hazai szerzőink
Az uniós támogatások tekintetében most kedvező a helyzet a
szója számára. 2015-től kezdődően akár 200 €/ha támogatás is
járhat a szója termesztésére, amennyiben a gazda az 1 t/ha termésátlagot eléri (Feltéve, hogy a szója vetésterülete a 2012-es
szint közelében marad. Amennyiben nő a terület, úgy a támogatás arányosan csökken.).
Minden adott tehát ahhoz, hogy hazánkban a szója termesztése egy felfelé ívelő pályára kerüljön. Adódik azonban a kérdés,
hogy tudunk-e annyi szóját előállítani, mely a hazai takarmányozási szükségletet ki tudja elégíteni?
Számoljunk csak utána! Amennyiben a hazai szója termőterülete
a 100 ezer ha-t elérné, akkor közel 300 ezer tonna GMO-mentes
szója állna rendelkezésünkre. Ez azonban még mindig jelentősen elmarad az importált kb. 500 ezer tonna/év mennyiségtől,
mely egyébként szinte megegyezik Svájc teljes GMO-mentes
szója igényével.
Mit lehet hát tenni? Azt mindenképpen ki kell tűznünk célul,
hogy a jelenlegi vetésterületet jelentősen meg kell növelni, hogy
a függőségünket csökkenteni tudjuk. Ezzel jelentős piaci pozíciókat is nyerhetünk a GMO-mentes végtermékek számára!
A szója azonban önállóan nem lesz képes kiszolgálni a hazai
GMO-mentes takarmányozás alapjait. Ehhez szükséges, hogy a
napraforgó, repce, takarmányborsó, lóbab vagy csillagfürt termesztése és takarmányként való hasznosítása is növekedjen.

Ahhoz, hogy a szója takarmányozásra alkalmassá váljon, hőkezelés alá kell vetnünk. Miért szükséges ez? A nyers szója
antinutritív anyagokat, ún. tripszin inhibitorokat tartalmaz. Ez
azt jelenti, hogy az emésztés során a hasnyálmirigy enzimjeit
megköti, így azok nem tudják az emésztési hatásukat megfelelően kifejteni. Ha ezt a hatást hőkezeléssel inaktiváljuk, akkor
a táplálék – jelen esetben a szója – emészthetősége nem sérül.
Mindezt azért fontos tudni, mert a növekvő szójatermelés növekvő feldolgozó-kapacitást is igényel. A feldolgozók Magyarországon egyelőre a növekvő mennyiséget tudják kezelni, így
azok nem korlátozzák a növekvő igények kiszolgálását.
Segítheti még a szójatermelés növekedését a 2012-ben indult
Donau Soja program. Az osztrák kezdeményezés már több szójatermő országban is hangsúlyt kapott. A kezdeményezés célja,
hogy a minőségbiztosításon és jelölésen keresztül a szója útja a
gazdától a fogyasztóig megbízható szereplőkkel jól követhetővé
váljon, és biztosan GMO-mentes végtermékhez vezessen.
Összegzésül biztosan kijelenthető, hogy a gazdák számára a
szója még sokáig „nyerő” növény lehet. Ehhez csak a tudást és
a technológiát szükséges fejleszteni, hiszen minden más már a
gazdák rendelkezésére áll!
Források:
magyarszoja.hu
agronaplo.hu

agroforum.hu
lajtamag.hu
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Költséghatékony tejtermelés 2015.
Ha az alapok rendben vannak…

Dr. Orosz Szilvia, Kótiné Dr. Seenger Julianna, Petrák Orsolya, Kövesdi Zsolt
Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.
A tejpiaci kilátások nem bíztatóak. De még időben vagyunk...
A fehérje a szó szoros értelmében a lábunk előtt hever és kizárólag rajtunk múlik, hogy lehajolunk-e érte! A szója kétségkívül az egyik legértékesebb és egyben a legdrágább fehérjehordozó. De csak egy komponens az adagban. Miközben a
lucernafehérjét évtizedek óta pazaroljuk! Nem túlzás ezt kijelenteni, látni fogják eredményközlő táblázatainkban a magyar valóságot... Ott spóroljunk, ahol lehet, de ott ne, ahol kárt
okozva bevételtől esünk el. A gazdaságos és költséghatékony tejtermelés kulcsa ezért továbbra is a jó minőségű tömegtakarmány.
Különösen igaz ez 2015-re.
Sok múlik a tavaszi szezonban betakarított tömegtakarmányok táplálóanyag-tartalmán és erjedésén. Különös szerepet
kap az emészhető fehérje és a lebontható rostból származó
energia, mert mindkettő csökkenti az 1 kg tej termeléséhez
szükséges abrak felhasználását, tehát a költséget.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni az erjedés minőségét sem,
mert az erjesztett takarmánynak hosszú ideig kell stabilnak lennie és a tehénnek nagy mennyiségben kell fogyasztania ahhoz,
hogy a tejtermelés valóban költséghatékony legyen. Nem tud
csodát tenni a fiatalon betakarított és kiváló emészthetőségű szilázs, ha csak 5 kg a napi adagja és a többi komponens nem áll
a helyzet magaslatán. Különösen akkor nagy a veszteség, ha a
korán betakarított, ngy önköltségű alapanyagból földes-vajsavas
szilázs készül.
A táblázatokban képet kaphatnak arról, hogy mennyi tartalék van
még a hazai tömegtakarmányokban, akár fehérje vonatkozásában, akár az energiaoldalon.
Közismert, hogy 2015-től a támogatási rendszer része a ’Zöldítés’ elnevezésű EU előírás is. A közvetlen kifizetési rendelet
(1307/2013/EU rendelet) tartalmazza a zöldítés alapvető szabályrendszerét. Ennek értelmében a mezőgazdasági termelőknek
három zöldítési gyakorlatot kell végezniük, amiből egy közvetlenül érinti a cikk témáját közvetlenül érinti: a növénytermesztés
diverzifikálása területén.

között: a silókukorica a bendőben könnyen lebomló keményítő
legfőbb forrása, a lucerna szolgáltatja a legtöbb fehérjét, míg a
tavaszi betakarítású gabona- és keverékszilázsok adják a bendőben jól fermentálható rostot, a takarmányadag tömegtakarmányhányadán belül. Szerencsések vagyunk, hogy a Kárpát-medencében mindezen takarmányok megteremnek és nem kell egyoldalúan takarmányoznunk.
Az őszi vetésű és kora tavaszi betakarítású tömegtakarmányok
és takarmánykeverékek növelik a tömegtakarmány-termesztés
és felhasználás ’biodiverzitását’, aminek számos előnye van. A
’sokszínűség’ révén segíthet a penészgombák és a gombatoxinok
visszaszorításában. Több faj használata nagyobb termésbiztonságot jelenthet. A keverékek termesztésekor kedvezőbben hasznosul a talaj víz- és táplálóanyag-készlete, a pillangós-gabona keverékek a vegetációjukhoz elegendő vízmennyiséget különböző
gyökérmélységekből képesek felvenni, a dús növénytakaró miatt
gyommentes környezet alakul ki, a pillangós növények miatt a
talaj az utódnövényeknek jó tápanyagellátást biztosít. Az őszi
vetésű gabonafélék és keverékek pedig jól illeszthetők a vetésszerkezetbe (ha idejében vetik és takarítják be őket). A különböző keverékszilázsokban a pillangós- és a gabonakomponens
energia- és fehérjearány tekintetében kiegészíti egymást, ezért az
üszőnevelés kiváló tömegtakarmányai, de a szárazonállók, a kisés közepes tejűek is kaphatják. Aszályos vagy forró nyár után
kialakulhat egy rendkívül veszélyes helyzet, amikor nem terem
elegendő silókukorica. Ekkor nagy segítség, ha az üszőket jó minőségű, rostban gazdag, fehérjében és energiában kiegyenlített
keverékszilázsokkal nevelhetjük fel. A külföldi szakirodalom
szerint a korai betakarítású gabona- és keverékszilázs még az
intenzíven termelő nagytejű teheneknek is kiváló takarmánya lehet fehérje- és rostforrásként, a silókukorica- és a lucernaszilázs
mellett.
Végül itt kell megemlítenünk a ’Zöldítés’ programot, mely közvetlenül érinti és támogatja a diverzifikált növénytermesztési
rendszerek alkalmazását a napi gyakorlatban.

Előszó
Engedjék meg, hogy egy szubjektív, de nagyon kifejező mondattal kezdjem a témát. A silókukorica a tömegtakarmányok királya, míg a lucerna a királynője. Nem érdemtelenül! Ennek ellenére a silókukoricára és lucernára alapozott tömegtakarmánybázis már a múlté. Ahogy korábban írtuk, a kétlábon állás most
már nem elég sem a klíma, sem a biztonság, sem a nagy termelésű
tehén szempontjából. Mégis, paradox módon, pont az alternatív
takarmányokkal lehet a silókukorica és a lucerna termőterületét
és jelentőségét fenntartani! A ’sokszínűséggel’ lehet biztosítani
ugyanis, hogy a legfőbb és a takarmányozási szempontból leghatékonyabb tömegtakarmányainkat mindig a legfontosabb termelő csoportokkal etethessük, méghozzá nagy mennyiségben! A
természet ’okosan’ megosztotta a feladatot a tömegtakarmányok

1. Őszi vetésű, kor tavaszi betakarítású gabonaszilázsok
1.1. A rozsszilázsok táplálóértéke
A rozs ’öregedésével’ nem csak nő a növény rosttartalma, de a
lignifikáció révén megváltozik rostösszetétele is. A beépülő lignin miatt a sejtfal ellenállóbb lesz a külső hatásokkal szemben,
ami csökkenti a többi táplálóanyag emészthetőségét (sejtfalhatás), végső soron jelentős mértékben csökkenti a növény táplálóértékét (energiatartalmát). A tejtermelés szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy milyen a tömegtakarmányok emészthetősége és energiatartalma.
Nagyobb energiatartalmú tömegtakarmányt etetve csökkenthető az abrak részaránya az adagban, a bendőműködés
számára kedvezőbb abrak: tömegtakarmány alakítható ki.
Ennek hosszú távú kedvező hatását valamennyien ismerjük
(hosszú hasznos élettartam, ellenállóképesség: javuló láb- és
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HA BÁLAKEZELÉS A FELADAT, TÖBBFÉLE ELJÁRÁS JÖHET SZÓBA…
Hazai szerzőink

MINDENESETRE MI SZERETJÜK AZ ELEGÁNS MEGOLDÁSOKAT…

PROFESSZIONÁLIS MEGOLDÁSOK
MAJDNEM MINDENHEZ,
AMI BÁLÁVAL KAPCSOLATOS

Az Anderson, Haybuster, Duratech és

Telefon: +36-1-371-0908

Kovaco márkák magyarországi forgalmazója:

E-mail: info@bionova.hu

BIONOVA HUNGARY Kft.

Értékesítés: Dunántúl: +36-20-399-6214

Iroda / Telephely: 1117 Budapest, Budafoki út 185.

www.bionova.hu

önrakodó bálaszállítók
csoportos bálacsomagolók
rakodóadapterek
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Hazai szerzőink
hogy még ehhez a fehérjeátlaghoz is kedvező lignin-tartalom,
NDF-lebonthatóság, lebontható rost és nettó energia tartalom
társul a rozs esetében. Az üzemi körülmények között elért legkedvezőbb értékek pedig egészen rendkívüliek. A ’király’ és a
’királynő’ mellett egy ’kisherceg’ van születőben, de még sokat
kell tanulni, hogy valóban méltó tagja legyen a sornak.
1.3. Várható hozam
A növény potenciálisan 15-20 tonna/ha hozamra képes (szilázsra vetítve) megfelelő időjárási viszonyok mellett. A várható hozam és a rendelettel korlátozott nitrogén-utánpótlás miatt ezért
elsősorban a rozs tekinthető potenciális alapanyagnak ezen korai
időszakban. A búza, az árpa és a tritikálé szilázsok önköltségét
jelentősen emelheti a fenológiai állapotból adódó és a rozshoz
képest gyengébb hozam. A búza és az árpa is betakarítható tehát
korán, de hozamuk gyengébb lesz, mint a rozsé.
A rozs kalásza még hasban: 2013. május 1.
tőgyállapot, kedvezőbb szaporodásbiológiai státusz). A tömegtakarmány részarányának növelése ily módon csökkentheti a napi adag költségét.
Az őszi gabonafélék nagyon korai betakarításakor (a kalász
még hasban van, április végén) az alacsony keményítőtartalmat
kompenzálja a kedvező emészthetőség és a bendőben jól lebomló rostból származó energia. Az április végén betakarított
rozsszilázsok laktációs nettó energia tartalmának üzemi átlaga
5,44 MJ/kg sza. volt 2014-ben, míg a hagyományosan, a rozs
kora viaszérésében történő betakarításakor a laktációs nettó
energia tartalom 4,59 MJ/kg sza.! A különbség 10 kg/nap/tehén rozsszilázs etetésekor 1 kg tej/nap energiaalapon számolva. Amennyiben a fehérjetartalmat vesszük alapul, úgy napi
300 g fehérjét veszítünk el 10 kg/nap/tehén ’öreg’ rozsszilázs
etetésekor, ami kb. 0,6 kg extrahált szójának és 3-4 kg tejnek
felel meg.

A rozs kikalászolva: 2013. május 7.

