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tétel 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.
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Standard laktációs termelés 2014.
A zárás eredményeként közöljük az 1-3 laktációs egyedek tej-, zsír- és fehérjetermelés Top50 rangsorát.

Az országjárás tapasztalataival gazdagodva várjuk a tavasz ki-
emelkedő szakmai eseményét az Alföldi Állattenyésztési Napo-
kat, a Nemzeti Holstein Show-t.
Ebben az évben az ötéves ciklus véget ért és tagjaink megyei 
taggyűléseken küldötteket választottak, majd a regionális kül-
döttgyűléseken elnökségi tagokat delegáltak. A tisztújítás első 
két fordulója rendben lezajlott. Általánosságban elmondható, 
hogy a korábban választott küldöttek ismét elvállalták a tiszt-
séget. Ez alól csak az esetlegesen átalakuló, megszűnő, össze-
olvadó tenyészetek képviselői jelentettek kivételt. Az elnökségi 
tagok delegálása is hasonló elvek mentén történt. A nyugat-ma-
gyarországi régió elnökségi tag delegáltja, egyesületünk alel-
nöke – Kerecsényi András úr nyugállományba vonulása okán a 
küldöttek új személyt jelöltek az elnökségbe. A régió Magyar 
József úrnak szavazott bizalmat. Az elnökség további tagjai – 
mandátumuk megújítása után a korábbi elnökségi tagok marad-
tak, biztosítva ezzel a folyamatos és zökkenőmentes átmenetet a 
két ciklus között. A május 13-ára tervezett országos küldöttgyű-
lés feladata lesz majd az elnök, az alelnök, valamint a felügyelő-
bizottság megválasztása.
Az országjáró körutunkon igyekeztünk érdekes előadásokkal 
megragadni tagjaink és vendégeink figyelmét. Az eredményes 

gazdálkodást segítő információkat gyűjtöttünk csokorba, bemu-
tatva az EU, illetve a nemzeti agrártámogatások keretrendszerét, 
elemeztük a tejtermelés lokális és globális trendjeit, tendenciá-
it, áttekintettük az aktuális hazai állategészségügyi helyzetet, a 
kéknyelv megbetegedéssel összefüggő feladatokat és lehetősé-
geket, a nemzeti vakcinázási programmal kapcsolatos ismerete-
ket, a tenyészállatexportot befolyásoló tényezőket.
Az adott körzetért felelős területi igazgatók pedig szakmai be-
számolójukban bemutatták az előző év eseményeit, a kiállításo-
kon eredményesen szereplő tenyészállatokat és tenyésztőiket, az 
aranytörzskönyves tehén- és a „minősített tenyészállat előállító 
üzem” táblaavatásokat. Elemezték a tenyésztés hazai és globális 
kilátásait, a harmonizáció területeit a küllemi-, valamint a ki-
állítási show-bírálatban. Beszámoltak az elvégzett munkáról és 
ismertették a jövővel kapcsolatos elképzeléseket, fejlesztéseket.
Összességében elmondható, hogy jó hangulatban zajlottak ezek 
az értekezletek és a tisztújítás is sikeresen lezajlott. Konstruktív 
hozzászólások és interaktív szakmai beszélgetések jellemezték a 
rendezvényeket.
Ez a választási rendszer, a képviseleti rend alapszabályunkban 
rögzített formája egyesületünk demokratikus felépítésének és 
működésének biztosítéka.

A felelős kiadó jegyzete
Bognár László

ügyvezető igazgató, HFTE
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+36 20 262 3308 
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+36 20 521 0561 
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Schantl Julianna 
+36 20 262 2769

 jschantl@hu.timacagro.com

Serbán Mihály
+ 36 20 262 2569
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Gyenis Dávid
+ 36 20 262 2298
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Termékeinkkel és ajánlatainkkal kapcsolatban keresse állattenyésztési szaktanácsadóinkat!

Ásványi anyag-kiegészítés és az emésztés fokozása
Az Eurobloc és Calseabloc® termékek változatos összetételüknek köszönhetően megoldást jelentenek 
a gazdasági haszonállatok ásványi anyag-kiegészítésére, és a bendőélet serkentésére. 

A szárazonállás időszakában biztosítja a tőgy-
szövet regenerációját, erősíti a magzati immun-
rendszert, csökkenti a magzatburok visszama-
radás kockázatát. 

A laktáció indulásakor fokozza  a rostbontás ha-
tékonyságát, segíti a méhinvolúciós folyamato-
kat. Amaferm tartalma kedvező életteret biztosít 
a bendő-mikroorganizmusok számára, fokozza  
a mikrobiális enzimaktivitást. Bendő komplex tar-
talma megakadályozz a pH túlzott csökkenését 
és elősegíti a metionin képződést.

• Kombinált oltóanyag

• 78 milliárd baktérium/g

• Gyors pH csökkenés

• Nincs káros utó-fermentáció

• Gátolja az élesztő és 
 penészgombák 
 elszaporodását

• Bontást követően sem 
 emelkedik a takarmány 
 hőmérséklete

Támogatja a csont-, izom- és idegrendszer fej-
lődését, kiegészíti a tömegtakarmányok ásvá-
nyi anyag tartalmát, fokozza a bendőbakté-
riumok működését.  

Biztosítja az anyatehenek ásványi anyag szük-
ségletét. Bendővédett, természetes növényi kivo-
natokból származó antioxidánsokat tartalmaz.

Cink tartalma 15.000 mg/kg. Fokozza az ovu-
lációt, segíti a termékenyülést, csökkenti a 
magzatfelszívódás kockázatát. E-vitamin- és 
szelén tartalma támogatja az immunrendszert. 

Fix’ N-komplex tartalma segíti a takarmányfe-
hérjék értékesülését, javítja a takarmányok hasz-
nosulását. Magnézium tartalma csökkenti a le-
gelőre történő kihajtáskor a hasmenést és kon-
dícióromlást. 

Tejelő tehenészetek Tömegtakarmány 
tartósítás

Húsmarhatartó gazdaságok

Juhászatok

Kürthy-Molnár Zoltán 
Kereskedelmi és Marketing Menedzser; Állattenyésztési Divízió  
+36 20/459-2846  zkurthy@hu.timacagro.com

Calseaphos

Calseaoligo Calseamag

Calsea pig

Calseadigest

Calseacalver

Calseazinc

CalseamoutonSE

Calseavit

ÚJ!
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Calseavit
talma megakadályozz a pH túlzott csökkenését 

Kedvezmény



A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének 
2015. tavaszi megyei és regionális rendezvényei

március 3. Kistelek (Bács-Kiskun és Csongrád megye)

március 4. Orosháza-Gyopárosfürdő (Békés megye) 

március 5. Dombóvár-Gunarasfürdő (Baranya és Somogy megye)



március 11. Sümeg (Veszprém és Zala megye)

március 12. Tokaj (Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

március 17. Balassagyarmat (Nógrád megye)

április 1. Szekszárd (Tolna megye) 



március 24. Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

április 2. Dabas (Pest megye)

április 8. Székesfehérvár (Komárom-Esztergom és Fejér megye)



április 15. Hajdúszoboszló (Hajdú-Bihar megye)

április 9. Celldömölk (Győr-Moson-Sopron és Vas megye)