1.4. Erjedés – nehezített körülmények tavasszal
Amikor minden összefog ellenünk, esős az idő, nedves a talaj és vizes a növény, akkor keverhetjük a zöld alapanyagot
higroszkópos (vízmegkötő hatású) anyagokkal (10-20% gabonadara vagy 10-20% szárazkeverék: szalmaapríték és gabonadara). Általában 100 kg gabonadara elegendő 900 kg vizes
1. táblázat: Az üzemi rozsszilázs/szenázs minták táplálózúzalékhoz az elfogadható minőségű erjedés eléréséhez. A gaboanyag-tartalma (ÁT Kft., Gödöllő, 2013-2014.)
nadara növeli a keverék energatartalmát és jelentős a
Száraz- Nyers- Nyers- NyersKemévízmegkötő képessége (1 kg árpadara 6 kg vizet köt
Minta
Cukor
Lizin Metionin
anyag fehérje rost hamu
nyítő
meg)! Hozzá kell tenni, hogy a szalmaapríték csak
g/kg
g/kg g/kg
g/kg
g/kg g/kg
kényszermegoldás, mert csökkenti az emészthetődb
g/kg
g/kg sza.
sza.
sza.
sza.
sza.
sza. sza.
séget és az energiatartalmat. Továbbá nehéz 2-5 cm
közötti szecskaméretet kialakítani, így a hosszabb
132
Rozsszilázs 195
276
318
99
29
64
2,37
0,89
szecskaméretű szalma ’fellevegősíti’ a szilázst (csök56
Minimum
148
223
47 15 alatt 16
0,90
0,40
kenti a tömörséget, növeli a porozitást). A keverő-ki192!
Maximum
545
443
220
135
120 3,50
1,30
osztó kocsiban a fonnyasztott és szecskázott rozs egy
Minta NDF ADF ADL NFC NDFd dNDF OMd NEL
kisebb adagjából és a száraz keverékből előkeveréket
g/kg
g/kg
g/kg g/kg
g/kg
MJ/kg készíthetünk, annak érdekében, hogy a gabonadara
db
%
%
sza.
sza.
sza.
sza.
sza.
sza.
feltapadjon a vizes rozsra. Ezt követően rakodógép30!
65!
382! 71!
5,52
Rozsszilázs 195
588
353
148
pel egyenletesen összekeverjük a szecskázott rozst
18
43
253
55
4,30
Minimum
420
264
35
az előnedvesített előkeverékkel. A savkeverékkel
történő kezelés eredményes lehet (3-5 liter savkeve56
77!
466
81!
6,19!
Maximum
783
491
301
rék/tonna zöld anyag), de a savkeverék kiadagolása
veszélyes, az anyag korrozív, továbbá jelentős többA mért adatok alapján megállapítható, hogy az üzemi nyersletköltséggel jár. A járvaszecskázó felszerelhető olyan berendefehérje-átlag meglehetősen szerény a potenciálisan elérhető
zéssel, mely a savat még a szántóföldön egyenletesen kiadagolja.
eredményhez képest. Van benne tartalék. Hozzá kell tenni,
A silódepóban történő kijuttatás azonban rendkívül veszélyes a
1.2. Áttekintés rozsszilázsaink/szenázsaink minősége üzemi
minták alapján
Az 1. táblázatban üzemi rozsszilázsaink táplálóanyag-tartalma
látható a 2013-2014. folyamán beérkezett mintákra vonatkozóan.
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dolgozókra! A keverékben a hangyasav clostridiumgátló hatása
fontos tényező, mert gátolja a vajsavas erjedést. A propionsavnak
erősebb a penészölő hatása. A biológiai adalékanyagok többszörös dózisban adagolva hatékonyan segíthetik a gyors tejsavas erjedést, de nem tekinthetők biztos megoldásnak 20% körüli nedvességtartalom esetében. Külön felhívjuk a figyelmet a
földszennyeződésre, ami komoly kockázatot jelenthet és tovább
növeli a káros erjedés, a romlási folyamatok és az instabilitás
kockázatát. Ezért sáros, vizes felületre ne tegyük le a rendet!
2. Hazai fűszilázsaink
2.1. Áttekintés a hazai olaszperje-szilázsok/szenázsok és hagyományos fűszilázsok/szenázsok minőségéről üzemi minták
alapján

2. táblázat: Üzemi olaszperje-szilázs/szenázs és a hagyományos fűszilázs/szenázs minták táplálóanyag-tartalma
(ÁT Kft., Gödöllő, 2013-2014.)
Száraz- Nyers- Nyers- NyersMetiMinta
Cukor Lizin
anyag fehérje rost hamu
onin
g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg
db
g/kg
sza. sza. sza. sza. sza. sza.
Fűszilázs/szenázs 59
370
110
300 111
48 2,22 0,87
Minimum
155
67
221
57
12 1,20 0,60
Maximum
662
226 353 216 135 3,20 1,20
Olaszperje
szilázs/szenázs 153 336
144 282 115
52 2,88 1,07
Minimum
183
79
184
72
12 1,10 0,50
Maximum
633
265 389 242 203 4,20 1,50
Minta NDF ADF ADL NDFd dNDF OMd
g/kg g/kg g/kg g/kg
db g/kg
%
sza. sza. sza. sza.
Fűszilázs/szenázs 59 558 350 40
53
293
65
Minimum
363 266 24
36
179
54
Maximum
655 403 59
72
418
76
Olaszperje
szilázs/szenázs 153 516 317 28!
64
331! 72
Minimum
341 203 12
43
195
57
Maximum
691 431 52
83!
428 85!

NEL
g/kg
sza.
5,05
4,26
6,12
6,05!
3,71
7,10!

NDFd -NDF bendőbeli lebonthatóság 48 óra; dNDF- lebontható NDF 48 óra;
OMd - szerves anyagok emészthetősége

3. A lucerna betakarítása (május első hete)
A 2. táblázatban hazai üzemi olaszperje-szilázsok/szenázsok és
3.1 Áttekintés a lucernaszilázsaink/szenázsaink minőségéről
hagyományos fűszilázsok/szenázsok táplálóanyag-tartalma látüzemi minták alapján
ható a 2013-2014. folyamán beérkezett mintákra vonatkozóan.
A 3. táblázatban az erjesztett lucerna táplálóanyag-tartalma látEtetésének élettani előnyeit (cukor, karotin, fehérje, emésztheható a 2013-2014. folyamán beérkezett mintákra vonatkozóan.
tő rost, étvágyra gyakorolt hatás) és növénytermesztési korlátait (csapadék és nitrogénpótlás, önköltség) a termelők már jól
3. táblázat: A lucernaszilázs/szenázs minták táplálóanyagismerik.
tartalma (ÁT Kft, 2013-2014.)
Látható, hogy az üzemi minták nyersfehérje-tartalmának átlaga szerény, elmarad a potenciálistól. Van benSzáraz- Nyers- NyersOMd
Minta
NEL NDF ADF ADL Cukor
ne tartalék. Az is látható, hogy nagy a távolság
anyag fehérje rost
az átlag és a maximum között! A legfontosabb
g/kg
g/kg MJ/kg g/kg g/kg g/kg g/kg
%
db
g/kg
mégsem a fehérje ebben az esetben, hanem a ligsza.
sza.
sza. sza. sza. sza. sza.
nin, az NDF bendőbeli lebonthatósága és a szerves
191!
Lucernaszilázs
82
261
316 5,00 446 353 67!
28
63
anyag emészthetőség. Az olaszperje szilázsok ese49
130
Minimum
189
219 3,62 310 218 37
12
tében még az átlagértékek is sokkal jobbak, mint
74
257
Maximum
299
501 6,07 612 525 97
57
a hagyományos fűszilázsok átlagértéke. Az átlagFonnyasztott
65
értékek egyébként többé-kevésbé megfelelnek a
194
206
349
294 5,18 438 329 63!
20
lucernaszilázs
rozsszilázsok esetében mért értékeknek. De ha az
50
101
301
203 4,23 320 218 31
12
NDF-nek a potenciális bendőbeli lebonthatósá- Minimum
79
264
Maximum
399
438
6,04
590
481
101
71
gát nézzük, akkor az összes takarmány közül az
191
63!
66
Lucernaszenázs
253
487
283
5,26
444
323
33
egyik legértékesebb rostforrás az olaszperje-szi53
106
Minimum
401
178
4,33
287
195
32
12
lázs.
73
251
759
410 6,16 589 430 95
102
A külföldi szakirodalom szerint az NDF bendő- Maximum
beli lebonthatóságának van a legnagyobb hatása
OMd – a szerves anyagok emészthetősége
szárazanyag-felvételre. Ezért lehet hőstressz-takarmány a fiatalon betakarított intenzív fűszilázs: kedvező rostlebonthatóA lucernaszilázsok átlagos nyersfehérje-tartalma az ÁT Kft.
sága (és jó íze) révén stabilizálja az étvágyat nyáron, ezzel
adatai szerint 2013. március és 2014. december között 190kiegyenlítve a tejtermelést. A kedvező NDFd (szubsztrát)
194 g/kg sza. volt. A Magyar Takarmánykódex (2004) szerint a
megfelelő peNDF-értékkel (struktúrrost) társulva stimulálja
jó minőségű lucernaszilázs/szenázs legalább 223-229 g/kg sza.
a kérődzést, megalapozza a kielégítő bendőállapotot és a nem
nyersfehérjét tartalmaz. A mért átlagérték (528 db minta, 2013.
engedi leesni a tej zsírtartalmát a kritikus nyári hónapokban, ha
március – 2014. december) a közepes minőségnek felel meg.
a fűszilázs dominál a nagytejű adagban (kb. 15 kg/nap/tehén).
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Az USA szabvány figyelmen kívül hagyja a fehérejtartalmat,
csak a rostalkotókat veszi figyelembe. Az RFV (relative feed
value) a lucerna NDF- és ADF-tartalma alapján értékeli a minőséget. Ezen két adat egyértelműen utal a betakarítás fenológiai
fázisára, meghatározza a táplálóanyagok emészthetőségét és a
lucerna energiatartalmát. Ez az adat az alapja a tőzsdén a lucernaszéna kereskedelmi árának.
A képlet az alábbi: RFV = ((88,9-(0,779*ADF))*120/NDF)/1,29
Az RFV-értékek besorolása a 4. táblázatban látható.
4. táblázat: A lucernaszéna és szilázs/szenázs USA szabvány
szerinti besorolása az RFV érték alapján
Minőségi kategória NDF ADF RFV
Célcsoport
csúcsminőség
<34 <27 185 felett termelő tehénnek
prémium
34-36 27-29 170-185 termelő tehénnek
jó
36-40 29-32 150-170 termelő tehénnek
közepes
40-44 32-35 130-150 legfeljebb növendéknek
silány, rossz
>44 >35 130 alatt legfeljebb növendéknek
Ezúton köszönjük Ádám Jenő úrnak a segítséget, aki a szabványt és a képletet
rendelkezésünkre bocsátotta.

A hazai lucernaszénák és lucernaszilázsok/szenázsok RFV érték alapján történő minősítése a 5. táblázatban látható. Tehát
a nemzetközi szabvány szerint a hazai átlagos minőségű lucernaszénát termelő tehenekkel nem is lenne szabad etetni,
legfeljebb csak növendékekkel!
5. táblázat: A hazai lucernaszénák és lucernaszilázsok/
szenázsok RFV érték alapján történő minősítése (nem hivatalos adatbázis, ÁT Kft, 2013-2014.)
Lucernaszilázs/
Lucernaszéna
szenázs
USA
USA minősítés
minősítés
136 db
528 db
(2013. III-tól)
(2013. III-tól)
Átlag
119
silány, rossz
136
közepes
Minimum
Maximum

72
161

silány, rossz
jó

75
206

silány, rossz
csúcsminőség

Összehasonlításként közöljük hazai lucernaszénáink nem hivatalos (rostalapú) értékelését (6. táblázat). Az adatok alapján lucernaszénáink minősége erősen kifogásolható. A nemzetközi szabvány szerint a minták 73%-a gyenge minőségű, mindössze
21% éri el a közepes minőséget és összességében 6% javasolt
etetésre tejelő tehenekkel.
6. táblázat: A hazai lucernaszénák RFV-érték alapján történő
minősítése
(nem hivatalos adatbázis, ÁT Kft., 2013-2014.)
Minőségi
kategória
csúcsminőség
prémium
jó
közepes
silány, rossz

RFV Minta- Minta
NDF
ADF
kategória szám db eloszlás % g/kg sza. g/kg sza.
185 felett
0
0
170-185
0
0
150-170
8
6
408
276
130-150
29
21
443
304
130 alatt
99
73
515
360
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RFV
átlag
154
137
111

Lucernaszilázsaink/szenázsaink minősége kedvezőbb, mint a
szénáé. A minősítés a 7. táblázatban látható. A nemzetközi szabvány szerint a minták 43%-a gyenge minőségű, 34% éri el a közepes minőséget és összességében 23% javasolt etetésre tejelő
tehenekkel.
7. táblázat: A hazai lucernaszilázsok/szenázsok RFV-érték
alapján történő minősítése
(nem hivatalos adatbázis, ÁT Kft, 2013-2014.)
RFV
NDF
ADF RFV
Minőségi
Minta
Mintakategória
kategória szám db eloszlás % g/kg sza. g/kg sza. átlag
csúcsminőség 185felett
16
3
329
259
194
prémium
170-185
33
6
360
266
176
jó
150-170
72
14
390
290
158
közepes
130-150
178
34
431
319
138
silány, rossz 130 alatt
228
43
486
366
116
Tehát van tartalék a lucernaszilázs/szenázs nyersfehérje-tartalmában és táplálóértékében! Az alábbi táblázatban látható egy takarmányadag, ahol a gyenge minőségű lucernaszenázst lecseréltük jó minőségű lucernaszenázsra. Azonos szárazanyag-felvételre beállítva az adagot, 0,5 kg extrahált szójadarát lehetett kivenni
a TMR-ből. Az aminosav-tartalmat és a fehérjeoldhatóságot nem
vettük figyelembe a mintaadag öszeállításakor, de jelen esetben
nem kritikus szempontok.
8. táblázat: Hazai takarmányadag összetétele és táplálóanyag-tartalma jó minőségű lucernaszenázst, illetve gyenge
minőségű lucernaszenázst alkalmazva a TMR-ben

Összetétel
Kukoricaszilázs kg/nap
Lucernaszenázs kg/nap
Lucernaszéna kg/nap
Kukorica
kg/nap
Búza
kg/nap
Extr. repce
kg/nap
Extr. szója
kg/nap
Sörtörköly
kg/nap
Védett szója
kg/nap
Cukorforrás
kg/nap
Egyebek
kg/nap
Koncentrációk
Sza. (egalizált szárazanyagfelvétel) kg/nap
Nyersfehérje %sza.
NEl
MJ/kg sza.
NDF
%sza.
ADF
%sza.

Gyenge lucernaszenázs Jó lucernaszenázs
(16% nyersfehérje)
(22% nyersfehérje)
23
6
2
4
1
1
2
3
1
2
0,5

23
6
2
4
1
1
2
3
1
2
0,5

23

23

16,4
7,0
30
19

17,0
7,1
29
18

Összességében tehát megállapítható, hogy lucernaszilázsaink/
szenázsaink jobb minőségűek, mint lucernaszénáink! Amerikai kutatási eredmények szerint ugyanabból a (kora bimbózásban
lévő) lucernából készült lucernaszilázsból több tej termelhető,
mint az ugyanazon alapanyagból készült lucernaszénából,
azonos szárazanyag-mennyiséget etetve (Nelson és Satter, 1992).
Ezért érdemes átgondolni, hogy minden kaszálásból megoldható-e a szilázs/szenázskészítés.

Hazai szerzőink
A lucernaszéna (részbeni) helyettesítéséről azonban gondoskodni kell. A széna ebben az esetben megfelelő higiéniai állapotú
réti széna kellene, hogy legyen, amit csak kis mennyiségben etetünk (1-3 kg/nap/tehén), a strukturális rost biztosítása és a kérődzés fenntartása érdekében.
A réti széna fehérjetartalomban nem versenyezhet a lucernaszénával, de nem is ez a cél. A jó minőségű réti széna értékes
strukturális rostforrás a tejelő tehén számára, a kérődzést erőteljesebben serkenti, mint a pillangós szénák, rostja könnyebben
lebontható a bendőben és kevésbé kiválogatható az adagból az
etetőasztalon. A tehén is kedveli (a lucerna szárához képest mindenképpen), ami szintén nem utolsó szempont. Ideális esetben a
réti széna 80%-ban szálfüveket és 20%-ban pillangósokat, elsősorban hereféléket tartalmaz, a vezérnövény virágzása előtti állapotban betakarítva (természet- és környezetvédelmi szempontok
érvényesítésekor sajnos a kései kaszálás következménye a gyenge minőség).
A felülvetés, a tápanyagpótlás, a tisztító kaszálások és a megfelelő időpontban történő kaszálás segítenek a réti széna minőségének javításában. Sajnos azonban a réti szénáink is gyenge minőségűek. Jelen gazdasági helyzetben naivitás lenne hinni abban,
hogy a sok évtizedes üzemi gyakorlatot követően majd ebben az
évben sikerül javítani a minőségen.
A ’Zöldítés’ azonban előnyben fogja részesíteni a gyepterületeket, ezért ne hagyjuk figyelmen kívül ezt a szempontot sem.

9. táblázat: Üzemi őszi keverékszilázs minták táplálóanyagtartalma (ÁT Kft., Gödöllő, 2013-2014.)
Száraz- Nyers- Nyers- NyersKeméMinta
Cukor
anyag fehérje rost hamu
nyítő
g/kg g/kg g/kg
g/kg
db
g/kg g/kg sza.
sza.
sza.
sza.
sza.
Árpás borsó
szilázs 23
187
153
258
84
36
84
Minimum
128
99
216
61
12
33
Maximum
316
204
295
102
67
157
Búzás borsó
szilázs 33
216
164
278
100
32
36
Minimum
113
94
251
71
0
13
Maximum
370
216
305
188
122
107
Tritikálés
borsó szilázs 24
349
120
303
86
48
69
Minimum
221
66
254
53
16
0
Maximum
565
166
390
175
139
170

Árpás borsó
szilázs
Minimum
Maximum
Búzás borsó
szilázs
Minimum
Maximum
Tritikálés
borsó szilázs
Minimum
Maximum

Minta NDF ADF ADL NDFd dNDF OMd NEL
g/kg g/kg g/kg g/kg
MJ/kg
db
g/kg
%
sza. sza. sza. sza.
sza.
23

521
434
592

280
259
301

37
32
41

49
43
55

256
187
269

70
64
72

5,65
5,30
6,00

33

534
407
615

328
297
354

39
34
46

44
40
57

236
178
232

68
57
75

5,14
4,94
5,25

24

546
445
658

340
281
391

42
33
56

48
43
55

264
234
319

65
57
72

5,45
4,98
5,79

NDFd -NDF bendőbeli lebonthatóság 48 óra; dNDF- lebontható NDF 48 óra;
OMd - szerves anyagok emészthetősége

Az őszi keverékek (például őszi árpa és borsó vagy őszi árpa
és bükköny) alkalmazása egyre gyakoribb, a nagy termésmen�nyiség és a kiegyenlített fehérje/energia arány miatt. Növendékeknek kiváló takarmány, így a lucernaszilázs és a silókukoricaszilázs nagyobb mértékben tartalékolható a termelő állománynak.
Lucerna korai és érett bimbós állapota:
várható nyersfehérje-tartalom 20-22% és 18-20%.
4. Őszi keverékek korai betakarítása (május)
4.1 Áttekintés az őszi keverékszilázsok minőségéről üzemi
minták alapján
A 9. táblázatban az őszi keverékszilázsok táplálóanyag-tartalma
látható a 2013-2014. folyamán beérkezett mintákra vonatkozóan.
Az átlagos táplálóérték elsősorban az üszőnevelésre elegendő.
Az árpás borsó esetében a maximum fehérje- és energiatartalmú
szilázsok alkalmazhatók nagytejű tehén adagjában. A keverékek
táplálóértékében még van tartalék.
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A jelentős rosttartalmú, de jól emészthető (a kalászos virágzásában és a pillangós kora virágzásában betakarított) takarmánykeverék-szilázsok nagy mennyiségben etetve növelik a növendékek
marmagasságát és testkapacitását, ami kedvező hatással van a későbbi szárazanyag-felvételre és a tejtermelésre. Ennél fiatalabb
állapotban (kalászhányás előtt) betakarítva és megfelelő minőségben erjesztve, a szárazonállók és a kistejűek nagyobb mennyiségben (10-15 kg/nap/tehén), de a fogadó és a nagytejű csoportok
is kaphatják kisebb mennyiségben (5 kg/nap/tehén)
Mi az ideális betakarítási időpont az árpás-borsós keverékszilázsok esetében?
A betakarítás időpontja meghatározza a hozamot és a táplálóanyag-emészthetőséget. De ezen a téren a hazai szakma még
megosztott. A május 15-e után betakarítandó kultúra nehezen
illeszthető be a vetésforgóba és kérdéses a korai betakarításból
származó hozam-hátrány és a táplálóértékbeli előny közötti arány.
Ezt még vizsgálni kell. A Wisconsin Egyetem szaktanácsadója
(Dan Undersander, 2003) azt javasolja, hogy attól tegyük függővé a keverék betakarításának időpontját, hogy milyen termelési
csoporttal akarjuk majd etetni a szilázst. A szerző az árpás-borsós
keverék betakarítását a gabona fenológiai fázisához kötötte:
1. a kalász még hasban van, néhány kalász látható csak a
táblán a keverékben (a borsó még nem virágzik) – tejelő teheneknek javasolja az ilyen kiváló emészthetőségű, de gyengébb
hozamot adó szilázs-alapanyagot. Keményítőtartalma kevesebb,
mint 2%, de energiatartalma jelentős.
2. tejesérés végén, kora viaszérésben az árpa (a borsó érett virágzásban, hüvelykezdeményekkel) – üszőknek,
szárazonállóknak, húsmarhának javasolja a nagy hektáronkénti
szárazanyag- és energiahozamot biztosító, költséghatékony alapanyagot. Keményítőtartalma 10% feletti, de energiatartalma kisebb, mint kalászhányásban betakarítva.
Egy másik kutatócsoport szerint (Johnston és mtsai, 1999) a gabonafélék kalászolás előtti állapotban magasabb fehérjetartalmat és a kukoricaszilázshoz hasonló(!) energiatartalmat tudnak
nyújtani (10. táblázat). Az árpa termésmennyisége +90-110%-kal
nő, attól számítva, hogy a kalászolás megkezdődik a viaszérés elejéig. Az emészthetőség romlása mellett megkezdődik a keményítő
gabonaszemekbe történő beépülése, ami némileg kompenzálja a
gyengébb emészthetőséget. A hozam tehát a viaszérés elején a legnagyobb, míg a minőség korai kalászhányásban a legkedvezőbb.
10. táblázat: Gabona- és keverékszilázsok táplálóanyag-tartalmának változása (2 év átlaga, Johnston és mtsai, 1999 Kanada)

Árpa + borsó
Árpa
Árpa + borsó
Árpa
Árpa + borsó
Árpa
Árpa + borsó

A kalász hasban Kikalászolva Tejesérésben Viaszérésben
A borsó részarányának változása a keverékben*
24%
28%
38%
42%
Nyersfehérje (% sza.)
16,6
13,3
10
6,9
18,6!
15,9
14,0
11,3
ADF (% sza.)
35,5
39,8
40,1
45,8
36,4
38,9
38,7
42,5
NDF (% sza.)
56,1
61,0
58,8
68,8
53,3
57,5
54,3
60,3

*a borsó gazdag foszforban, ezért részarányának növekedésével érdemes ásványi
anyagokat méretni a keverékszilázsból
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5. Őszi vetésű gabonafélék (búza, árpa, tritikálé) hagyományos betakarítása
5.1 Áttekintés az őszi gabonafélék (búza, árpa, tritikálé) minőségéről üzemi minták alapján
A 11. táblázatban gabonafélék (búza, árpa, tritikálé) táplálóanyag-tartalma látható a 2013-2014. folyamán beérkezett mintákra vonatkozóan. A keményítőtartalomból látszik, hogy nagy a
változatosság a betakarítási fenológiai fázisban: kalászhányástól
a viaszérésig terjed az időszak. Az átlag azonban a klasszikus
tejesérés állapotát jelzi. Ez az átlagos táplálóérték elsősorban az
üszőnevelésre elegendő. A gabonaszilázsok táplálóértékében
még van tartalék.
11. táblázat: Üzemi őszi gabonaszilázs minták táplálóanyagtartalma (ÁT Kft., Gödöllő, 2013-2014.)
Száraz- Nyers- Nyers- NyersKeméMinta
Cukor
anyag fehérje rost hamu
nyítő
g/kg g/kg g/kg g/kg
g/kg
db
g/kg
sza.
sza.
sza.
sza.
sza.
Árpaszilázs/
szenázs 24
349
100
268
78
58
132
Minimum
215
61
188
43 15 alatt 14
Maximum
499
184
316
120
156
306
Búzaszilázs/
szenázs 17
335
97
286
97
46
115
Minimum
235
58
198
56 15 alatt 15 alatt
Maximum
442
132
344
169
86
266
Tritikále
szilázs/
szenázs 43
342
85
292
69
61
123
Minimum
177
42
202
39
12
12
Maximum
593
154
380
153
168
320

Árpaszilázs/
szenázs
Minimum
Maximum
Búzaszilázs/
szenázs
Minimum
Maximum
Tritikále
szilázs/szenázs
Minimum
Maximum

Minta NDF ADF ADL NDFd dNDF OMd NEL
g/kg g/kg g/kg g/kg
MJ/kg
db g/kg
%
sza. sza. sza. sza.
sza.
24

512
422
624

293
213
348

29
18
37

51
41
62

263
206
341

66
60
72

5,13
4,53
5,96

17

537
410
641

344
284
404

38
32
43

48
42
62

258
201
399

64
57
69

4,98
4,42
5,36

43

536
389
668

345
209
432

33
23
49

52
42
67

280
167
390

64
58
73

5,19
4,61
5,69

NDFd -NDF bendőbeli lebonthatóság 48 óra; dNDF- lebontható NDF 48 óra;
OMd - szerves anyagok emészthetősége

Az őszi vetésű gabonaszilázsok hagyományos májusi, június
eleji betakarításakor a tejesérés végét, viaszérés elejét javasolja a szakirodalom, az emészthetőség-keményítőtartalom-hozam
ésszerű kompromisszumaként. Ez a klasszikus megközelítése
ennek a témának és ezt igazolja vissza az üzemi minták átlaga is.
Ahogy öregszik a növény, úgy épül be a keményítő, nő a hozam,
de romlik a táplálóanyagok emészthetősége! A gabonaszilázs ebben az állapotban potenciálisan 15-25% sza. keményítőtartalmú
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(kevés a hazai adat erre vonatkozóan) és 25-50 tonna/ha zöldhozamú. Energiatartalma (NEl: kb. 5,0-5,3 MJ/kg sza.) azonban
még ekkor is jóval elmarad a kukoricaszilázshoz képest. A rozs
és a tritikálé betakarítása ekkor már nem jár eredménnyel, a szalmaszár miatt még betaposni sem lehet a silódepóba, ezért elsősorban a búza, árpa jöhet számításba. A gabonaszilázs betakarítása a szemérés állapotában egymenetben történik, fonnyasztás
nélkül (speciális gabonaadapterrrel szerelt) járvaszecskázóval,
’lábról’ betakarítva, de ettől korábbi betakarítás esetében (kalászhányáskor) kaszálni és fonnyasztani kellene (min. 30% szárazanyag-tartalomig).
6. Tavaszi vetésű gabonafélék és keverékszilázsok
6.1 Áttekintés az tavaszi gabonafélék és keverékek minőségéről üzemi minták alapján
A 12. táblázatban a tavaszi zab és zabos keverékszilázsok táplálóanyag-tartalma látható a 2013-2014. folyamán beérkezett mintákra vonatkozóan. Kevés minta áll rendelkezésre. Az átlagos
táplálóérték elsősorban az üszőnevelésre elegendő. A zabszilázs
és a zabos keverékek táplálóértékében szintén van tartalék.
A csapadékos időjárás miatt 2014. őszén sokan nem tudtak vetni.
Így 2015-ben a tavaszi vetésű tömegtakarmányok nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot, mint más években.
12. táblázat: Üzemi tavaszi vetésű gabona- és keverékszilázs
minták táplálóanyag-tartalma (ÁT Kft., Gödöllő, 2013-2014.)
Száraz- Nyers- Nyers- NyersMinta
Cukor Keményítő
anyag fehérje rost hamu
g/kg g/kg g/kg g/kg
g/kg sza.
db
g/kg
sza.
sza.
sza.
sza.
Zabszilázs/
szenázs 15
283
109
298
130
25
41
Minimum
189
65
249
66
12
13
Maximum
364
157
354
201
44
125
Zabos borsó
szilázs 14
256
145
278
117
35
69
Minimum
175
111
221
77
13
16
Maximum
370
172
330
253
67
159

Zabszilázs/szenázs
Minimum
Maximum
Zabos borsó szilázs
Minimum
Maximum

Minta NDF ADF ADL NDFd dNDF OMd NEL
g/kg g/kg g/kg g/kg
MJ/kg
db g/kg
%
sza. sza. sza. sza.
sza.
15 541 306 37
53
289
66
4,57
420 281 27
46
249
60
4,05
674 343 42
68
325
72
5,72
14 503 313 35
59
296
69
5,12
332 236 29
54
211
65
4,35
619 361 39
64
362
73
5,63

A zabos borsó és a zabos bükköny szilázs alternatív kiegészítője lehet a hazai takarmánybázisnak, elsősorban a növendék szarvasmarha korszerű takarmányadagjának. Kevés információ áll
azonban rendelkezésre a tavaszi keverékek hozamára, táplálóanyag-tartalmára és emészthetőségére vonatkozóan, ami korlátozhatja a takarmányadagba történő beillesztését.
A keverékben vetett kultúrák eltérően viselkednek az egyfajú
vetésektől. Az eltérő fajoknak eltérő igényeik vannak, melyek
konkurálhatnak egymással a talajban lévő tápanyagokért, de egymást segíthetik is a fejlődésben (a pillangós számára a kalászos
partner támasztó szerepet nyújt). A borsó és bükköny fehérjetar38 Holstein Magazin
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talma jelentős (150-239 g/kg sza.), megalapozva a keverék értékét (Caballero és mtsai, 1995; Lunnan 1989). A gabona az öregedéssel gyorsan veszít a fehérjetartalmából, míg a borsó sokáig
javítja a fehérjetartalmat a tenyészidő alatt. A borsó és a bükköny
hátránya azonban, hogy nagy nedvességtartalmúak és lassabban
száradnak a renden, mint a kalászosok. Mindkét növény kön�nyen megdől, nehezen fonnyad, nagy a pufferkapacitása (lúgosító hatás) és kevés a fermentálható szerves anyag bennük (Kung
és mtsai, 1990). Ezzel szemben a gabonafélék megfelelő men�nyiségben tartalmaznak könnyen fermentálható szerves anyagot,
mely segíti a gyors és intenzív tejsavas erjedést (McDonald,
1981).
A kalászos normál időjárási körülmények között nagyobb
hozamot ad, mint a borsó a keverékben (Klebesadel, 1969).
Csapadékosabb időben (csíraszámtól függően) azonban a
borsó aránya megnő. A borsó és a bükköny ugyanis kevésbé
szárazságtűrő, mint a kalászosok (Hadjichristodoulou, 1976). A
zabra a korai rostbeépítés jellemző, ezért azok a keverékek, amelyekben magasabb a kalászos aránya, általában magasabb rosttartalommal rendelkeznek és nehezebben emészthetőek, mint a
nagyobb pillangós arányú keverékek.

Hazai szerzőink
rágzásban betakarítva) szintén korlátozott, nem éri el a hazai
kukoricaszilázsok átlagos nettóenergia-tartalmát. A keverékek fehérje-energia aránya azonban kiegyenlítettebb, mint a
lucerna- vagy a kukoricaszilázs esetében. A zab virágzásában
betakarított keverékek rostösszetétele pedig rendkívül kedvező
a bendőfermentáció szempontjából, a zabos keverékek NDFtartalmának kedvező ugyanis a bendőbeli lebonthatósága. Részben ezen tulajdonsága révén, részben kiegyensúlyozott energiafehérje aránya miatt, a növendéknevelésben potenciálisan jó
eredményekkel alkalmazható szilázs készíthető a zabos borsóból
és a zabos bükkönyből (13. táblázat).