április 14. Gyöngyös (Heves megye)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Andrássy István, a Bicskei Mg. Zrt., Etyek – Ödön major tenyésztési igazgatója, 
Ujhegyi Imre-, és Év Tenyésztője díjas kollégánk elhunyt. Emlékét megőrizzük.
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A soron következő Interbull Technical Workshop and Industry 
Meetinget 2015. február 24-25-én megrendezték Németország-
ban. A program a házigazda ország egyik leghíresebb kiállításá-
ra, a verdeni „Schau der Besten” show-ra épült, így a résztvevők 
további olyan érdekes rendezvényeken vehettek részt, mint a 
show-bírálat, az árverés és farmlátogatások.
Az Interbull Industry Meeting előadásai a genomikus vizsgála-
tok sokszínűségéről és az Interbull eredményeiről számoltak be.
Az első előadást Dierck Segelke a VIT, – a német számítóköz-
pont – munkatársa tartotta a recesszív módon öröklődő fertilitási 
defektusokról. VanRaden és mtsai 2011-ben három (HH1, HH2, 
HH3), Fritz és mtsai 2013-ban kettő (HH4, HH5) haplotípusról 
számoltak be, melyek okozói lehetnek korai embrionális elhul-
lásnak. Ezen tulajdonságok komoly anyagi károkat okozhatnak 
a gazdaságoknak. Ha az egyik szülő hordozó, az utódok 50%-
a hordozóvá válhat, két hordozó szülő esetében az utód 50%-
ban hordozó lehet, 25%-uk pedig elhullhat. Azonban egyetlen 
állatot sem kell kiselejtezni ezek miatt, hanem a továbbiakban 
megfelelő párosítási partnert kell találni, így kiküszöbölhetjük 
a defektust.
20 generációra visszamenőleg vizsgálták a defektusok allélgya-
koriságát holstein-fríz szarvasmarhákban. A Brachyspina, HH1, 
HH2 és HH4 folyamatosan csökken az állományokban, szemben 
a HH3 és HH5-tel, melyek pár generációra visszatekintve emel-
kedést mutatnak, mivel ennek a két defektusnak Picston Shottle 
és O-Bee Manfred Justice-ET bikák is hordozói (német adatok).
Vannak azonban pozitív genetikai terheltségek is úgy, mint a 
kazeintermelő képesség és a szarvtalanság. Ez utóbbi erőteljes 
emelkedést mutat az állományokban gazdasági haszna miatt. 
Fejlesztés alatt áll egy gBAP nevű szoftver, ami segítséget nyújt 
majd a párosításokhoz. 
Második előadó Dr. Hubert Pausch volt a müncheni Műszaki 
Egyetemről, aki a hegyitarka szarvasmarhák genetikai mutáció-
iról tartott előadást. Jelen pillanatban 8 káros allélt fedeztek fel 
a fajtakörben. Ebből kettőt említett, a Bovine Male Subfertility, 
mely a bikák fertilitását rontotta, és a FH2, mely növekedési 
zavarokat okozhat. 7962 bika 15 millió termékenyítését vették 
alapul, több mint 650 ezer SNP információt elemezve. Említésre 
került egy 2003-ban született bika, melynek 1344 termékenyí-
téséből 15 volt sikeres. A vizsgálatok egyezőséget mutattak a 
19-es kromoszómán található TMEM95 gén esetében. A mutá-
ciót HAXL nevű bikára vezetik vissza, aki a pedigrék 98%-ban 
fellelhető. A haplotípus gyakorisága 7,2%, a heterozigóta állatok 
termékenytő képessége normális, azonban a homozigóta marhá-
ké nagyban romolhat.
Az FH2 esetében 25.000 marhát genomvizsgáltak és az 1-es 
kromoszómán találták a SLC2A2 mutáns gént. Ez a növekedési 
zavarért és májkárosodásért felelős gén okozza a humán gyógy-
ászatból ismert Fanconi-Bickel szindrómát is. Megléte esetén a 
borjak korábbi születése várható, a megszületett borjak túlélési 
esélye is csökkenhet. Hatása legjobban mégis a borjak mérete-

iben mutatkozik, ahol a választási súlyok között 100 kg-os el-
térések is lehetnek. Végül azt taglalták, melyek a tennivalók és 
feladatok az ilyen mutációk kiszűrésével kapcsolatban.
Matthew McClure az Ír Szarvasmarhatenyésztési Föderáció 
munkatársa a származásellenőrzésről, a mikroszatellit- és SNP-
szettek alkalmazhatóságáról számolt be. Azt a problémakört 
elemezte, hogy 121 SNP-t javasolnak származásellenőrzéshez, 
amiből ha csak egy nem egyezik, a szülőt kizárják, míg 2000 
SNP javasolt arra, hogy egy állományból kiválassza a valódi 
szülőket, itt viszont 10 SNP-nél kevesebb hiba még megenge-
dett. Bemutatta az ír származásellenőrzési sémát is. Az ISAG 
által javasolt ISAG-100 és 200 SNP szettek helyett már a maga-
sabb, pl: 800-as szett vizsgálatánál tartanak.
Matthew Shaffer a Holstein-fríz Világszövetség elnöke a nem-
zetközi genotípus-csere platformjáról beszélt. Azt emelte ki, 
hogy a résztvevő országoknak nem kétoldalú kapcsolatokban 
kellene ezt a munkát szerveznie, hanem létrehozni egy központi 
GEOEX-PSE (Parentage SNP Exchange) platformot és minden 
résztvevőnek ehhez a központi egységhez kellene kapcsolódnia.
Hossein Jorjani az Interbull Centre igazgatóhelyette-
se a GENOEX projekt terveiről beszélt. A genomikus 
tenyészértékbecsléshez használt információk felhasználhatóak 
markerkutatásokra, származásazonosításra. Az Interbull számos 
információt gyűjt be a tagországaitól, többek között pedigrék, 
tenyészértékek, SNP-k, genetikai információk és ezt a nagy 
komplexet elérhetővé akarják tenni a tagországaik között.
Valentina Palucci az Interbull munkatársa egy kérdőívet készí-
tett a GMACE elterjedéséről és felhasználásáról 31 országra 
kiterjedően és azok eredményeiről számolt be. A tesztet visz-
szaküldők közül (27 ország) 11-en szolgáltatnak genomikus 
tenyészértéket a GMACE számára. A kérdések kiterjedtek töb-
bek között a GMACE elérhetőségére, valamint, hogy mennyire 
részesítik előnyben a saját genomikus indexükkel szemben. Ez 
az új genomikus index egyre több országban lesz elérhető, köz-
tük hazánkban is.
Clotilde Patry a Francia Nemzeti Mezőgazdasági Kutatóintézet 
munkatársa az Eurogenomics eddigi eredményeiről számolt be. 
Ez a korporáció 2009-ben 7 szervezet és azon belül 9 ország ösz-
szefogásával alakult, az országok összevonták referencia-popu-
lációikat. A kezdetekkor 2009-ben még 4000, 2014-re azonban 
már 30.000 bikát genotipizáltak és elérték, hogy az öt év alatt 
12%-kal emelkedett minden vizsgált tulajdonság genomikus 
megbízhatósága. 2014-ben 130.000 holstein egyedet vizsgáltak 
(¾ rész nőivarú és ¼ rész hímivarú) egy speciális, az igényekhez 
adaptált, gyors ütemben fejlesztett SNP-chippár segítségével. 
Évről évre egyre több szarvasmarhát genotipizálnak és 2009 óta 
a genomikus tenyészértékek nagyobb fokú emelkedést mutat-
nak, mint az ivadékteljesítmény vizsgálatban értékelődött bikák 
tenyészértékei. Ahhoz, hogy a fejlődés megmaradjon, nagyobb 
hangsúlyt fektetnek az egészséggel kapcsolatos tulajdonságok 
szelekciójára.

Interbull konferencia Verdenben
Ari Melinda

tenyésztési mérnök, HFTE
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A genomikus tenyészértékkel rendelkező bikák hatása a holland 
holstein-fríz populációra címmel tartott előadást Gerben de 
Jong a CRV munkatársa. Hollandiában 2008-ban jelentek meg 
először genomikus tenyészértékkel rendelkező bikák a kínálat-
ban. Az azóta eltelt évek eredményeiről számolt be a szerző. 
A generációs intervallum erőteljesen csökkent tenyészbika-te-
nyészbika között. A bikák tenyészérték pontszáma és hosszú 
hasznos élettartama növekszik. A tej kg, zsír kg, láb-lábvég 
pontszám, fertilitási index és végső pontszám szintén emelke-
dett. A tehenek esetében úgyszintén ezek a pozitív változások 
tapasztalhatóak. A 200 legjobb bikát véve alapul, a holland 
és belga bikák 208, Interbull ITV-ban értékelődött bikák 243, 
genomikus tenyészértékkel rendelkező bikák 306 NVI ponttal 
rendelkeznek. Hollandiában a CRV által nyilvántartott terméke-
nyítések 50%-a genomikus tenyészértékkel rendelkező bikákkal 
történik, de ugyanúgy nagy hangsúlyt fektetnek az ivadéktelje-
sítmény vizsgálatok szervezésére is.
Hermann H. Swalve a Halle-Wittenberg Martin-Luther Egye-
temről a Kuh-L projektről számolt be. Több mint 90 nagy létszá-
mú gazdaságban végeztek vizsgálatokat. Az egyes egyedekről 
minden fontos adatot rögzítettek a termelési paramétereken át 
az reprodukcióval kapcsolatos információkig. Feljegyeztek or-
vosi kezeléseket, betegségeket, nagy figyelmet fordítva a láb be-
tegségeire. Ezekből a gazdaságokból eddig 7000 üszőt és fiatal 
tehenet genomvizsgáltak és eredményeiket összevették a körmö-
zéskor feljegyzett adatokkal. A laminítisz esetében szignifikán-
san igazolható eredményt találtak az előfordulás és az IQGAP1 
(BTA21) gén között. Az interdigitális hiperplázia vizsgálatánál 
bebizonyították, hogy jól öröklődik és vannak bikák, melyek jól 

örökítik. A dermatítisz digitálisz gyorsan terjedő bakteriálisan 
fertőző csülökbetegség, az örökölhetősége nagyon alacsony. 
Mivel a projekt még nem ért véget, ezért további eredményekre 
a későbbiekben lehet számítani.
A genomika még mindig fejlődő tudományág, az ilyen és ehhez 
hasonló projekteket látva csak a fantázia szabhat határt a jövő 
genomikus vizsgálati irányainak és az azokból származó ered-
mények felhasználásának.

Változtak a termeléshez kötött támogatások feltételei
Az előző számunkban megjelentekhez képest a 2015-ben 
igényelhető termeléshez kötött támogatások feltételei és 
igénylésének módjai a 9/2015. FM rendelet napokban életbe 
lépett módosulásával változtak.
A tejhasznú anyatehenek után továbbra is a március 31-én 
a tenyészetben lévő tejhasznú egyedek után igényelhető a 
támogatás, de új feltétel, hogy nem kerülhetett aznap a te-
nyészetbe az igényelt egyed. Amennyiben valaki megfelel 
a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés 
feltételeiről szóló miniszteri rendeletnek, akkor az erre vo-
natkozó 52/2010 FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti 
igazolást is csatolni kell.
A hízottbika-tartás támogatásánál a 2014. április 1. és 2015. 
március 31. között vágóhídra vagy exportra értékesített egye-
dek után lehet támogatást igényelni az egységes kérelem be-
adásának időszakában, azaz a jelenleg hatályos jogszabályok 
szerint május 15-ig. 
 Takács Attila

Tisztelt Tagunk, Partnerünk!

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete tisztelettel 
meghívja Önt és munkatársait 

2015. április 24–26. 
között Hódmezővásárhelyre, a Nemzeti Holstein Show-ra 
és a XXII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok 
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500.000 kg – Lakto Kft., Dabas

Sebők Tamás

Fecske 31913 6069 2 15660 Carl Prelude Mtoto-ET×14195 
Gelej Sirokkó Luke
Kati 31913 7147 8  15421 Lang-Norrbom Lombardy-ET 
×15943 Alcsi Útvonal Glenwood-ET
Hamis 31913 6848 7 15421 Lang-Norrbom Lombardy-ET 
×13142 Mázli Leadman-ET
Évi 31913 6381 7 15421 Lang-Norrbom Lombardy-ET 
×15361 Medgyes Telhetetlen Sioux
Citrom 31913 6632 8  16966  Medgyes Adó Decision 
×12108 Ímelő Mark

Dabason a tavalyi év nagy eseményének számító 7 db 100.000-
es és két 130.000-es avatás óta alig telt el kilenc hónap és újabb 
ÖT Aranytörzskönyves oklevél talált gazdára a telepen. Érke-
zésünkkor Citrom, Kati, Hamis és Évi fogadott minket, sajnos 
Fecske ünnepléséhez már egy kicsit későn érkeztünk. E tehenek 
és szűk családjuk hamarosan átlépi az 1.000.000 kg megtermelt 
tejet.
15421 Lang-Norbom Lombardy-ET. Ritka az, hogy az Arany-
törzskönyves beszámolókat egy bika köré fonjuk, de ez most 
egy kivételes eset. Lombardy neve az avatás alkalmával az ötből 
három esetben apaként bukkant fel, Fecske személyében pedig 
egy rendkívüli, Magyarország történetében elő-
ször előforduló eset kapcsán találkozhattunk vele. 
Fecske nyolcadik laktációjában érte el a százezret, 
két ikerellésének köszönhetően 10 borjú, ebből hat 
üsző köszönheti neki hosszabb-rövidebb pályafu-
tását. A meglepetés akkor ért, amikor az avatásra 
készülvén első – ahogy a bevezetőben utaltam rá 
– Lombardy apaságú lányához érkeztem, mely-
nek száma valahonnan ismerősen csengett. Kide-
rült nem véletlenül, hiszen tavaly júliusban ő volt 
a nagy nap egyik ünnepeltje. Az „ifjabb Fecske” 
közel egy évvel megelőzte a mamát! Az anyja-lá-
nya páros avatás – bár előfordult már – igen ritka, 
de olyan, hogy a 100.000-es lányát közel egy év elteltével anyja 
kövesse a sorban, még soha! Bár második és harmadik lánya 
csupán két laktációt ért meg közel 53.000 kg-mal a háttérben, 
a négy egyed összesen 270.000 kg tejet termelt! A népes család 
mára igen megfogyatkozott. Az egyetlen, Fecske utolsó ellésé-
ből született Sandy-Valley Saloon apaságú üsző kezébe került a 
családfa életben tartásának minden terhe. 
Évi 9 laktációjából mindössze az első kettőt zárta 10.000 kg 
alatt. Inszeminátoraival feltűnően baráti viszonya alakulhatott ki 
élete során 40 rakással a háta mögött, de megért minden erőfe-
szítést a vemhesítése, hiszen első – Offroad – lánya jelenleg ne-
gyedikes, 60.000-kg-nál tart, futó laktációja a vége felé közeleg 
13.000 kg tájéki zárással.
Hamisnak – a második Lombardy lánynak – az első 6721 kg-os 
laktációja zárásakor még igen magas „oddsokkal” lehetett volna 
fogadni erre a fényes jövőre, amelyek viszont zuhanásnak indul-
tak volna a második után, amikoris elsős teljesítményét sikerült 
kis híján megdupláznia, majd meg sem állt 14.555 kg-os negye-