A keverékek esetében tehát a hátrányok kiegyenlítődhetnek, a siker a gabona és a pillangós részarányától függ: a keveréknek elég
pillangóst kell tartalmaznia a nyersfehérje megfelelő koncentrációjának eléréséhez, de a kalászos részarányának is megfelelőnek kell lennie az erjeszthető szénhidráttartalom szempontjából
(Panciera és mtsai, 2003).
A tavaszi zöldtakarmány keverékek a legtöbb talajon sikeresen
termeszthetőek közepes nitrogén-, jó foszfor- és káliumellátottság mellett. Gyengébb talajokon 80-100 kg/ha N, 60 kg/ha P2O5
és 70-90 kg K2O kijuttatására lehet szükség. A jó termés érdekében lehetőleg március 20-ig vessük el keverékeket, kihasználva ezzel különösen a zab jó bokrosodó képességét, a legtöbb
gazdaságban megtalálható sorvető gépekkel. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy évjárattól függően a zabos keverékek esetében
20-35 t/ha zöldhozamra (4,0-6,5 tonna szárazanyag-hozam/ha)
számíthatunk. A tavaszi keverékek hozama általában (évjárattól
függően) 10-20%-kal elmarad az őszi keverékekhez képest.
A borsós keveréket összehasonlítva a bükkönyös keverékkel,
általánosan megfogalmazható, hogy a zabos bükköny párosításból nagyobb fehérjetartalmú és kisebb rosttartalmú keveréket tudunk készíteni, mint a zabos borsós alapanyagból.
A bükköny azonban könnyebben fülled, nehezebben fonnyad
és potenciálisan nagyobb földszennyeződéssel takarítható be,
ha a támasztónövény nem elég ’gyors’ a fejlődésben. A bükköny a hazai kísérletekben nagyobb hamutartalmat eredményezett, mint a borsóval történt párosítás (1. táblázat). A nyershamutartalom részben a földszennyeződéstől függ. A hamutartalom,
ezen belül pedig a földszennyeződés kedvezőtlenül hat a szilázsok mikrobiológiai állapotára és az erjedés minőségére, ezért
fontos szempont az etethetőség oldaláról nézve.
A zab virágzásában betakarított zabos borsó, valamint zabos
bükköny keverékekről megállapítható, hogy nyersfehérje-tartalom tekintetében (143-178 g/kg sza.) egy gyenge minőségű
lucernaszilázsnak feleltethetőek meg. A gyenge minőségű
lucernaszilázsnak 168 g/kg sza. az átlagos nyersfehérje-tartalma. A mért fehérjetartalom alapján tehát nem helyettesítik 1:1
arányban a lucernát. A zabos keverékek energiatartalma (vi-

13. táblázat: Silózási céllal termesztett zabos borsó és zabos
bükköny keverékek hozama és táplálóanyag-tartalma (Kaposvár, 2013. március 28. - június 19.)
Zöld
Sza. NyersNyersNEl
hozam hozam fehérje
hamu
g/kg
t/ha
t/ha
g/kg sza. MJ/kg sza.
sza.
Zab
Borsó
5,7bc
1.000.000 500.000 22,2a
4,2a
153a
92bc
5,6ac
3.000.000 500.000 18,9c
3,8c
143a
90b
5,8ab
1.500.000 650.000 24,0a
4,2a
166a
107a
5,6a
2.000.000 650.000 27,5b
4,9b
149a
100ac
5,8ab
2.500.000 650.000 24,4a
4,3a
164a
97ab
5,8b
3.500.000 850.000 20,6ca 3,9c
164a
94ab
Zab
Bükköny
1.500.000 2.000.000

34,9a
3.000.000 2.000.000 23,2bc
2.000.000 2.500.000 24,9b
2.500.000 2.500.000 22,2c
2.000.000 3.000.000 22,0c
2.500.000 3.000.000 24,3bc

6,3a
4,1b

157a
170bc

105a
103a

4,6b

159ab

110a

3,9b
3,9b

157a
178c

105a
103a

4,2b

176c

103a

5,5a
5,7ab
5,6a
5,7ab
5,9b
5,9b

A különböző betűjelek szignifikáns eltérést jeleznek p ≤0,05

Összefoglalás
Ezen áttekintés után látható, hogy a hazai üzemi gyakorlat jelen
pillanatban közepes vagy annál gyengébb minőségű átlageredményt tudott felmutatni 2013-2014 folyamán. Természetesen
vannak jó példák a hazai tejelő gazdaságokban, látható a táblázatokban is a ’gondos gazda’ munkája (NDFd és OMd maximum
értékek). Van olyan tehenészet, ahol szinte minden tömegtakarmány kiváló minőségű! Amennyiben azonban az átlagértékeket
vesszük alapul és több tömegtakarmány együttes potenciálját
tekintjük (a fennti tömegtakarmányokból több előfordulhat 15
kg/nap együttes mennyiségben egy TMR-ben), úgy ez a minőség
megközelítően 1-5 kg tej/nap/tehén termelésének szükségletével
egyenértékű fehérjealapon számolva. Tehát a szója teljes kiváltása nem lehetséges és nem is ajánlott a tömegtakarmányokkal,
de jelentős költségcsökkentő tényező lehet! Ne tekintsük azonban a fehérjét egyedüli kritikus tényezőnek, mert a szerves anyag
emészthetőség és az erre épülő energiatartalom, továbbá a megfelelő bendőállapotot biztosító emészthető-strukturális rost is
alappillérre a tejelő tehén költséghatékony ’működésének’.
Jó munkát, de mindenekelőtt kedvező időjárást kívánunk
Önöknek a tavaszi betakarítási szezonra!
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Mitől lesz ez az év más
a támogatások szempontjából?
Takács Attila
állattenyésztési szakértő, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
A Közös Agrárpolitika (KAP) következő időszakában várható új
támogatási elemeiről, újdonságairól az elmúlt időszakban több
rendezvényen, sajtómegjelenésben is találkozhattak a tejágazat
szereplői. A megjelent jogszabály, a várható rendeletek és becslések alapján hogyan is néznek ki az egyes tejágazati támogatások feltételei, mivel lehet, és mivel kell számolniuk a termelőknek a következő 5 éves időszakban?
A KAP vidékfejlesztési (2. pilléres) forrásainak az 1-es pillérbe
(közvetlen támogatások) való 15 százalékos átcsoportosításával
együtt Magyarország a következő hat évben átlagosan évente
1,3 milliárd eurót fordíthat közvetlen támogatásokra, azaz árfolyamtól függően évente 418 milliárd forintot, összességében
pedig 2020-ig összesen 8 milliárd eurót.
Ennek az éves pénzügyi keretnek a 13 százalékát, azaz közel
52,5 milliárd forintot fizethet ki az MVH a húshasznú anyatehén,
a hízott bika, a tejhasznú tehén, a juh-, a cukorrépa-, a rizs-, a
gyümölcs- és zöldségágazatokban, és 2 százalékát, azaz évenként mintegy 27 millió eurót fordíthatunk a szemes és szálas fehérjenövények termesztésének támogatására. Az EU-s forrásból
fizetett, termeléshez köthető támogatások aránya a korábbi időszakban csupán 3,5% volt, így Magyarországnak jóval nagyobb,
közel négyszeres a mozgástere az egyes ágazatok támogatásainak megtervezéséhez. A termeléshez kötött lehetséges támogatott ágazatokat továbbra is az 1307/2013/EU rendeletének 52.
cikke határozza meg, ezért a sertés és baromfi ágazat továbbra
sem részesülhet uniós forrásból támogatásban.
A következőkben a csak tejtermeléssel foglalkozó ágazati szereplőket érintő támogatásokat fejteném ki bővebben.
Termeléshez kötött támogatások éves boríték összegei (millió EUR)
Ágazat megnevezése

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Húshasznú anyatehén

35,00 34,97 34,93 34,93 34,93 33,01

Hízott bika

4,50

Tejhasznú tehén

69,00 68,93 68,87 68,86 68,85 65,07

Anyajuh

22,00 21,98 21,96 21,96 21,95 20,75

Cukorrépa

8,00

Gyümölcsültetvények
és bogyósok

16,50 16,48 16,47 16,47 16,46 15,56

Zöldségnövények

8,00

7,99

7,98

7,98

7,98

7,54

Ipari zöldségek

9,95

9,94

9,93

9,93

9,93

9,38

4,50

7,99

4,49

7,98

4,49

7,98

4,49

7,98

4,24

7,54

Fehérjenövény - szemes 13,46 13,44 13,43 13,43 13,43 12,69
Fehérjenövény - szálas 13,46 13,44 13,43 13,43 13,43 12,69
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Korábbi konstrukciók továbbvitele
Brüsszel engedélyezte Magyarország számára a nemzeti költségvetésből fizetett, korábbi top up, 2014-től pedig
Átmeneti Nemzeti Támogatások rendszerének csökkenő
összegekkel történő továbbvitelét egészen 2020-ig. Ezeknek a támogatásoknak (hízott bika kvóta, tejkvóta) a feltételein azonban nem változtathat a hazai jogalkotó, így a
hízott bika, extenzifikációs támogatások és a tej esetében
is kvóta alapján, termelési kötelezettség nélkül folytatódhat a kifizetés.
A jelenleg EMVA forrásból fizetett „tej állatjóléti támogatás” 2018-tól való továbbvitele is szerepel a következő
időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezetében, így a jelenlegi változat alapján nagyságrendileg hasonló összeggel számolhatnak a tejtermelők.
A tejtermelők részére uniós forrásból kifizetett termeléshez
kötött támogatásnál új elem, hogy a következő időszakban
a tejhasznú tehenek tartásának támogatását – mivel az uniós
tejkvótarendszer március 31-ével megszűnik – brüsszeli döntés
alapján a húshasznú anyatehénhez hasonlóan szintén egyedekhez
kötik. A támogatás összege tehát nem függ attól, hogy ki men�nyi kvótával rendelkezik vagy hány kilogramm tejet termel egy
évben.
A 9/2015. (III.13.) rendelet szerint a támogatási kérelmeket a
megjelenést követően május 15-ig kell benyújtani az MVH
egységes támogatási kérelem benyújtó felületén. A támogatható
egyedek az adott év március 31-én az adott tenyészetben található tejhasznú, a TIR/ENAR nyilvántartás alapján 24 hónapnál
idősebb, legalább egyszer ellett tehenek. A minimálisan támogatható létszám egy egyed. Ugyanarra a tehénre nem igényelhető
húshasznú anyatehén támogatás is, a termelőnek pedig tejtermelési kötelezettsége van. A támogatás állategészségügyi feltétele
a tenyészet gümőkór-, brucellózis-, és leukózis-mentessége, de
ez nem jelenthet az igénylők számára problémát, úgy gondolom
ennek a legtöbb hazai tejtermelő telep megfelel.
További feltétel, hogy a támogatott egyedeknek hivatalos
tejtermelésellenőrzés alatt kell állniuk, vagy ENAR szerint tejhasznú teheneknek kell lenniük, a kistermelők pedig az 52/2010
(IV. 30.) kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló FVM-rendelet szerint heti 200 kilogramm
tejig, vagy 40 kilogramm sajtig igényelhetik egy-egy tejhasznú
egyed után a támogatást.
Az uniós keretösszeg 2015 és 2020 között 413,36 millió euró,
azaz 2015-ben 69 millió euró. Amennyiben kb. 195 ezer egyedre igénylik a támogatást, akkor a jelenlegi számítások szerint
106.154 forint uniós támogatás jár majd egy állatra. Ez az ös�szeg egy 10.000 kg-os laktációs termelés esetén 10 forint körüli
támogatásnak felel meg kilogrammonként, azaz több az eddigi
top up, illetve nemzeti átmeneti támogatásnál.

Hazai szerzőink
A hízott bikatartás uniós forrásból fizetett támogatását sem kvóta
alapján, hanem termeléshez kötötten, azaz az adott év január 1.
és december 31. között vágási célra leadott, vagy exportált
egyed után fizetik ki. A támogatási kérelmeket ebben az esetben
2016 január 1. és február 15. között kell benyújtani az egységes
kérelem felületén, a március 31-i állapot szerint.
A támogatás feltétele a hímivarú, legalább 9 hónapos szarvasmarha vagy bivaly, amely az ENAR előírásainak megfelel, továbbá legalább két hónapig a vágás vagy exportálás előtt kell az
adott állatnak a kérelmező tenyészetében lennie.
Nagyon fontos, hogy azonos egyedre csak egyszer igényelhető
támogatás az Európai Unió összes tagállamára vonatkoztatva.
A termeléshez kötött hízott bika támogatás keretösszege 20152020 között 26,96 millió euró, egy évre lebontva tehát 4,5 millió
euró. Amennyiben a korábbi évekből kiindulva kb. 48 ezer hízott
bika után igényelnek támogatást, a termelők 28.125 forintot kapnak egyedenként.
Szintén új elem a most induló támogatási időszakban, hogy a
fehérjenövények termelői is többlettámogatáshoz juthatnak uniós forrásból. A közvetlen támogatások 2 százalékát fordíthatjuk
erre a célra. A szemes fehérjenövényeket termesztők a támogatást
az egységes kérelem benyújtásakor igényelhetik. A rendelet tervezete támogatási feltételként a fémzárolt vetőmag használatát
írja elő, saját előállítás esetén pedig minősíttetni kell azt. A hektáronként elvetendő minimális vetőmagot, valamint a minimálisan elérendő hozamot is meghatározták. Így például szójából,
lóbabból, csillagfürtből hektáronként 1, borsóból 2 tonna termés
betakarítását kell igazolni a tárolási vagy takarmányozási naplóval, vagy az értékesítésről szóló bizonylattal.