dik laktációjáig. Harmadik – Appoint – lánya nagy lendülettel 
indult anyja után, közel 52.000 kg-os teljesítménnyel a háta mö-
gött pihen rá éppen a hamarosan induló ötödik laktációjára. 
Végül a harmadik Lombardy, Kati: a termelési rekorder. 61,3 
kg-os max. napi tej a második, majd 16.274 kg-os standard zárás 
a harmadik laktációban, 7119 kg zsír+fehérjével, 7 laktációval a 
háta mögött. Élete során egy percet sem „lazsált”, már elsősként 
is 4kg híján 11.000 kg-mal zárt.
Természetesen neki is van egy büszkesége: második lánya, aki 
Medgyes Dörmögő Marty támogatásával folyamatban lévő 
negyedik laktációjában megtermelt 62.000 kg tejjel szintén jó 
eséllyel indul az Aranytörzskönyv felé.
Végül, de nem utolsó sorban: Citrom volt az egyedüli „Lombardy 
nélküli” tehén, aki viszont teljes magyar pedigréjével sikeresen 
kompenzált. Ő volt a kis csapat beltartalmi erőssége is a maga 
7147 kg zsír+fehérje termelésével. Jelenlegi „kondícióját” jól 
tükrözi, nyolcadik, élete legmagasabb standard laktációs zárása 
is, 14.345 kg-mal. Sajnos szintén egyedüliként, jelenleg termelő 
lánya nincs a telepen – egy Doberman és egy Altahitman üsző 
készül a „bevetésre” – a második elléséből született, ugyancsak 
Dörmögő lányának 49.000 kg után kellett távozni a telepről.
Ha végigolvassuk a pedigrék sorát, nem lehet említés nélkül 
hagyni, hogy mindegyik frissen avatottunk ereiben „ott buzog a 
magyar vér”. A hosszú évek után ismételten fel-fel bukkanó jól 
csengő magyar bikák a bizonyítékai annak, hogy egy jó kom-
bináció, odafigyelés – talán egy kis szerencse – mellett a meg-
felelő környezethez, állatokhoz választott genetika meghozza a 
gyümölcsét. A „magyar ugaron szelektált” apaállatok hazai kör-
nyezetben bizony felveszik a versenyt a világ „nagy neveivel”.

Újabb 500 000 kg. Kővágó Ignác ügyvezető igazgató és mun-
katársai az öt oklevéllel és a négy tehénnel.

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
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Solum Zrt., Komárom
Rozi 30273 6018 6
16418 Lutz-Meadows MB Mozer-ET×14226 Knoxland Secret 
V Betwixt

Rozi hosszú évek óta az egyik legfinomabb avatott tehén. Kiváló 
bordaívek, finom, száraz ízületek, hosszú lapos nyak, nemes 
fej mind-mind arra utaltak, hogy „elhivatott” tejtermelővel 
van dolgunk. Küllemét tejtermelésével sem hazudtolta meg, 
már elsősként 11.259 kg standard laktációval nyitott, amelyet 
hatodikos korára 13.946 kg-mal sikerült a csúcsra juttatnia. A 
kilencedik laktációja közepén elért 100.000 kg tejet mindössze 
19 rakással a háttérben sikerült 
teljesítenie. Négy üsző borjából 
még három a telepen él. Első lánya 
4 laktáció után 35.000 kg feletti 
termelést követően búcsúzott 
társaitól, másodikos – Discover – 
lánya 21.000 kg felett, mondhatni 
élete teljében termel, utolsó két 
elléséből született üszői – anyjuk 
kiváló állapotának köszönhetően – 
nagy eséllyel várják találkozásukat 
a „mamával” a nagytejű csoportok 
egyikében.

 
Az oklevéllel Komlósi Balázs, mellette kollégái, akiknek Rozi 
sokat köszönhet és akik sokat köszönhetnek Rozinak.

IN MEMORIAM GERE TIBOR

Március 16-án a gödöllői Dózsa György úti temetőben mély fájdalommal kísérte utolsó 
útjára a gyászoló tömeg (kollégák, barátok és családtagok) Gere Tibor professzort, akadé-
mikust, szarvasmarha tenyésztőt és természetgyógyászt, a magyar állattenyésztés és agrár 
felsőoktatás kiemelkedő alakját.
Gere Tibor 1937. július 22-én született. Középiskolai tanulmányait Abaújszántón kitűnő 
eredménnyel végezte, ezután a Gödöllőn kezdte egyetemi tanulmányait, melyet a Moszkvai 
Tyimirjazev Akadémián ösztöndíjasként 1960-ban kitűnő minősítéssel fejezett be. Hosszú-
háton, majd Kisújszálláson telepvezetőként, főágazat-vezetőként dolgozik. 1964-től a Gö-
döllői Egyetem Gyakorlati Tanszékének tanársegédje, 1970-81-ig az Állattenyésztéstani 
Tanszéken adjunktus, majd 1978-tól docens. 1981-1991 között az Állattenyésztési Ku-
tatóintézet tudományos igazgatójaként dolgozik, ahol 1985-től a Tartásbiológiai Osztályt 
is vezeti. 1991-től a Károly Róbert Főiskolai és jogelődjei alkalmazásában tudományos 
tanácsadó, egyetemi tanár, nyugdíjba vonulásáig az Állattenyésztési Tanszék vezetője, 
nyugállományba vonulása után professzor emeritusz. Tanárként általános állattenyésztést, 
szarvasmarha-tenyésztést, lótenyésztést, etológiát, állattenyésztési genetikát oktat.
1966-ban „Summa cum laude” minősítéssel doktorál, 1967-1970-ig a Moszkvai Tyimirjazev Egyetemen aspiráns, 1988-ban 
védi meg akadémiai doktori értekezését.
A Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságának 1970-től két cikluson keresztül titkára, majd ezt kö-
vetően tagja. Több száz publikációja Magyarországon és külföldön magyarul és orosz, valamint német nyelven jelennek meg.
Kutatásait elsősorban a szarvasmarha-tenyésztés, etológia, állattenyésztési genetika területén folytatta.
Számos TDK-, és diplomadolgozat konzulense, aspirantúra tudományos vezetője. Vendégprofesszorként tanít Szíriában, 
Egyiptomban, Németországban, az USA-ban. Három külföldi tudományos akadémia tagja. 
Diákjai, kollégái, pályatársai szeretik, tisztelik, embersége, szorgalma, példamutató munkássága méltán vált példaképpé kör-
nyezetében. 
Életének utolsó éveiben is tanul, természetgyógyász diplomát szerez, könyveket ír e témakörben is, és tudásával beteg 
embereken segít!
Hitvallása, akár élete mottója is lehet: „Ha valakin segíthetek, már megérte, nekem nem számít a fáradtság”.
Szakmai sikerei mellett példamutató családi élete, gyermekei, unokái tették teljessé örömteli életét. Tibor szorgalma, szakma-
szeretete, embersége, kollegialitása számunkra örökké példaként őrzi emlékét.

Dr. Herczeg Béla

 12 évesen is finom, száraz,
 tiszta az ízület.
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Aranytörzskönyves avatások

Harsányi Sándor

A Gorzsai Mg. Zrt. telepén a 14. tehén került iktatásra az arany-
törzskönyvbe. Kormos 6673 (Double 07×Lobogó Osado) 13 

évesen, 10 ellést követően 
érte el a 100.000 kg élettel-
jesítményt. Kormosnál talán 
nem véletlen ez a magas élet-
teljesítmény, hiszen anyja is 
átlagon felüli, majd 60.000 kg 
tejet termelt élete során.
 
Az oklevelet Sipos Pál 
inszeminátor és Szabó Zsolt 
telepvezető vették át. 

Újabb tenyészet csatlakozott az aranytörzskönyvesek elit klubjá-
hoz! Ezúttal a kiszombori Zombortej Kft. neve került be Nárcisz 
1848 (Pretin×Medgyes Rocky Juror) jóvoltából a 100 tonna tejet 
termelt egyedeket nyilvántartó törzskönyvbe. Nárcisz jelenleg 
14. éves és kilencszer ellett.

Az oklevelet Párizs István és Párizs Tamás vették át a telep dol-
gozóinak társaságában. 

Duplázott a Berek-Farm Kft. – Ismét két aranytörzsköny-
ves tehén avatására került sor Tisztaberken. Ildi 0835 (Alzi 
Juror Ford×Ar-Joy Slocum Adam) és Rózsi 0828 (Alzi Juror 
Ford×Mount Earl) egyaránt 11 évesen és 8. laktációjukban 
termelték meg a 100.000 kg tejet. A két tehén apai féltestvér!    

Az aranytörzskönyveket Bodó Csaba és Bodó Gergő vették át.

A negyedik aranytörzskönyves tehénnek örülhettek az Erdőhát 
Zrt-nél Vámosorosziban. Bagoly 0207 (Dutch-Boy×Caleb) 11 
évesen, hét ellést követően került be az Aranytörzskönyvbe. 
Eddigi legmagasabb napi tejtermelése 68,3 kg volt, Bagolynak 
jelenleg 5 nőivarú utódja igyekszik a nyomába érni.

Az oklevelet Kovács Gábor, Varga Péter és Végh Norbert vették át.

Aranytörzskönyves avatás 
Táplánszentkereszten

Szabics István

2015. március 26-án a Szombathelyi Tangazdaság Zrt. Rangut 
majori tehenészetében avathattuk Rókát, a 2002 novemberé-
ben született Ridge×Heights Bendix-ET apaságú 10. laktációját 
megkezdő tehenet. 

Az oklevelet Varga Zoltán telepvezető, és munkatársai vették 
át.
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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
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Hazai szerzőink

A szarvasmarhák légzőszervi betegsége (BRDC) hajlamo-
sító tényezői és előfordulása hazai nagylétszámú szarvas-

marha telepeken I.
Ózsvári László1 és Búza László2

1SZIE ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszék, 2MSD Animal Health

ÖSSZEFOGLALÁS. A szerzők 15 nagylétszámú magyar-
országi szarvasmarha telepen (13 tejhasznú és 2 húsmarha) 
mérték fel 2013-ban a borjúnevelés környezeti, menedzs-
ment és tartástechnológiai jellemzőit, valamint a szarvas-
marhák légzőszervi megbetegedése (BRDC) elterjedtségét 
és megelőzésének gyakorlatát. A BRDC hajlamosító tényezői 
közül a túl nagy állatcsoportok, az all in/all out rendszer és a 
legeltetés hiánya, a szarvtalanítás és a korábbi BRDC esetek 
minden állományban előfordultak, de megelőző járványvé-
delmi intézkedések (pl. karantén) is igen hiányosak voltak 
a telepek többségénél. Különböző súlyosságú BRDC a tele-
pek 80%-ában fordult elő a felméréskor, és leginkább a 3-6 
hó közötti korcsoport volt érintett. A BRDC legjellemzőbb 
klinikai tünetei a köhögés, nehezített légzés, orrfolyás, szem-
váladékozás és láz voltak, és a legtöbb állományban gyenge 
növekedést, elhullást és termékenyülési zavarokat okoztak. 
A BRDC komplex kóroktanú betegség, ezért azok a BRDC 
megelőzési programok sikeresek, ahol a jól időzített vakci-
názás mellett jó tartási, környezeti körülmények és hatékony 
telepi menedzsment van. 

Az állatorvostudományban és az állattenyésztésben az elmúlt 
25-30 évben bekövetkezett rohamos fejlődés ellenére a szarvas-
marhák légzőszervi tünetegyüttese (Bovine Respiratory Disease 
Complex - BRDC) továbbra is az egyik legjelentősebb állat-
egészségügyi problémát jelenti a borjúnevelésben mind a tejelő 
mind a hízómarhatartás esetében. A BRDC multifaktoriális, szá-
mos környezeti, tartástechnológiai és menedzsment hajlamosító 
tényező mellett, virális és bakteriális kórokozók együttes hatásá-
ra jelenik meg a betegség a borjakban.
A menedzsment és a környezeti kockázati tényezők jelentős 
mértékben hozzájárulnak a légúti betegségek kialakulásához az-
által, hogy megkönnyítik a kórokozók terjedését, ill. a kedvezőt-
len tartási körülmények hatására nő a stressz, amely károsítja a 
borjak és növendékek légzőrendszerének védekezési mechaniz-
musait. A borjak légzőszervi megbetegedéseinek kialakulásban 
szerepet játszó legfontosabb tartással kapcsolatos hajlamosító 
tényezők a következők: 

- sikertelen vagy nem megfelelő föcstejitatás,
- különböző életkorú állatok csoportosítása,
- élőállat-vásárlás,
- állatok szállítása,
- nem megfelelő takarmányozás [pl. hideg tejpótló és mikro-

elem hiány (Cu, Se, Zn, kén)],
- időjárás, környezeti tényezők (hőség, hideg, hó, fagy), év-

szak,
- köldökfertőtlenítés, szarvtalanítás, kasztrálás,
- korábbi BRDC esetek,
- 2 hetes korig egyéb, nem légzőszervi betegség előfordulása,
- egyéb menedzsment tényezők (pl. nem megfelelő munka-

erő).