A szemes fehérjenövények termesztésére 2015-2020 között 80,6
millió eurós az uniós támogatási keret, 2015-től évente 13,46
millió euró fordíthatunk e célra. A támogatási összegek becslésekor 67 ezer hektár szemes fehérjenövény felülettel számoltak,
így hektáronként 60.262 forint támogatást kaphatnak a szemes
fehérjenövényeket termesztő gazdák a területalapú támogatáson
felül, ha teljesítik a feltételeket. Az összeg természetesen ebben
az esetben is az igényelt területnagyságtól és a forint/euró árfolyamtól függ.
A tejtermelők számára további többletbevételi forrás lehet a
szálas fehérjenövények termesztéséhez adható támogatás. Ezt
a támogatást is szintén az egységes kérelem benyújtásakor kell
igényelni, és itt is előírás a hektáronkénti minimális vetőmagmennyiség, és a minősített vetőmag használata. A vetőmagkeverékekben a pillangósoknak igazoltan legalább fele arányban kell
szerepelni. Két- vagy többéves kultúrák esetén (az őszi telepítésűek kivételével) az első évben egy – ezt június elsejéig el kell
végezni –, a további években legalább két kaszálást írnak elő.
A korábban telepített állományok 80%-os lefedettségét el kell
érni a támogatás feltételeként. A támogatásban részt vevő állományokat a lucerna kivételével legalább a virágzásig a területen
kell hagyni. A támogatási keretösszeg 13,46 millió euró évenként, 207 ezer hektáros támogatási igénnyel számolva hektáronként 19.505 forintot kaphatnak a gazdálkodók az alap (SAPS)és zöldítési támogatáson felül.
Ezeknek a támogatásoknak az igénylése különösen az első évben
szinte minden szereplőnek újdonság lesz, így nagyon fontosnak
tartom a megfelelő igazolások időben történő beszerzését, az
állomány-kimutatások pontos vezetését, mivel ezzel jelentős
mértékben megkönnyíthető a támogatási kérelem benyújtása a
pályázó, a falugazdász vagy a szaktanácsadó részére.
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Egy könnyed sztori 4 hét verejtékes
munkáról és 2 hét rémálomról
(PI3+RS járvány Zalában)
Dr. Matyovszky Balázs
ellátó állatorvos, TAXBI Kft.
2014. december 6-án szombaton délelőtt megszólalt a telefonom. A Taxbi Kft. intézője, Horváth Zoltán hívott, hogy az
ügyeletes telepvezető Biczó András rendkívüli számban bendőleállást tapasztalt, az állatok (főleg az elsőborjas tehenek csoportja) nem ette meg az adagját, és a tejtermelés is jelentősen
csökkent. Gyanús volt, hogy a takarmánykeverésnél történt valami hiba, ami miatt nem kérődznek az állatok. Kérték, hogy mielőbb menjek körülnézni, hogy mit lehetne tenni. Éppen családi
születésnapi köszöntésre indultunk, ráadásul én voltam az ös�szes nagynéni fuvarozásáért felelős. Kollégám dr. Solymár Dániel sem volt azonnal mozgósítható, mert nem volt a közelben.
Mindenesetre addig, amíg családi teendőimet gyorsított program
alapján elvégeztem, az agyam már azon kattogott, honnan fogok ipari mennyiségű élesztőt beszerezni szombaton. Mindenekelőtt felhívtam a környéken dolgozó nagyobb szarvasmarha
állományt ellátó kollégákat, hogy valakinek nincs-e véletlenül
2 napra kölcsönadható készlete, illetve felvettem a kapcsolatot
a gyógyszerforgalmazókkal is, de hétfőnél előbbre nem tudott
senki sem segítséget ajánlani. Ekkor jött egy ötlet, hogy esetleg
pékségekből lehetne nagy mennyiségű élesztőt beszerezni. Éppen ebben próbáltam előbbre lépni, mikor újabb telefonhívást
kaptam a marhatelepről, hogy megmérték néhány tejcsökkent
állat hőmérsékletét, és mind lázas. Ekkor úgy döntöttünk, hogy
abbahagyom a beszerzői munkát, inkább kimegyek és magam is
megvizsgálom az állományt.
Közben állatorvos kollégám is megérkezett, így mindketten egyszerre értünk ki a szarvasmarha telepre. Azt tapasztaltuk, hogy
a vizsgálatra kiválogatott egyedeknek enyhe fokú nehezített
légzése van, bendőműködésük renyhe, bélsaruk száraz. Szinte
mindegyiknek láza volt (39,2 C˚-41,4 C˚). Terápiaként nem szteroid gyulladáscsökkentés és a bendőmotilitás támogatása mellett
döntöttünk. A lázas egyedeket a rendkívül nagy számuk miatt
elkülöníteni nem tudtuk, de tejüket külön fejettük, hogy az ne
kerülhessen az árutejbe. Feltűnő volt, hogy a megbetegedések
mind az elsőborjas tehenek csoportjában voltak. Kollégámmal
szúrópróbaszerűen más istállókban is mértünk hőmérsékleteket,
de nem találtunk lázas állatokat. Az enyhe klinikai tünetek ellenére Bovin RS, vagy Parainfluenza 3 fertőzésre gondoltunk.
Hamar felmértük, hogy gyógyszerrel nem sokáig bírjuk az ilyen
tömeges megbetegedések kezelését, de szerencsére a Tolnagro
Kft. munkatársai a hétvége ellenére másnapra (vasárnap) meghozták a kért készítményeket.
Vasárnapra 52 beteg állatot jelöltünk be a számítógépes rendszerben vizsgálatra.
A mielőbbi pontos diagnózis érdekében december 7-én 15 vérés 5 orrtampon mintát vettünk, amiket kollégám még aznap Budapestre szállított az MgSZH ÁDI budapesti laboratóriumába.
Közben tudomásomra jutott, hogy Vas megyében több helyen
is felütötte a közelmúltban a fejét hasonló járvány és ott már
diagnosztizálva is van, hogy PI3+RS vírusok okozzák. Az ottani
ellátó kollégámmal azonnal felvettem a kapcsolatot, és ő meg42 Holstein Magazin
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erősítette a hírt, miszerint több általa ellátott tenyészetben van
nagyszámú megbetegedés. Járványtani nyomozásunk részeként
megvizsgáltuk, hogy lehet-e kapcsolat a vas megyei és a zalai
járvány között. Egy hónapra visszamenőleg átnéztünk mindenféle beérkező és kimenő szállítmányt (élőállat, takarmány, állati
hulla, egyéb), de nem találtunk közös pontot. Mivel a betegség
jelentős anyagi kárt okoz, nem elégedtünk meg az eredménnyel,
hanem mindketten szervmintát küldtünk dr. Rusvai Miklós tanár
úrnak, hogy genetikai vizsgálattal kétséget kizáróan megtudjuk, hogy behurcolásról van-e szó, vagy a környezeti tényezők
hasonlóan mindkét területen optimálissá váltak a vírusok aktiválódásához. (Időközben egy harmadik minta is érkezett Fejér
megyéből, az összehasonlító vizsgálat még folyamatban van.)
A gyógykezelés vonatkozásában tapasztalt kollégáim sem tudtak
sajnos semmi csodamódszert ajánlani, csak annyit: állományt
békén hagyni, tüneteket enyhíteni!
Az első hét ennek a jegyében telt, közben az állományt fokozott
ellenőrzés alatt tartottuk. Volt olyan nap, amikor 140 termelésben lévő állatot kellett a 12 állásos inszemináló helységben megvizsgálnunk lehetőség szerint úgy, hogy a napi rutinmunkákban
se okozzunk fennakadást. A munka zökkenőmentessé tételének
érdekében a Taxbi Kft. munkatársai és közvetlen kollégám,
valamint asszisztensem Séfer Melinda is jelentős többletmunkát vállalt, de volt olyan hétvégi nap, amikor a gyermekeimet
is be kellett vonnom a lázmérőzési munkákba. A munkáskezek
hiányát fokozta, hogy a családunkon lassan végigvonuló légúti
megbetegedés pont ezekben a napokban ért el engem is, ami miatt pár napig nem tudtam részt venni a munkában.
A megbetegedésem kapcsán, valamint az egész városban jellemző nagyszámú humán fertőzés miatt felmerült bennem, hogy
esetleg lehet kapcsolat az állatok és az emberek betegsége között, ezért feleségemmel együtt kértük az üzemorvost, hogy nézzük meg, mi okozhatta a betegségünket. A feltételezésemet nem
támasztotta alá a laborvizsgálat.
Az első héten a megbetegedések nem terjedtek tovább a többi csoportra. Feltételeztem, hogy a többször ellett tehenek már
korábban, enyhébb formában találkoztak a vírussal, és ezáltal
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volt bizonyos immunitásuk, a fiatal állatokat meg a maternális
védettség miatt éreztem biztonságban. Ismerve, hogy a vírusos
betegség szövődménye előbb-utóbb bakteriális felülfertőződés
lehet, a megbetegedett istállóban kísérleti jelleggel 20 állatot nem
csak NS+probiotikum kezelésben részesítettem, hanem hosszú
hatású, tejre nulla nap várakozási idejű ceftiofur készítményt is
használtunk.

A kezdeti dobozszélre és cetlikre történő jegyzetelést egyre komolyabb listák készítése váltotta fel, hogy nyomon tudjuk követni az állományon belül az egyedek kórlefolyását is.

Végül már 15 oldalas előre nyomtatott listákkal segítettük a
munkánk nyomon követhetőségét.

Egy héttel az első megbetegedések után megvizsgáltam, hogy
milyen volt a gyógyulás mértéke az antibiotikummal is kezelt,
illetve a többi állat esetében, és a következőt láttam:
1 kezelésre javult
2 kezelésre javult
3 kezelésre javult
4 kezelésre javult
összesen
1-2-re javult %

NS
18
9
7
5
39
69

AB+NS
9
3
3
2
17
70

Úgy tűnt tehát, hogy nincs jelentős különbség, nem gyógyulnak
előbb az AB-mal is kezelt állatok. Ezért költségvetési okokból
nem alkalmaztuk a továbbiakban rutinszerűen a megbetegedett
állatoknál az antibiotikus kezelést.
A járvány további lezajlása szempontjából egy fontos kérdéshez érkeztünk. A hottói telepen a leválasztott borjak elérték azt
a kort és létszámot, hogy már nem fértek el, halaszthatatlan volt
a bekeházi telepre szállításuk. Mivel ekkor a megbetegedések
csak az elsőborjas tehenek istállójára korlátozódtak, hozzájárultam a borjak átszállításához. Ez hibás döntés volt, hiszen annak
ellenére, hogy ezek az állatok nem voltak betegek, a vírusokat
nyilván hordozhatták, nem is beszélve a szállítójárműről! An�nyira azt láttuk, hogy a megbetegedések nem terjednek tovább,
hogy a bekeházi üszőtelepen még december 12-én a rutin BVD,
és IBR oltásokat is elvégeztük.
A következő napokban a többször ellett állatok és a növendékek
is elkezdtek megbetegedni, s nem csak a termelő istállókban, hanem a szárazon állók között is. A legkomolyabb kártétel azonban
az elletőn alakult ki. A megbetegedett vemhes üszők, ahogy megellettek, pár napon belül el is pusztultak. Közben megérkezett a
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laboreredmény, hogy valóban mindkét vírus (Bovin RS és PI3)
rendszerünk azonnal jelezte a tejtermelés-csökkenést, azonban
garázdálkodik nálunk és tankönyvi módon szövődményként
ez a segítség a nem termelő csoportokban nem működött. Itt
jelen van a Pasteurella multocida is.
csak a láz megjelenése volt a legkorábban észlelhető elváltozás.
Ekkor már láttuk, hogy kár volt átszállítanunk a borjakat, de nem
Az üszőtelepen szigorítottuk a járványvédelmi szabályokat, felvolt mit tenni. Elkezdtünk versenyt futni a vírussal. Példaértéfüggesztettük az inszeminálást, az egyéb vakcinázási munkákat
kű volt a konkurens gyógyszergyártók együttműködő készsége.
is ideiglenesen szüneteltettük. Itt is rendszeres – nem a teljes
Egyikük sem helyezte az eladói érdekeit a szakmai munka fölé.
állományra kiterjedő, de reprezentatív számú – hőmérőzést véSok, nálam lényegesen tapasztaltabb kollégával, virológussal
geztünk napi szinten.
konzultáltam, mielőtt letisztáztam magamban a vakcinázási straEkkor már jelentős számú elhullás volt, főleg az ellető istállótégiát. Természetesen voltak egymásnak ellentmondó véleméban, és az elsőborjas tehenek csoportjában (2. istálló) az alábnyek is, de a döntést egyértelműen nekem kellett meghoznom.
biak szerint:
Így döntöttem:
Elhullott Elléstől a megElhullásig
a hottói telepen (1285 állat)
egyedek
betegedésig
Észleléstől
Istálló
alkalmazott
Láz1. intranazálisan élővírussal levakcináztuk a 9
sorszáma
eltelt
napok
kiesésig
napok
jelölése
gyógyszerek
csúcs
nap feletti itatásos borjakat (130 egyed)
2. mivel a választott állomány 2 csoportja már
1
4
2
AB+NS+PB
40,2
ekkorra kezdett megbetegedni, hosszú hatánincs
sú Pasteurella multocida ellen hatékony AB
2
0
0
ellető
adat
kezelést alkalmaztunk náluk és a fiatalabb
3
2
2
NS+PB
40,9
csoportot egyidejűleg intranazálisan élőví4
5
2
NS+PB
39,7
russal levakcináztuk
3. az ellés előtt álló csoportokat elkezdtük hő5
3
2
NS+PB
41,1
mérőzni, a lázas egyedeket azonnal AB+NS
6
4
2
NS+PB
41,3
kezelésben részesítettük, náluk vakcinát
7
7
2
NS+PB
40,3
nem alkalmaztunk
8
3
2
NS+PB
41,3
a bekeházi telepen (815 állat)
9
4
2
ellető
NS
41,7
1. szúrópróbaszerű hőmérőzésekkel kontrol10
4
2
NS+PB
41,9
láltuk a járvány terjedését, a lázas állatokat
nincs
(ekkor 3 egyed) elkülönítettük
11
1
1
ellető
adat
2. inaktivált vakcinával állományvakcinázást
12
3
2
ellető
NS
40,7
végeztünk a következőek alapján:
a Hottóról áthozott, és azzal közvetlenül szom13
5
3
ellető
NS
40,2
szédos csoportban ekkorra már jelentősebb
14
2
7
NS+PB
41,2
számú lázas (39,5-40,5 C˚) egyed volt, ezért
15
7
4
ellető
NS
40,5
őket nem vakcináztuk, hanem hosszú hatású
16
8
5
ellető
NS
40,7
Pasteurella multocida ellen hatékony AB kezelést alkalmaztunk, a következő napokban pedig
17
4
3
ellető
NS
41,7
szájon át lázcsillapító és multivitamin készít18
0
4
ellető
NS
41,3
ményt kaptak. Ezekhez a csoportokhoz legköze19
10
2
NS+PB
41,4
lebb lévő két növendékcsoportot vakcináztam és
20
2
7
NS+PB
40,5
AB-kezelésben is részesítettem párhuzamosan, a
többi állatot vakcináztuk.
21
4
3
ellető
NS
40,2
A „tűzbe oltás” döntés meghozatala osztotta meg
22
8
7
ellető
NS
41,9
a legjobban a kollégákat, én a következőképpen
23
2
0
ellető
37,9
gondolkodtam: ha előbb találkozik a vakcina
24
5
2
ellető
NS
40,7
vírussal az állat, akkor már esetleg bizonyos ellenanyag termelése lehet, mire odaér a vad vírus.
25
4
4
NS+PB
40,9
Ebből a szempontból jobb lehetett volna az élő
26
7
3
ellető
NS
40,4
vírus alkalmazása a gyorsabb immunválasz el27
5
7
ellető
NS
40,6
érése érdekében, de technikailag nagyon nehéz

28
3
Bháza
AB+NS
40,6
lett volna kivitelezni 800 állat intranazális kezelését, az injektábilis készítményben pedig a BVD
átlag
4,2
3,5
40,76
víruskomponens miatt éreztem, hogy megosztaJelmagyarázat: AB: antibiotikum, NS: nem szteroid gyulladáscsökkentő,
nánk az állatok védekezésre szánt kapacitását.
PB: probiotikum
A vakcinázás után a napi rutinmunkába beillesztettük a szárazonálló állatok hőmérőzését. December 20-án
Az elléstől eltelt napokat csak az elletőn egyből elpusztult
160 állatunk volt a szárazonálló istállóban. 5 hőmérőt használva
egyedeknél tüntettem fel. Az elhullott állatok között mindössze
párhuzamosan kb. 1-1,5 óra alatt tudtuk végigpörgetni az istállót
kettő volt, aki AB-kezelést kapott, (ebből az egyik az egyetlen
az oltófolyosón és lekezelni a lázas állatokat. A tejelő állatoknál
bekeházi elhullás volt) ezért korábbi döntésemet, miszerint AB-t
a megbetegedés észlelését megkönnyítette, hogy a számítógépes
a betegség észlelésekor rutinból nem adunk a következőek sze46 Holstein Magazin
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A Kenosan egyesíti magában a rendkívüli
tapadó- és penetrálóképességet már nagyon
alacsony koncentrációban is! Különleges
összetétele egyedülálló tisztító hatást eredményez az erősen szennyezett felületeken az
állattartó épületekben. Akár vastagabb, rászáradt lerakódások (pl.: trágya, alom, stb.) eltávo-

www.hatagro.hu

lításával is megbirkózik a fiaztatókban, hizlaldákban, pulyka- vagy brojlernevelő épületekben, fejőházakban, stb. Az eredményes tisztító
hatás a példa nélküli tapadóképességből
eredő megnövelt behatási időnek köszönhető,
mely minden felülettípuson hatásos.

HAT-AGRO
ÁLLATI JÓ MEGOLDÁSOK

ÁLLATI JÓ MEGOLDÁSOK MÁR 15 ÉVE!