A légzőszervi betegségek termelésre gyakorolt negatív hatása 
jelentős, mert tejhasznú borjaknál 3 hónapos korig a BRDC a 
leggyakoribb állat-egészségügyi probléma a borjúnevelés so-
rán, az Egyesült Államok tejhasznú telepein az összes borjú-
kori megbetegedés 39%-a légzőszervi eredetű. Hazai, nyugat-
európai és észak-amerikai felmérések eredményei alapján a 
holstein-fríz borjak 7-70%-át kezelték légzőszervi problémák 
miatt. Hollandiában a 3 hónaposnál fiatalabb tejelő borjak 60%-
ánál jelentkezett a légzőszervi betegség, az Amerikai Egyesült 
Állomokban az előfordulása 7,7% volt 2 hetes kor előtt, 8% 
2-5 hetes kor között és 9,5% 5 hetes és 3 hónapos kor között. A 
BRDC a tejhasznú üszők 15 hónapos koráig is előfordulhat, de a 
megbetegedés elsősorban a 6 hónaposnál fiatalabb borjaknál je-
lentkezik, amely korcsoportnál előfordulásának átlagos mértéke 
25%-ra becsülhető. A legújabb felmérések szerint hízóborjaknál 
a BRDC előfordulása az USÁ-ban 5-45% között változott éves 
szinten (ősszel és télen magasabb volt), átlagosan 16,2%-ban 
fordult elő, ami az összes borjúkori betegség 50-82%-át tette ki. 
Legnagyobb arányban (3,3% és 65,4%) a szopós hízóborjaknál 
fordult elő. 
A BRDC az elsődleges oka a tejhasznú borjak elhullásának, csak 
2007-ben 255.900 üszőborjú pusztulását okozta az Egyesült 
Államokban: az itatásos borjak elhullásának 22,5%-áért, a vá-
lasztott borjak elhullásának 46,5%-áért volt felelős (a válasz-
tott borjak mortalitási aránya összesen 3,5% volt). Az Egyesült 
Államokban a légzőszervi megbetegedések által okozott bor-
júelhullások aránya a tejelő állományokban gyakorlatilag nem 
változott 1991. és 2007. között (1. táblázat). 

1. táblázat: Tejhasznú borjak légzőszervi megbetegedés ál-
tal okozott elhullási aránya az Egyesült Államokban (1991-
2007)

ÉV 1991 1996 2002 2007

Itatásos 
borjak

elhullása (%) 8,4 10,8 10,5 7,8

az elhullás oka 
légzőszervi 
megbetegedés 
(%)

21,3 24,5 21,3 22,5

Választott 
borjak
(<6 hó)

elhullása (%) 2,2 2,4 2,8 1,8

az elhullás oka 
légzőszervi 
megbetegedés 
(%)

34,8 44,8 50,0 46,5

A légzőszervi megbetegedések miatti elhullási arány az USÁ-
ban a 3 hónaposnál fiatalabb borjak esetében 3,4%, a 4 hóna-
posnál fiatalabbak esetében 2,3% volt. Ha a BRDC súlyossága 
miatt gyógykezelni kellett az állatot a borjúelhullás valószínű-
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sége nőtt, a 3 hónaposnál fiatalabb borjaknál átlagosan 20%-
kal (16-24%). Azok a tejhasznú borjak, amelyek életük első 3 
hónapjában légzőszervi tünetek miatt kezelésben részesültek, a 
nem kezelt borjakhoz képest 2,45-2,62-ször gyakrabban hullot-
tak el vagy kerültek selejtezésre az első ellésük előtt, emellett 
fele akkora valószínűséggel ellettek meg, valamint ha megelle-
tek, átlagosan 6 hónappal később. Ha a tejhasznú borjak 6 hó-
napos koruk előtt részesülnek BRDC miatt kezelésben, akkor 
1,28-szor nagyobb valószínűséggel hagyták el az állományt az 
első és második laktáció között, a nem kezeltekhez képest.
A BRDC jelentősen csökkenti a tejhasznú borjak és növendék-
üszők testsúlygyarapodását is, emiatt az első termékenyítés és 
ellés időpontja későbbre tolódik. Ezen felül a tejelő tehenek élet-
teljesítményét tovább rontja azáltal, hogy a tejtermelés is csök-
ken az első laktációban. Az itatásos borjaknál előfordult BRDC 
eset átlagosan 15,9 kg-mal kisebb választási súlyt eredménye-
zett, amennyiben a klinikai BRDC választás után fordult elő, 
akkor az üszőborjak 14 hetes korra átlagosan 7,9 kg-mal (±0,6 
kg) lettek könnyebbek egészséges társaikhoz képest. A 3 hóna-
posnál fiatalabb borjaknál előfordult súlyos BRDC átlagosan 10 
kg-mal (2-18 kg) csökkentette a 3 hónapos borjak testsúlyát, ami 
14 hónapos korra 26 kg-ra nőtt (23-29 kg). Ezáltal az első ellés 
fél hónappal tolódott ki (0,1-0,9 hó) és az első laktáció tejter-
melése 2%-kal, átlagosan 150 kg-mal (40-250 kg) csökkent, de 
a legfrissebb amerikai adatok szerint a tejcsökkenés mértéke a 

233 kg-ot is elérheti. Ha súlyos BRDC 3 hónapos kor felett for-
dult elő, akkor 14 hónapos életkorra az üszők testsúlya átlagosan 
30 kg-mal csökkent (11-54 kg). A légzőszervi tünetegyüttesben 
megbetegedett üszőborjaknál hosszabb távon a szaporasági za-
varok előfordulásának valószínűsége is megnő, átlagosan 1,5%-
kal (0,5-13,5%), gyakrabban visszaivarzanak, és 1,8%-kal (0,5-
22,1%) nő a vetélések aránya is.
Hízóborjak esetében a BRDC felelős az USÁ-ban az elhullások 
45-75%-áért, és a betegség miatt az összes hízómarha 1,4%-a 
hullott el vágás előtt. A húshasznú állatok napi testsúlygyara-
podása szintén csökken, és azoknak a hízóborjaknak, amelyek 
választás előtt BRDC-ben szenvedtek, a választási testsúlya 
7,7-16,5 kg-mal volt kevesebb az egészségesekhez képest. Ezen 
felül a légzőszervi megbetegedések rontják a hízóbikák takar-
mány-értékesülését, gyengébb húsminőséget és gyakoribb vágó-
hídi (tüdő- és hús) kobzást eredményeznek.
A hízómarhák több mint 60%-a mutatott tüdőelváltozást a vá-
góhídon és ezek nagyrésze szubklinikai BRDC volt, amit nem 
vettek észre a telepen. 

Anyag és módszer
2013 februárja és áprilisa között összesen 15 nagylétszámú ma-
gyarországi szarvasmarhatelepen mértük fel a BRDC előfordu-
lását, kóroktanát, a kialakulásban szerepet játszó tartástechno-
lógiai és járványvédelmi tényezőket, a tünetegyüttes jellemző 
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klinikai megnyilvánulását és termelésre gyakorolt hatásait, vala-
mint az ellene folytatott vakcinázási programokat és a kezelésé-
re használt gyógyszereket a ResCalf Farm Audit Tool™ (MSD 
AH) szarvasmarha telepi audit eszköz használatával. Az adatok, 
információk összegyűjtése a telepeken személyesen, az állo-
mány, a tartási körülmények megtekintésével, valamint a helyi 
szakemberekkel folytatott interjúk során, ResCalf™ kérdőívek 
segítségével történt. A 15 szarvasmarha telepből 10 tejelő tehe-
nészet és 3 tejhasznú üszőnevelő telep, valamint 2 hízómarha 
telep volt. A tejelő tehenészetekben mindenhol holstein-fríz 
fajtát tartottak, míg a hízótelepek közül az egyiken kizárólag 
Charolais fajtát, a másikon emellett még Aubrac fajtát is tartot-
tak. A tej-, ill. a húshasznú telepek eredményeit legtöbbször kü-
lön mutatjuk be és értékeljük, de bizonyos, tartástechnológiától 
független, általános szempontok (pl. járványvédelem) adatait 
együttesen. Összesen 17.100 tejelő szarvasmarhát (9.326 tehén 
és 7.864 borjú- és növendék), valamint a két húsmarha telepen 
1.155 húshasznú tehenet és szaporulatát mértük fel, a részletes 
tejelő létszámadatokat korcsoportonkénti bontásban a 2. táblá-
zat mutatja be. 

2. táblázat: A felmért tejelő szarvasmarha telepek létszám-
adatai és főbb szaporasági mutatói
MUTATÓK Összesen Átlag Minimum Maximum
Létszámadatok
Tehén 9 236 924 352 2 350
Borjú (0-2 hó) 1 253 157 96 367
Borjú (3-6 hó) 1 028 129 67 278
Növendék (7-12 hó) 2 948 369 145 607
Növendék (13-24 hó) 2 635 329 175 600
Összes borjú- és 
növendék 7 864 874 240 1 687
Összes szarvasmarha 17.100 1 315 352 2 653
Szaporasági mutatók
Két ellés közötti idő 
(nap) 436 420 456
Üszők életkora első 
elléskor (hó) 24,8 24,0 27,0
Átlagos 
kondíciópontszám 3,2 2,5 4,0

Eredmények és megvitatás
A bemutatott felmérés adatokat szolgáltat a magyarországi, első-
sorban tejelő - kisebb mértékben - hízó borjúnevelés tartási, kör-
nyezeti és menedzsment jellemzőiről, valamint az igen jelentős 
gazdasági veszteséget okozó tünetegyüttes, a BRDC állomány-
szintű jelentőségéről. A telep tartástechnológiája, állat-egész-
ségügyi gyakorlata és a járványtani helyzete között szignifikáns 
összefüggés van, és a környezeti és üzemszervezési tényezők 
különösen a borjak elhullási arányát és a testsúlygyarapodását 
befolyásolják.

A BRDC hajlamosító tényezői
Az itatásos borjak elhelyezését a felmért tejelő telepeken az 1. 
ábra mutatja be. Látható, hogy a telepek kétharmadán a bor-
jakat egyedi ketrecekben helyezték el, de több helyen tartották 
őket csoportosan, valamint egy-egy helyen profilaktóriumban, 
ill. szalmaboxokban. A felmért hízótelepeken az összes szopós 
borjút az anyjukkal együtt tartották.

1. ábra: A tejhasznú itatásos borjak elhelyezése (n=11)

A vizsgált tejelő telepeken a növendék- és üszőistállók 75%-a 
hagyományos (tégla) építésű és elrendezésű volt kifutóval, míg 
25%-a már újonnan épült, könnyűszerkezetes, kifutós, korszerű-
nek tekinthető (n=12). Legeltetésre csak az állományok 30,8%-
ában, és csak vemhes üszők esetében volt lehetőség (n=13). A 
növendékeket és hízókat mindkét húsmarhatelepen legeltették és 
hagyományos istállókban tartották. 
A növendékistállók almozását vizsgálva elmondható, hogy a te-
jelő állományoknál 1 telep kivételével (ahol csak homok volt) 
mindenütt alkalmaztak szalmát, kétharmad részben elegendő, 
ill. bőséges mennyiségben, de a felmért telepek 17%-ában a ho-
mokra tették szalmát, ill. volt, ahol a rácspadozatra (2. ábra). A 
két hízótelepnél szintén elegendő mennyiségű szalmát használ-
tak az almozáshoz.

2. ábra: A növendékistállók almozása (n=12)

A BRDC főbb kockázati, hajlamosító tényezői közül a borjak és 
növendékek tartási/elhelyezési körülményeit elemezve megálla-
pítható, hogy a tejhasznú itatásos borjak döntő többségét tovább-
ra is egyedi ketrecekben tartják, amelyek kényelmi és higiéniai 
színvonalában az egyes telepek között még mindig elég nagy 
különbségeket tapasztaltunk, de összességben jelentős előrelé-
pés történt az elmúlt 10-15 évben. Ugyanakkor terjed a borjak 
csoportos tartása is, amellyel kapcsolatban még nem rendelke-
zünk elegendő tapasztalattal, de a fertőző betegségek állomá-
nyon belüli terjedése szempontjából nem feltétlenül előnyös. A 
profilaktórium elavult technológiának tekinthető, a szalmaboxos 
tartás pedig olcsón, de eredményesen oldotta meg a borjak téli 
tartását. A tejelő telepeken felmért növendék- és üszőistállók 
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nagy része régi téglaépítésű épület volt kifutóval, amelyek több-
nyire nem tudták a növendéküszők tartási igényeit maradéktala-
nul kielégíteni. Bár a legtöbb tehenészetben az elmúlt 5-10 év-
ben az uniós támogatásoknak köszönhetően számos beruházást 
hajtottak végre, a borjú- és üszőistállók többnyire kimaradtak 
ezekből. A felmért telepeknek csak az egynegyedén találtunk 
korszerű, könnyűszerkezetes épületeket. 
A tartástechnológia, üzemevezetés (menedzsment) és az állomá-
nyon belüli járványvédelem BRDC szempontjából jelentős koc-
kázati tényezőinek telepi előfordulását a tejhasznú üszőnevelés 
során a 3. ábra foglalja össze. Az egyik hízótelepen az állatokat 
úgy helyezték el az istállókban, hogy a légáramlás a fiatalabbak-
tól az idősebbek felé történt, de egyébként mindkét húsmarha 
telep növendékei esetében az előzőekben felsorolt összes kocká-
zati tényező előfordult. Ugyanakkor minden tejelő és hízómarha 
telepen tiszta és száraz volt a növendéküszők pihenőtere, vala-
mint megfelelő volt a levegőminőség és a takarmányozás is.

3. ábra: A BRDC tartástechnológiai, menedzsment és állomá-
nyon belüli járványvédelmi kockázati tényezőinek előfordulása 
a tejhasznú üszőnevelés során (n=12)

A BRDC megelőzése szempontjából a környezeti tényezők, kü-
lönös tekintettel a megfelelő hőmérséklet (pl. hőség, hideg, hó, 
fagy esetén) és ventilláció (nedvesség, por és különböző gázok 
alacsony szintjének) biztosítása nagyon fontos. A növendékis-
tállók almozása szinte mindenhol megfelelő, sőt több helyen 
kiváló volt, erre a telepvezetők egyre nagyobb figyelmet fordí-
tanak, ugyanakkor sehol sem legeltettek, ami jelentősen növeli a 
BRDC előfordulásának esélyét. A legtöbb állományban gondot 
okozott a hideg levegő beömlése az állatokra és a huzat, valamint 
az állományon belüli járványvédelem, így a BRDC előfordulása 
szempontjából az sem volt szerencsés, hogy a telepek több mint 
felénél azt tapasztaltuk, hogy a légáramlás az idősebb állatok 
felől jött és az istállók túlzsúfoltak voltak. Az üzemevezetés és a 
járványvédelem BRDC szempontjából legjelentősebb kockázati 
tényezői közül ki kell emelni, hogy minden tejelő telep esetében 
nagyok voltak a növendékcsoportok (rekeszenként több mint 7 
állat) és folyamatos volt az állatok betelepítése, sehol nem al-
kalmazták az egyszerre telepítést és egyszerre ürítést (all-in/all 
out), mindenhol szarvtalanítottak és minden állományon belül 
korábban már előfordultak légzőszervi problémák.