®

Hazai szerzőink
rint módosítottam: kivétel az ellés előtt álló állatok. Ezekben a
csoportokban tehát láz észlelése esetén egyből AB+NS kezelést
alkalmaztunk, és nyomon követtük a láz alakulását. Az AB-ot 7
naponta ismételtük, a NS-ot naponta. Nagy segítség lett volna
számunkra, ha már akkor rendelkezésre áll a pour on NS készítmény, de akkor még az állatok és az állatorvos nagy bánatára
maradt a napi 20-45 ml sc/im alkalmazott gyógyszer.
A járvány súlyosabb része kb. 2 hét alatt lezajlott, az elhullások
december 10-20. között voltak. A kifejezett klinikai tüneteket
mutató állatokat azonnal elkülönítettük, de a gyógykezelésük
sajnos eredménytelen volt.

A boncolások során a sokak által leírt emphysema (tüdőtágulat),
valamint az intersticiális tüdőgyulladás volt jellemző. (dr. Solymár Dániel felvétele)

A szárazonálló állományt és az üszőtelepen lévő állatokat még
két hétig – fokozatosan csökkenő intenzitással – lázmérőztük és
gyógykezeltük. A tejcsökkenés mértéke szerencsére nem haladta meg a 15%-ot. 15 éves praxisom során hasonló járvány nem
érintette az állományunkat, de a telep intézője 35 éves állattenyésztői munkája során sem találkozott még hasonlóan durva
kártétellel.
A betegség óvatos becslések alapján 40 millió forint kárt okozott, nem beszélve arról az elmaradt tejár bevételről, amit a kiesett frissen ellett tehenek adtak volna az elkövetkező években.
A tulajdonosok Olaszországból egy virológus állatorvossal érkeztek január elején, hogy átbeszéljük a történteket és kialakítsuk a jövőre vonatkozó vakcinázási tervet. A kolléga elismerően
nyilatkozott az elvégzett munkáról és kérte a tulajdonosokat,
hogy fejezzék ki hálájukat ők is, hogy „csak ennyi lett a kár”.
Saját tapasztalatai alapján a két vírus együttes megjelenése a nálunk végzett kárnál jelentősen nagyobbat is képes előidézni.
Vakcinázási stratégiánkat a járvány után átalakítottuk, és a PI3/
RS elleni védekezést is bevezettük. A sors iróniája, hogy a megbetegedések előtt kb. 3 héttel az egyik vakcinagyártó cég képviselőjének kérdésére így válaszoltam: „Hiszen már többször
megbeszéltük, hogy nálunk a légúti problémák olyan ritkán fordulnak elő, hogy fölösleges vakcináznunk…”
Summázva, ha valaki nem szeret sokat olvasni:
• A PI3/RS vírus Pasteurella multocida baktériummal
társulva felbecsülhetetlen károkat tud okozni.
• A kártétel főleg a fiatal állatok ellésekor a legnagyobb.
• A nem beteg állat is terjeszti a fertőzést.
• Jelentős tejhozam-csökkenés és elhullás is lehet a betegségek következménye.

FUTÓMŰFELÚJÍTÁS
PROFESSZIONÁLIS CSÜLÖKKÖRMÖZŐ
KALODÁK HOLLANDIÁBÓL
WOPA BV GYÁRTMÁNY
ÁTHAJTÓ JELLEGŰ KALODA
HORGANYZOTT VÁZSZERKEZETTEL
ÖNBIZTOSÍTÓ EMELŐ-RÖGZÍTŐKKEL
CE JELZÉSSEL, MUNKAVÉDELMI LEÍRÁSSAL.
A kaloda alacsony küszöbbel gyártott, ez megkönnyíti az állat
kivezetését. A hátulsó lábvégek felemelés után rögzíthetőek,
a kaloda rúgásgátló funkcióval is ellátott.
Dr. Lehoczky János
Leholand Kft.
6635 Szegvár, Kórógy u. 72.
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Tel/fax: 63/364-361
web: www.leholand.hu

Mobil: 30/9453-764
e-mail: leholand@leholand.hu

Értéket Teremtünk
a genetikai előrehaladás és a reprodukciós teljesítmény maximalizálásával.

“Az Alta hosszú évek óta partnerünk tenyészetünk fejlesztésében.
Hozzáértésük és megbízható bikaparkjuk nagy értéket képvisel
számunkra. A közös munka eredménye nap
mint nap látható tenyészetünkben, ahol
mindig számíthatok az Alta támogatására. ”
Ludvig László
ágazatvezető
Hidráns Kft. 800 tehén
Szil.

Alta Genetics Hungary Kft.
www.altagenetics.com | +36-26 713 -126
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Az óra csörög vagy a tehén bőg!?
Gondolatébresztő a mikotoxinokról
Illés Róbert
regionális értékesítési vezető, IMPAVIDUS
Az egyetemi éveim elején, a gyakorlati telepen a szállásunk
mellett volt az ellető. Egy éjjeli órán az egyik tehén elkezdett
bőgni, hogy jelezze, ő most elleni fog. Persze, azt hittem, hogy
az órám csörög és próbáltam még 5 percet nyerni, hogy ne
kelljen felébredni…
Rég volt már ez, de nem olyan rég volt a tavalyi ősz, amikor
ki-ki eltárolta, majd megkezdte a betárolt takarmányok etetését.
A takarmányos cégek pedig a takarmány mikotoxinszintjeit
kezdték el vizsgálni és megállapították, hogy igen magasak az
értékek. Aztán jöttek a fényesebbnél fényesebb hirdetések és
ígéretek az újságokban. Sokan azt gondolják, hogy az a DON
és FUMONISIN szint, amit marhái a takarmánnyal megesznek
nap mint nap, az nem probléma, minden rendben van. Az elmúlt
öt év átlagos toxinszint értékeit mutatja a következő ábra, mely
saját, magyarországi vizsgálataink eredményein alapulnak:
Tisztán látszik, hogy az idei értékek nagyon hasonlóak a 2010-es
aratás szintjeihez. Egyértelmű, hogy a fő problémát a Trichotecén
család, azon belül is a DON toxin, valamint a FUMONISIN
okozza. (Bízom benne, hogy Ön nem az Aflatoxinra gondolt,
mikor ezeket a sorokat olvassa, mert annak az értéke ott van
lent, a nullához közel.)
Lássunk néhány gondot ízelítőnek, amit a DON és Trichotecén
testvérei tudnak okozni: lágy bélsár, emésztési zavarok,
rosszabbul emésztett takarmány, mivel roncsolja a bélhámszövet
sejtjeit is. Továbbá elmarad a tejtermelés az optimalizált recept
elvárásától, vagy akár csökken a tejtermelés, emelkedik a
szomatikus sejtszám, gyengébb a vemhesülés, romlanak a
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szaporodásbiológiai értékek, lábvég problémák alakulnak ki...
stb.! A másik „gengszter” a FUMONISIN gátolja a szervezet
természetes helyreállító folyamatait: több a köhögős állat, ami
főleg a borjaknál tűnik fel könnyen; májproblémák alakulnak ki,
melyek a laktáció elején okoznak zavarokat. Rontja a tejtermelést
is, az immunrendszer védekező képességét, azaz néha átszalad
az állományon valami kórokozó.
Olyan tüneteket talált a felsoroltak között, ami az Ön telepén és
az Ön állataival is előfordul? Akkor Önnél is ott csörög már az
ébresztőóra vagy bőg a tehén! Ideje ébredni és elgondolkodni a
megoldáson! A megoldás neve: MMiS. Ez a termék már több
mint 5 éve stabilan bizonyít a magyar piacon! A mi szlogenünk:
Ön és állatai nyugalma. A részletekért keressen minket telefonon
vagy a honlapunkon!
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Az amerikai tenyészértékek magyarázata
Babai Zoltán
ügyvezető igazgató, Alta Genetics Hungary Kft.
Az amerikai holstein-fríz bikák tenyészérték közlő lapjain feltüntetett betűk, számok és mozaikszavak még a profi tenyésztők
számára is értelmezést vagy frissítést igényelhetnek. A 2014.
decemberi formulaváltás után érdemes áttekinteni az amerikai
indexek új súlyozását és felfrissíteni az értékelésekben felbukkanó rövidítések jelentését.
TERMELÉS

EGÉSZSÉG

KÜLLEM

Szelekciós indexek
Arra ösztönözzük a tenyésztőket, hogy a párosítási tervek elkészítése előtt alkossák meg a telepük mélyebb analízisein alapuló,
egyedi (súlyozású) szelekciós indexét, amely alapján saját céljaiknak legjobban megfelelő bikákat választhatnak. Természetesen a hivatalos amerikai nemzeti tenyészértékek és szabványindexek a tejtermelő farmer számára hatékony alapeszközök a
jövedelmezőség javításában és a genetikai előrehaladásban.
TPI = Total Performance Index
A TPI, a Holstein Association USA (HA-USA, Amerikai Holstein Szövetség) által a főbb tulajdonságok alábbi súlyozásai
mellett kalkulált érték. A bika elsődleges értékmérője.
46%
TERMELÉS
27 Fehérje
16 Zsír
3 Takarmányhasznosulás

28%
EGÉSZSÉG
13 Fertilitás
7 Hasznos Élettartam
-5 Szomatikus Sejt
pontszám
2 Lány nehézellés
1 Lány holtellés

26%
KÜLLEM
11 Tőgykompozit
8 Küllem ÖÉ
6 Lábkompozit
-1 Tejelő Jelleg

TPI tulajdonságok súlyozása

NM$ = Net Merit Dollars
Az NM$ leírja a várható élettartamra jutó tehenenkénti nettó
nyereséget a 2010-ben született elsőborjas referenciapopulációhoz, mint bázishoz képest. Súlyozása ötévente változhat.

43%
TERMELÉS
22 Zsír
20 Fehérje
-1 Tej

41%
EGÉSZSÉG
19 Hasznos Élettartam
7 Lány Vemhesülés
-7 Szomatikus Sejt
pontszám
5 Ellési Tulajdonságok
2 Üsző Fertilitás
1 Tehén Fertilitás

16%
KÜLLEM
8 Tőgykompozit
-5 Test Méret
3 Lábkompozit

NM$ tulajdonságok súlyozása

CM$ = Cheese Merit Dollars
Ez az index az adott tehén után várhatóan eladott tejmennyiségből előállítható sajt- és egyéb tejtermék mennyiségéből számított érték, az alábbi súlyozásokkal:
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52%
TERMELÉS
24 Fehérje
19 Zsír
-9 Tej

36% EGÉSZSÉG
16 Hasznos Élettartam
-7 Szomatikus Sejt pontszám
6 Lány Vemhesülés
5 Ellési Tulajdonságok
1 Üsző Fertilitás
1 Tehén Fertilitás

12%
KÜLLEM
6 Tőgykompozit
-4 Test Méret
2 Lábkompozit

CM$ tulajdonságok súlyozása

MACE = Multiple-trait Across Country Evaluation
Jelzi, hogy a bika értékelése több országból származó ivadék információt foglal magába
CDCB = Council on Dairy Cattle Breeding = Tejelő Szarvasmarha Tenyésztők Tanácsa, mely kalkulálja a termelési
tenyészértékeket és egészség-tulajdonságokat.
GFI% = Genomic Future Inbreeding percentage = Várható
genomikus beltenyészettség %-ban kifejezve.
aAa = Animal Analyzis Associates = Állatvizsgálati Társaság
mutatószáma
Ez egy hatjegyű kódszámsor, amely megmutatja, hogy a fenti tenyésztői társaság által alkalmazott hat tulajdonság szerinti
tehénanalízis alapján, mennyire lehet ideális a kiválasztott partnerbika. Sorrendben balról jobbra haladva jelzi, hogy a bika melyik tulajdonságban mennyire javító hatású
DMS = Dairy Mating Service = Tejelő Fajták Tenyész-párosítási
Szolgálata
Ez szintén egy hatjegyű kódszámsor, amely megmutatja, hogy a
DMS módszert alkalmazó, tehát hat tulajdonság szerinti tehénanalízis alapján, mennyire lehet ideális a kiválasztott partnerbika. Sorrendben balról jobbra a bika erősségei szerinti kódolással.
Termelés
PTA = Predicted Transmitting Ability = Örökítő Érték
Egy adott tulajdonság javító vagy gyengítő becsült értéke, amelyet az állat utódaiba átörökíteni képes. Az állat saját teljesítményén és ismert rokonai értékein alapuló érték.
PTAM = Tejmennyiség örökítő érték fontban
PTAP = Fehérjemennyiség örökítő érték fontban és %-ban
PTAF = Zsírmennyiség örökítő érték fontban és %-ban
CFP = Zsír-és Fehérjemennyiség örökítő érték összege fontban              
PRel =Termelési tenyészértékek megbízhatósága %-ban
Küllem
PTAT = Predicted Transmitting Ability Type = Küllemi tulajdonságok örökítő értéke
UDC = Tőgykompozit index, a következő alkotókkal és súlyozásokkal:

Hazai szerzőink
• 35% Tőgymélység
• 16% Első tőgyfél illesztés
• 16% Hátulsó tőgyfél magasság
• 12% Hátulsó tőgyfél szélesség
•   9% Tőgyfüggesztés
•   7% Hátulsó bimbók helyeződése
•   5% Elülső bimbók helyeződése
FLC = Láb-lábvég kompozit index, a következő alkotókkal és
súlyozásokkal:
• 50% Lábkompozit
• 24% Körömszög
• 18,5% Hátulsó láb hátulnézet
• 7,5% Hátulsó láb oldalnézet
TRel = A küllemi tenyészértékek megbízhatósága %-ban
Egészségtulajdonságok és ellési mutatók
PL = Productive Life = Hasznos élettartam hónapban kifejezve
Az adott bika lányának élettartama során várható több/kevesebb produktív hónap. A tehén a laktáció minden hónapja után
„jóváírást” kap. A laktáció elején a csúcshónapokban többet, a
laktáció végén kevesebbet. Az idősebb tehenek többet, mint a
fiatalabbak. Így áll össze a Hasznos Élettartam érték.
DPR = Daughter Pregnancy Rate = Lány vemhesülés
A DPR % pontban fejezi ki, az üres tehenek vemhesülési különbségét egy 21 napos periódusban. A DPR „1.0” értéke azt
mutatja, hogy az adott bika lánya 1%-kal valószínűbben vemhesül az adott ciklusban mint egy olyan bika lánya, ahol a DPR
érték „0”. A DPR minden 1.0% növekedése a nyitott napok számának 4 napos csökkenésének felel meg.
SCS = Somatic Cell Score = Szomatikus Sejtpontszám
SCE = Sire Calving Ease = Apai Nehézellés %
A bika után megfigyelt és regisztrált nehéz ellések százalékosan
kifejezve, az első laktációs teheneknél.
DCE = Daughter Calving Ease = Lány Nehézellés % A lányutódok ellési képessége
A bika elsőborjas lányainál megfigyelt és regisztrált nehéz ellések százalékosan kifejezve.
SSB = Sire Stillbirth = Apai Holtellés %

A bika után megfigyelt és regisztrált holt ellések százalékosan
kifejezve az első laktációs teheneknél.
DSB = Daughter Stillbirth = Lány Holtellés %
A bika elsőborjas lányainál megfigyelt és regisztrált holtellések
százalékosan kifejezve.
HRel = Az egészségtulajdonságok megbízhatósága %-ban
HCR = Heifer Conception Rate = Üsző termékenyülési arány,
üsző fertilitás
A szűz üsző fogamzóképessége – a termékenyítésenként vemhesülő üszők százalékos eltérésében kifejezve. A HCR „1.0” értéke
azt mutatja, hogy az adott bika lánya 1%-kal valószínűbben vemhesül üszőként mint egy olyan bika lánya, ahol a HCR érték „0”
CCR = Cow Conception Rate = Tehén termékenyülési arány,
tehén fertilitás
A tehén fogamzó képessége – a termékenyítésenként vemhesülő
tehenek százalékos eltérésében kifejezve. A HCR „1.0” értéke azt
mutatja, hogy az adott bika lánya 1%-kal valószínűbben vemhesül tehénként, mint egy olyan bika lánya, ahol a HCR érték „0”.
Genetikai kódok
PO = Megfigyelt polled | PC = Tesztelt heterozigóta polled |
PP = Homozigóta Polled
Polled = genetikailag szarvatlan
RC = Recesszív vörös génhordozó | DR = Dominánsan vörös
gént hordozó  
BY = Brachyspina terhelt | TY = Brachyspina mentes
BL = Bovinve Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD) pozitív |
TL = BLAD negatív
CV = Complex Vertebral Malformation (CVM) pozitív |
TV = CVM negatív
DP = Deficiency of the Uridine Monophosphate Synthase
(DUMPS) pozitív | TD = DUMPS negatív
MF = Mulefoot pozitív| TM = Mulefoot negatív
HH1 - HH2 - HH3 – HH4 – HH5 = Holstein haplotípusok
negatív fertilitási effektussal

SZAKTANÁCSADÁSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT
Intézmény-nyilvántartási. szám: 13-0335-04 Akkreditációs lajstromszám: ALF-053
Március végén ismét csülökkörmöző tanfolyam!
Csülökkörmöző tanfolyam indul a Szent István Egyetem szervezésében Józsefmajorban!
A négy nap alatt zajló képzés során a résztvevők elsajátítják az alapvető munkavédelmi, anatómiai és kórtani
ismereteket, a betegségek kezelési és megelőzési lehetőségeit, és a tehermentesítő csülökkörmözés gyakorlatát,
amellyel alkalmasak lesznek szarvasmarha állományok lábvégápolásával kapcsolatos feladatok szakszerű elvégzésére.
A tandíj kedvezményes ára, most utoljára: 77.000,- Ft+ÁFA
Oktató: DR. LEHOCZKY JÁNOS (Leholand Kft.)
A tanfolyam ideje: 2015. március 26-29.
Jelentkezés: Szent István Egyetem Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ
Horváth Katalin, Tel: 28-522-019, info@fkk.szie.hu

www.holstein.hu 53
2015/1

MÁRCIUS 18-19.
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Előadó
Időbeosztás
Témák
Előadó
Időbeosztás
Témák
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A rozs betakarításának aktuális kérdései.
Iván
Ferenc
9:00-10:00
Időbeosztás Betakarítás:
Témák
Előadó
Betakarítás: A rozs betakarításának aktuális kérdései.
Iván Ferenc
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Betakarítás:
A
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kérdései.
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Betakarítás: A rozs betakarításának aktuális kérdései.
Iván Ferenc
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1.Betakarítás:
Az őszi keverék tavaszi betakarítása a tejtermelés Dr. Orosz Szilvia
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Az őszi keverék szemszögéből.
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OKTÓBER 7-8.
5. nap

Szekció

Időbeosztás
9:00-10:00

Tömegtakarmányok
termesztése,
betakarítása és
tartósítása

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00

Gyakorló szakemberek
előadása

A takarmányozás
gyakorlata

6. nap
Tenyésztés és
állategészség

Témák

Előadó

Növénytermesztés: Az őszi gabonafélék és keverékek aktuális
gyakorlati kérdései.

Dr. Hoffmann Richárd

Tartósítás: Az aerob stabilitás.
Tartósítás: A silókukorica erjedése és aerob stabilitása.
Homo- és heterofermentatív baktériumok, mint silózási
adalékanyagok. Silófal-védelem az USA-ban.
Tartósítás: Az idei kukoricaszilázsok részeredményei.

Prof. Limin Kung
Prof. Limin Kung
Dr. Orosz Szilvia

14:00-15:00

A meghatározó 90 nap - avagy az előkészítés, ellés, involúció
gyakorlati vonatkozásai egy nagy létszámú szarvasmarha
állományban.

Dr. Bérdi Petra
Dr. Kátai Levente

15:00-16:00

A nagytejű tehenek korszerű takarmányozása az USA-ban
(költséghatékonyság).

Corwin Holtz

16:00-17:00

A nagytejű tehenek korszerű takarmányozása az USA-ban
(szaporodásbiológiai szempontok).

Corwin Holtz

17:00-18:00

A magzatburok visszatartás takarmányozási összefüggései.

Dr. Dégen László

9:00-10:00

Előadás a HFTE szervezésében.*

nemzetközi előadó

10:00-11:00

Előadás a HFTE szervezésében.*

11:00-12:00

Staphylococcus aureus mentesítés a gyakorlatban.

12:00-13:00

Tej
alapú
ketózismonitoring-rendszer
Magyarországon.

hazai előadó
Dr. Tibold János
Dr. Kovács Péter

bevezetése

Dr. Monostori Attila

NOVEMBER 25-26.
7. nap

Szekció

Időbeosztás
9:00-10:00
10:00-11:00

TMR-technológia

Gyakorló szakemberek
előadása
A takarmányozás
gyakorlata
8. nap
Tenyésztés és
állategészség

Témák
A TMR táplálóanyag-tartalma: A hazai monitoringrendszer
tapasztalatai (TMR vizsgálatok mért adatai).
A TMR fizikai szerkezete (heterogenitás, válogatás,
strukturálisrost-ellátás, szárazanyag- és rostfelvétel, tejtermelés).

Előadó
Dr. Orosz Szilvia
Dr. Orosz Szilvia

11:00-12:00

A takarmánykitárolás- és etetéstechnológia egyes műszaki
kérdései (silófal-menedzsment, bemérési sorrend, keverési idő,
keverő-kiosztó kocsi típusok).

Barkóczi Tibor

12:00-13:00

Takarmány-előkészítés: a széna előaprítás és bemérés műszaki
kérdései - a homogén és strukturált TMR tükrében.

Barkóczi Tibor

14:00-15:00

Eredményes borjúnevelés a gyakorlatban: egy újszerű
takarmányozási módszer.

Gyakorló szakember

15.00-16.30

A takarmányozás hatása a tejelő szarvasmarha teljesítményére és
hasznos élettartamára.

Dr. Jan van Eys

16.30-17.30

A ketózis takarmányozási összefüggései.

Dr. Dégen László

9:00-10:00

Előadás a HFTE szervezésében.*

nemzetközi előadó

10:00-11:00

Előadás a HFTE szervezésében.*

hazai előadó

11:00-12:00

Ha nem áll fel – Elfekvő tehenek elkülönítő kórjelzése.
Az állategészségügyi igazgatás aktuális kérdései a szarvasmarha
ágazatban.

Dr. Varga Tamás

12:00-13:00

Dr. Bognár Lajos

A változtatás jogát fenntartjuk!

*Tenyésztési – tenyésztésszervezési előadások a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének szervezésében. A neves külföldi és hazai előadók
előadássorozata az alábbi témaköröket dolgozza fel:
- telepi menedzsment szelekciós programok gyakorlati alapjai, az egyénre szabott tenyésztési cél;
- genomszelekció eszköztára, elvek és módszerek;
- a tenyészállományok objektív elemzésének lehetőségei;
- az új küllemi bírálati rendszer bemutatása, kibővült szolgáltatások;
- a funkcionális küllem és a gazdaságosan termelő tehén összefüggései;
- cél a törzskönyvezett elit állomány kialakítása - a törzskönyvezés alapjai.

www.atkft.hu

JELENTKEZÉSI LAP 1 FŐ RÉSZÉRE
’Szarvasmarha-ágazati Szemináriumok’ 2015. Szolnok
A regisztrációs lapot minden résztvevőre külön kérjük kitölteni!
Delegáló cég neve:

Elhelyezés (tegyen x-et)

(egy céghez több regisztrációs lap is kitölthető):
(Egy cégtől más-más résztvevő is érkezhet a
különböző szakmai napokon)

1. negyedév
2. negyedév
3. negyedév
4. negyedév

Résztvevő neve

2015. március 18.

1. nap

2015. március 19.

2. nap

2015. június 03.

3. nap

2015. június 04.

4. nap

2015. október 07.

5. nap

2015. október 08.

6. nap

2015. november 25.

7. nap

2015. november 26.

8. nap

1 ágyas
(65.000 / fő)

2 ágyas szoba
esetén
szobatárs neve

2 ágyas
(52.000 / fő)

Részvételi díj mindösszesen (Ft +ÁFA)
A költségviselő cég adatai (delegáló vagy szponzoráló cég) a számla kiállításához:
Költségviselő cég neve:
Irányítószám:

Település:

Közterület:

Házszám:

Résztvevő személy (vagy kapcsolattartó személy) neve és telefonszáma:
Résztvevő személy (vagy kapcsolattartó személy) értesítési email címe:
A REGISZTRÁCIÓS HATÁRIDŐ PONTOS BETARTÁSA
A SZOBAFOGLALÁS MIATT FONTOS!
A KEDVEZMÉNYEKRŐL RÉSZLETEK
A TÁJÉKOZTATÓBAN!

Regisztráció
határideje

Átutalás
határideje

2015. 02.05. 16 óra

2015.03.03.

Részvételi díj / fő (Ft + ÁFA)
1 napos

(8 nap együtt)

10% v. 5% kedvezmény

1. negyedév

2015. március 18.

1. nap

2015. 02.18. 16 óra

2015. 03.03.

19.000

2015. március 19.

2. nap

2015. 02.18. 16 óra

2015. 03.03.

19.000

2015. június 03.

3. nap

2015. 05.03. 16 óra

2015. 05.23.

19.000

2015. június 04.

4. nap

2015. 05.03. 16 óra

2015. 05.23.

19.000

2015. október 07.

5. nap

2015. 09.07. 16 óra

2015. 09.27.

19.000

2015. október 08.

6. nap

2015. 09.07. 16 óra

2015. 09.27.

19.000

2015. november 25.

7. nap

2015. 10.25. 16 óra

2015. 11.15.

19.000

2015. november 26.

8. nap

2015. 10.25. 16 óra

2015. 11.15.

19.000

2. negyedév
3. negyedév
4. negyedév

2 napos
1 ágyas

2 ágyas

65.000

52.000

65.000

52.000

65.000

52.000

65.000

52.000

Tudomásul vettem a rendezvényeken való részvétel feltételeit, a kiegészítő tájékoztatót elolvastam.

Dátum:

Aláírás (költségviselő részéről):

Kérjük visszaküldeni e-mailben (szeminarium@atkft.hu) vagy postai úton (Rácz Henriett, ÁT Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa
György út 58.)
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LAKTIVÁTOR

A PIACVEZETŐ IVARZÁSMEGFIGYELŐ RENDSZER
Már 71 működő rendszer és több mint 20.000 db laktivátor Magyarországon!
-

24 órás ivarzás megfigyelés az év minden napján

-

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

-

Csendes és/vagy éjszaka ivarzó egyedek felismerése

-

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

-

Hazai telepirányítási programokkal összekapcsolható

-

Magyar nyelvű, fejőgép márkáktól független, azokkal kompatibilis

-

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

-

Rövidebb két ellés közötti idő, javuló spermaindex,
alacsonyabb gyógyszerköltség

-

Tehén és üsző állományra egyaránt használható

-

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

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

Hazai szerzőink

Kétlépcsős szopósborjú-nevelés Pélyen
2014 decemberében elkészült Pélyen az ország legkorszerűbb
borjúnevelője, amely mintaként szolgálhat a következő
pályázati időszak beruházásaihoz. A telepi beruházások
túlnyomó többsége mindezidáig a fejőház, termelőistálló és
trágyatároló háromszögben mozgott. Ebben az is szerepet
játszott, hogy a borjúnevelő korszerűsítése nem mutatkozik
meg azonnal a bevételi oldalon. Az viszont nyilvánvaló, hogy
aki a borjúnevelésbe pénzt fektet, az a telep biztos jövőjét építi.
A jól kidolgozott, szakmailag is erős lábakon álló borjúnevelés
korszaka most kezdődik.
Az anyától való elválasztást követően a borjak hagyományosan
egyedi iglukba kerülnek. Fejlődésük megfigyelése, az egyedi
beavatkozás, az átfertőzés elkerülése másképp nem lehetséges. A
pélyiek hisznek abban, hogy a borjakat a természetes életmódnak
megfelelően szoptatni kell, ezért a meglévő Steinmannketreceket átalakították cumis vödrös itatásra. A szopás serkenti
a nyálképződést, amely pozitívan hat az emésztésre, a későbbi
kérődzés kialakulására.
A 2-3 hetes stabilizációt követően az állomány átköltözik az
új borjúnevelőbe, ahol természetes körülmények között, 10-10
férőhelyes csoportokban töltik el az elkövetkező 80 napot.
A Stallprofi Kft-nél tervezett és előregyártott, félnyeregtetős,
nagy belmagasságú ragasztott fatartós épületet úgy álmodták
meg, hogy az istállóklíma és a fény optimális feltételei
teljesüljenek. A csúcstechnikának számító, a déli oldalon 5m
nyitással működő 40 m hosszú szélfogó függöny téli napokon is
gyakran nyitva van, így használva ki a természetes benapozást.
Az északi oldali alacsony szélfogó hideg napokon mindvégig
felhúzva marad, meggátolva a huzatos légmozgásokat. Meleg
nyári időszakban mindkét oldalt teljesen nyitva tartják majd,
hogy az intenzív keresztirányú légmozgás kialakulhasson.
A boxokat úgy építették meg, hogy a szomszédos csoportok
egyedei ne érintkezhessenek egymással. A betonlábazat jól állja
a gépi takarítást, a tetősíkig kifutó UV-álló üreges PVC fal meggátolja a boxok közti fertőzéses légmozgást. A megoldás további
előnye, hogy a kitelepítést követő takarítás nagynyomású mosása nem zavarja a szomszédos egyedeket. Itt is cumis vödörből
itatják a borjakat. A Milk Shuttle 250 literes mobil tejkiosztóval a gondozó az időjárástól védetten, kényelmesen végezheti
munkáját, miközben lehetősége van megfigyelni az állatokat.
A kombinált nyakbefogó az itatás után is bent tartja borjakat,
amíg a szopási reflexet kielégítve a cumival játszanak. Az itatás
végeztével a vödrök felhajthatók. További fontos kiegészítő a
függesztett jászol, amely takarítás idejére lecsatolható. A nyak-
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befogó sor két oldalra szétnyitható, elősegítve a gépi takarítást
és almozást. Vízitatásra a temperált cirkulációs csőhálózatra
csatlakoztatott, fűtött zománcozott itatócsészék szolgálnak.
A tejről való választást követően a borjak még 1-2 hetet a
borjúnevelőben maradnak, hogy az utónevelőre való áttelepítés
kevesebb stresszel járjon.
Az épület előnyei már most láthatók. Bíró András, a Pély-Tiszatáj Zrt. szarvasmarha ágazatának vezetője a Soroló adásában is
említette:
A kiváló állatkomfortnak köszönhetően:
az állatok vitalitása erőteljesen javult
kevesebb a beteg állat
problémamentes a tömegtakarmányra való átállás
intenzívebb a takarmányfelvétel
borjúgondozóik örömmel használják a létesítményt.

Stallprofi borjúnevelô Pélyen
egészséges borjak,
hatékony munkavégzés
Hazai szerzőink
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Az állatkomfort mellett különösen nagy ﬁgyelmet fordítottunk a magas minôségû
anyagokra, az esztétikus megjelenésre, a barátságos munkakörnyezetre. Ezek együtt
garantálják a beruházás gyors megtérülését. Páratlan tervezési, projekt lebonyolítási
és szervezési hátterünk tôke az Ön számára is. Tekintse meg a létesítmény képes
összefoglalóját: www.stallproﬁ.hu/pelyborjunevelo
Stallprofi Magyarország Kft.,
2100 Gödöllô, Dózsa György út 13. • telefon: (+36) 28 514-485

www.stallprofi.hu

Nagy lehetőség a borjúnevelésben
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Hazai szerzőink

A fejőberendezés és a tőgygyulladás kapcsolata
Tóth Tamás
termékmanager, DeLaval Kft.
A tőgygyulladás komoly problémát jelent a tejtermelők számára.
Költséges, termelés kiesést okoz, és nehéz visszaszorítani. Ha
felüti a fejét, a termelők első helyen a fejőberendezést okolják.
Lássuk, mi az igazság ez ügyben, mennyiben játszhat közre a
fejőberendezés a tőgygyulladás kialakulásában és terjedésében.
A tőgygyulladás kialakulását számtalan tényező befolyásolja. A
tőgygyulladást okozó baktériumok szinte mindenütt jelen vannak a telepeken. Nagyságrendjüket egyrészt a külső környezet
(helyi klíma, helyi földrajzi adottságok, tradíciók, topográfia,
tartástechnológia) másrészt a telepi belső környezet (istálló típusa, istállói klíma, takarmányozás, telepi vezetés, istállói higiénia, trágyakezelés) határozza meg. Kifejezetten a fejéshez kapcsolódó tényezők a fejőberendezés kialakítása és teljesítménye,
a fejési rutinok alkalmazása, a fejési higiénia, a tőgy előkészítése
fejés előtt, a fejőberendezés tisztasága és a fejés utáni tőgyfertőtlenítési rutin.
A megfelelő tőgy előkészítési rutin használatával és a tőgy megfelelő stimulálásával csökkenthető a baktériumok tőgybimbóba
jutásának veszélye. A tőgy törlése során (különösen tőgybimbó
előfertőtlenítő szer használata esetében) ugyanis jelentős mértékben csökkenteni lehet a tőgybimbó bőrén lévő baktériumok
számát a fejőkészülék felhelyezése előtt. A nem megfelelő tőgyelőkészítés, mint például ugyanazon tőgytörlő kendő használata
több tehénnél vagy a tőgybimbók szárazra törlésének elmulasztása növeli a fertőzések kockázatát. A megfelelő előkészítés a
tőgy alatti vákuumszint ingadozást is csökkenti, ha a fejőkészüléket megfelelően stimulált, már megindult tejleadású tőgyre
helyezzük fel, és a megfelelő időben levesszük a tejleadás befejezése után.
A fejőberendezések hátrányosan befolyásolhatják a tőgyegészséget, ha negatív hatással vannak a tőgy elsődleges védelmi
vonalára, azaz a tőgy bőrére, a tőgybimbó csatornára illetve a
nyálkahártya szövetére. A pulzáció során a kehelygumi nyitásakor nem megfelelő beállítások esetében előfordulhat, hogy
olyan nyomásviszonyok alakulnak ki a tőgybimbó alatt, amelyek a baktériumokat hordozó tejcseppeket vagy tejsugarakat szinte
belövik a nyitott tőgybimbó csatornába. Ez a
folyamat jellemzően olyan esetben történik,
amikor nagyobb mennyiségű atmoszférikus
levegő jut a fejőkészülékbe. Ez előfordulhat
a kehelygumi lecsúszásakor, ha például a
tőgybimbó bőre vizes, nedves marad, vagy
a kehelygumi mérete nem megfelelő. A ros�szul beállított fejőkészülék levétel, az agres�szív kehelymeghúzás és a fejőkészülék nem
megfelelő elhelyezkedése a tőgyön is okozhat visszacsapódást.
A fejés folyamán a vákuumszint ingadozása
a kollektorban és a tőgybimbók alatt a tej
átcsapódását okozza egyik tőgynegyedtől a
másikig. Amennyiben a tehénnek már van
fertőzött tőgynegyede, az a többi tőgynegyed
gyulladását is okozhatja. A vákuumingadozás elkerülése az egyik legfontosabb feladat a
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fejőberendezések tekintetében. A rendszerben a vákuumesésnek
sokféle oka lehet, többek között a csatlakozó idomok szűkületeinél tejdugó kialakulása, a nem megfelelően méretezett tejvezeték
teljes feltöltődése tejjel, tejdugó kialakulása a tejtömlőzetben, a
függőleges tejcső szakaszokban a tej nem megfelelő szállítása.
Ezen okokat fel kell deríteni és a vákuumrendszert úgy kell beállítani, hogy az a lehető legenergiahatékonyabban, ugyanakkor az
optimálishoz legközelebbi tőgyalatti vákuumszint biztosításával
üzemeljen. A tejcseppek visszacsapódása minimalizálható a vákuumveszteség csökkentésével, megfelelő vákuumtartalék biztosításával, nagy terű kollektor használatával, felső tejelvezetésű
kollektorral (pl. DeLaval Harmony, Harmony Plus), megfelelő
átmérőjű tejtömlők és tejvezeték alkalmazásával, érzékeny vákuumszabályzó rendszer használatával (DeLaval VPC vákuumvezérlő), megfelelő fejőkészülék elhelyezkedés biztosításával
(DeLaval szervízkar) és a kollektor légbeeresztőjének megfelelő
használatával.
Előfordulhat, hogy a fertőző baktériumok átjutnak az egyik tehénről a másikra, a fejési folyamat során ugyanis sok lehetőség
van az átvitelre. A keresztfertőzések az új fertőzések mintegy
40%-át okozzák. Két tehén között a szennyezett kehelygumi viheti át a fertőzést. Erre a problémára jelent megoldást például
a DeLaval Airwash kehelygumi öblítő rendszer, amely a tehén
fejése után a kehelygumit víz-levegő keverékével öblíti, így eltávolítva a tejmaradványokat a következő tehén fejése előtt.
A fejőberendezés hibás beállítások esetén olyan fejési körülményeket hozhat létre, amelyek a tőgybimbók végének módosulását okozhatják. Ilyen sérülés az un. hiperkeratózis, amely a
tőgybimbó szöveteinek megvastagodása, elszarusodása, mellyel
a tejcsatorna teljesen nyitottá válik, így megszűnik a kórokozók
elleni védelem. Az ilyen jellegű elváltozásokat leggyakrabban
a túlfejés okozza, azaz egyrészt a fejés elkezdése a nem megfelelően stimulált tőgyön, másrészt a fejés folytatása olyankor is,
amikor már nincs vagy csak kevés tej található a tőgyben. Ilyen
esetekben általában a fejőberendezés levételi
paraméterei nincsenek jól beállítva. A túlfejés
elkerülhető megfelelő odafigyeléssel a fejőmunkás részéről, megfelelő tőgy előkészítéssel és megfelelően beállított tejfolyásvezérelt
fejőberendezés (DeLaval Duovac, ACR automatikus kehelylevevő, tejfolyásérzékelő, tejmérő) használatával.
Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy
a megfelelően méretezett, a gyártó előírásai szerint beszerelt és beállított, rendszeres
megelőző karbantartás keretében szervizelt
fejőberendezés nincs negatív hatással a tőgyegészségre!
A DeLaval több mint 100 éve áll a tejtermelők
szolgálatában. Innovatív cég vagyunk, termékeink alapos kutatás és fejlesztés eredményei,
a legújabb fejési, tőgyegészségügyi, ergonómiai és tejminőségi előírásoknak megfelelően
készülnek, és általuk lehetővé tesszük a fenntartható tejtermelést partnereink számára.

Hozza ki a legtöbbet fejőházából!
Tudja-e Ön, hogy a megfelelően beállított és rendszeresen
karbantartott fejőberendezéssel többet termelhet?
A fejési paraméterek rendszeres ellenőrzése és beállítása, valamint
a meghatározott időközönként végrehajtott megelőző karbantartás,
a kopó alkatrészek cseréje és a kehelygumi csere mind hozzájárulnak
ahhoz, hogy fejőberendezése mindig optimális teljesítménnyel
működjön. Törődjön fejőházával és az meghálálja Önnek!
További információkért hívja az Önhöz legközelebbi
DeLaval márkaképviseletet.
DeLaval InService – a nyugalom záloga!

www.delaval.hu
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Mérföldkő a Józsefmajori DeLaval VMS fejőrobot történetében
Tóth Tamás
termékmanager, DeLaval Kft.
A gödöllői Szent István Egyetem Józsefmajori Kísérleti és
Tangazdaságában 2013 áprilisában üzembe helyezett első
DeLaval VMS fejőrobot jelentős mérföldkőhöz érkezett.
A telepen egy DeLaval VMS fejőrobot végzi közel 70 tehén
fejését. A fejőrobot beüzemelése előtt a telepen egy Alfa Laval
Agri halszálkás berendezésen fejték az állományt. A robot beállításával a tejtermelés a várakozásoknak megfelelően megemelkedett. Az induláskori 1100 – 1200 literes napi termelés
legalább 15-20%-os növekedésére számítottunk, ám a valóság
ezt meghaladta. Mára a tejmennyiség heti átlagban 2000 L fölé
emelkedett, sőt a legutolsó adat szerint már elérte a 2100 litert
is. Ezzel a telep bekerült az előkelő „2 TONNA KLUB”-ba,
amelyhez a legalább napi 2 tonna tejet tartósan előállítani tudó
telepek tartoznak.

A siker több tényezőnek köszönhető. Induláskor minden tekintetben meglehetősen heterogén állománnyal kezdtünk. Sok volt
a viszonylag kis tejhozamú, hosszú laktációs idejű tehenek száma, valamint a nagyon hosszú tejleadású egyedek száma is. A
DeLaval VMS telepirányítási programja segítségével ezeket a
teheneket folyamatosan nyomon lehetett követni, amelyik nem
alkalmazkodott a robothoz, azokat ki lehetett vonni a termelésből és jó paraméterekkel rendelkező egyedekkel lehetett helyettesíteni őket.
Az OCC beépített szomatikus sejtszámláló lehetővé tette, hogy
az állomány tőgyegészségügyi állapotát folyamatosan, nap mint
nap, minden fejés során figyelemmel kísérjék, és a tőgygyulladás gyanús egyedeket már a klinikai tünetek megjelenése előtt ki
tudják válogatni és kezelni tudják. A tőgyegészség általános állapota javult a telepen, a szomatikus sejtszám egy év alatt 350.000
– ről 140.000 – re esett vissza állomány szinten. Ehhez hozzájárult a fejőrobot tőgybimbó előkészítő rendszere is, amely nap
mint nap konzekvensen ugyanolyan jól végzi a tőgyek előkészítését fejés előtt. Az előkészítési rutin lefuttatása után ugyanis
tiszta, száraz, stimulált, előfejt tőgybimbó áll készen a fejőkelyhek fogadására.
A telep dolgozói számára változást jelentett, hogy a nehéz fejési
műveleteket átvette a robot, így több időt tudnak fordítani az
állomány figyelemmel kísérésére és a telepirányításra. Ezáltal az
esetleges problémákat már korai stádiumban ki tudják szűrni, és
amennyiben szükséges be tudnak avatkozni.
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Az istállóban „Először Fejés” (Milk First) irányított tehénforgalmi rendszer található, amely szabályozza a tehenek mozgását a
pihenőtér, etetőtér és a fejőrobot között. A tehenek akkor érhetik el az etetőasztalt, ha áthaladtak egy válogatókapun, amely
a robot elővárakozó terébe tereli őket, ha már hosszabb ideje
nem voltak fejve. A rendszer lehetővé teszi a tehenek optimális
időközönkénti fejését, és minimalizálja a fejőrobotba kézzel beterelendő egyedek számát. A rendszeres fejési időközök és a jól
kifejt tőgyek szintén javítják az állomány általános tőgyegészségi állapotát és magasabb tejtermelést eredményeznek. A napi
fejések száma tehenenként átlagosan 2,1 körül alakul, így még
mindig van hová fejlődni, hiszen az ilyen kivitelű rendszerek
jellemzően 2,7 körüli átlagos fejési számot tudnak elérni.
A telep átalakította takarmányozási programját is. Naponta
négyszer etetnek, így az etetőasztalon mindig van megfelelő
mennyiségű és minőségű takarmány, ami motiválja a teheneket
a mozgásra. Az alap tömegtakarmány abraktartalma 30 literes
termelési szintre van beállítva, az e feletti abrakot a tehenek a
fejőrobotban kapják meg, a tejtermelési szintjüknek megfelelően. Jelen pillanatban az egy tehénre vetített átlagos napi termelés
közel 30 liter, ami óriási javulás az induláskori 20 – 22 literhez
képest. A takarmányozás változtatása magával hozta a tehenek
általános kondíciójának és egészségi állapotának javulását is,
amely szintén hozzájárul a tejtermelés növekedéséhez.
A jó termelési eredmény annak is köszönhető, hogy a szaporodásbiológiai adatok is lényegesen javultak, a vemhesülés 60%
felett van. A tejelő napok átlaga a kezdeti 270-ről 150 alá csökkent. A fejlődést az aktivitásmérő rendszerre alapozva a napi rutin megváltoztatásával érték el. Mivel a DeLaval aktivitásmérő
rendszer óránként szolgáltat adatokat a telepirányító rendszernek, így a nagy aktivitású teheneket a Delpro rendszerben folyamatosan figyelemmel kísérik, és a termékenyítéseket mindig a
megfelelő időben végzik el.
Bízunk benne, hogy a tendencia folytatódik, és a rendszerben
még meglévő tartalékok kihasználásával a közeljövőben elérhető közelségbe kerülhet az akár napi 2500 liter tej termelése is.
Világszerte ugyanis egyre emelkedik azon telepek száma, amelyek elérik az egy robotra vetített akár 3000 literes napi tejtermelést is.

Továbbra is várunk mindenkit, aki szeretné megtekinteni
működés közben a robotot. Teleplátogatásra Székely Zsolt
értékesítő kollégánál a 06-30-990-2135 telefonszámon lehet
bejelentkezni.
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inciprop® HOOF D

Tejelõ tehenek részére kifejlesztett lábvég
tisztító és fertõtlenítõ termék hagyományos
lábfürösztéses vagy egyedi permetezéses
felhasználásra
Tulajdonságok:
n
n
n
n

Tisztít, fertõtlenít és óvja a sérült patát
Kiváló antibakteriális és fungicid hatású
Megtartja a pataszaru rugalmasságát
Formaldehid-mentes

Összetevõk:

Kiszerelés:

n
n
n
n
n

n 21 kg
n 225 kg

Kvaterner ammónium
Glutaraldehid
Alumíniumszulfát
Cinkszulfát
Rézszulfát

AKció!
3 kanna megvásárlása esetén
2 kannát ajándékba adunk

+

Ecolab-Hygiene Kft.
1139 Budapest, Váci út 81-83.
Telefon: 06-1-886-1315
Fax: 06-1-886-1320

+

További információ: Animal-Hygiene Kft.
Kiss Attila: 30/229-6794
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ÚJ ALKALMAZÁSI MÓD

FINADYNE
TRANSDERMAL
™

Ideális transzdermális
felszívódás

Az új FINADYNE™ Transdermal (flunixin meglumin) bizonyított hatékonyságát az alkalmazását megkönnyítő új beadási módszerrel ötvözi. Az új összetétel lehetővé teszi a flunixin bőrön át való felszívódását, majd a véráramba
jutását. Ez az ideális alkalmazási mód megkönnyíti a szarvasmarhák kezelését
és sokat segít a telepüzemeltetési munkákban.

Finadyne
Transdermal
™

világelső
technológia

gyors, hatékony
idő- és
felszívódás
költségtakarékos

tű nélküli
alkalmazás
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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
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