Állat-egészségügyi státuszát tekintve, mind a 15 telep 
hármasmentes (tuberkulózis, brucellózis, leukózis), ráadásul a 
felmért tejelő telepek 38,5%-a salmonellosistól, 30,8%-a pedig 
leptospirozistól is mentes (ötösmentes a tejelő telepek 30,8%-a). 
A kedvezőnek mondható járványügyi állapot ellenére megelőző 
járványvédelmi védekezés szempontjából az összes telep alig va-
lamivel több, mint fele (53,3%-a) használt valamilyen védőruhát 
a látogatóknál, jellemzően lábzsákot, és csak a telepek 15,4%-a 
kötelezte a látogatókat védőruha használatára. Összesen 5 telep 
esetében (4 tejelő és 1 húsmarha) történt állatvásárlás, de csak 
1 tejelő telepen alkalmaztak karantént(!). Paratuberkulózissal a 
felmért tejelő tehenészetek 46,2%-a laboratóriumi vizsgálatok-
kal bizonyítottan fertőzött. Összességben a telepek állat-egész-
ségügyi státusza jó, sőt több helyen kiválónak tekinthető, ennek 
ellenére a megelőző járványvédelmi intézkedéseket igen hiá-
nyosan érvényesítették. A látogatókat két telep kivételével sehol 
nem kötelezték védőruha használatára és csupán az üszőket vá-
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li, hogy holland tejhasznú szarvasmarha állományokban végzett 

széleskörű vizsgálatok szerint az enyhe és 
súlyos fokú BRDC kialakulására a legfonto-
sabb kockázati tényező az állatok 3 hónapos 
koráig a rossz ventilláció és borjak vásárlása, 
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A BRDC előfordulása és klinikai tünetei
A BRDC a felmérés előtti 3 évben (2010-2012) mind a 15 telepen 
előfordult, és a telepek közel háromnegyed részében (73,3%) tö-
meges mértékben (a két hízótelepen csak ebben a formában, így 
a tejelő tehenészetekben az átlagnál valamivel kisebb mértékben 
69,2%), egy-egy nyolcad részben pedig közepes mértékben, ill. 
szórványosan (4. ábra).



“Az elsok között, nagy mennyiségben 
használtuk AltaIOTA-t, aki kiválóan beváltotta 
hozzá fozött reményeinket.”
Kovágó Ignác - Lakto Kft.

Regancrest 
AltaIOTA
A Legújabb Milliomos!

Alta Genetics Hungary Kft.
www.altagenetics.hu
zbabai@altagenetics.hu

Egymillió érvünk van!

KOE2015022 - Alta lota Hongarije_Ad_v2.indd   1 13/04/15   11:39



26 Holstein Magazin
2015/2

Hazai szerzőink

4. ábra: A BRDC előfordulása 2010-2012-ben a felmért szarvas-
marha telepeken (n=15)

A felmérés időpontjában (2013. február-április) a telepek 80%-
ában fordult elő BRDC különböző formában, elsősorban (40%) 
közepes mértékben (5. ábra). Mindkét húsmarha telep és a tejelő 
telepek 76,9%-a volt érintett a betegség által. 

5. ábra: A BRDC előfordulása a szarvasmarha telepeken 2013-
ban (n=15)

A tejhasznú szarvasmarha telepek döntő többségében a BRDC 
elsősorban a 3-6 hó közötti növendék üszőket érintette, de az 
esetek túlnyomó többsége féléves korig fordult elő, és 1 éves kor 
felett már egyáltalán nem volt (6. ábra). A BRDC esetek átlagos 
havi gyakorisága 2013-ban az 1 évnél fiatalabb tejelő borjak és 
növendékek között 7% (min. 1,4%, max. 21,9%; n=6), a légző-
szervi tüneteket mutató állatok átlagos súlya 74 kg volt (min. 
50 kg, max. 90 kg; n=6). A két hízómarha telep esetében a 7-12 
hónap közötti szarvasmarháknál figyeltünk meg BRDC eseteket 
a felmérés időpontjában. 

6. ábra: A BRDC telepi előfordulása a különböző korú tejhasznú 
borjak és növedékek között (n=12)

A BRDC súlyosságát a tejelő borjak és növendékek között a  
7. ábra mutatja. 

7. ábra: A BRDC súlyossága a tejelő borjak és növedékek között 
(n=13)

Az eredményekből látható, hogy a BRDC igen széleskörűen elő-
fordul a hazai szarvasmarha telepeken, a felmérés időpontjában 
(2013. február-április) a telepek 80%-án megtaláltuk, elsősorban 
enyhe vagy közepes súlyosságú formában, de a felmérést meg-
előző 3 évben, 2010 és 2012 között, minden tej- és húshasznú te-
lepen felbukkant, többnyire tömeges formában, ami a kutatáskor 
talált nagy előfordulási arány jelentős hajlamosító tényezőjének 
is tekinthető. 
A tejhasznú szarvasmarha telepek döntő többségében a BRDC 
elsősorban a 3-6 hó közötti borjakat érintette, de az esetek túl-
nyomó többsége féléves korig fordult elő, és 1 éves kor felett 
már egyáltalán nem volt. Ez a megfigyelés megegyezik a koráb-
bi hazai és a nemzetközi vizsgálatok eredményeivel, miszerint 
a megbetegedés elsősorban a 6 hónapnál fiatalabb borjaknál je-
lentkezik, ugyanakkor ettől némileg eltér, hogy a két hízómarha 
telep esetében elsősorban a 7-12 hónapos szarvasmarháknál fi-
gyeltünk meg BRDC eseteket a felmérés időpontjában. A BRDC 
gyakorisága az 1 évnél fiatalabb tejelő borjak és növendékek kö-
zött 7% (1,4-21,9%) volt, ami alacsonyabb a korábban becsült 
25%-os előfordulásnál, bár az adatot szolgáltató telepek száma 
alacsony volt, így messzemenő következtetéseket nem tudunk 
ebből levonni.
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4. ábra: A BRDC előfordulása 2010-2012-ben a felmért szarvas-
marha telepeken (n=15)

73,3%

13,3%

13,3%

Tömeges Közepes Szórványos

A felmérés időpontjában (2013. február-április) a telepek 80%-
ában fordult elő BRDC különböző formában, elsősorban (40%) 
közepes mértékben (5. ábra). Mindkét húsmarha telep és a tejelő 
telepek 76,9%-a volt érintett a betegség által. 

5. ábra: A BRDC előfordulása a szarvasmarha telepeken 2013-
ban (n=15)

13,3%

40,0%26,7%

20,0%

Tömeges Közepes Szórványos Nincs

A tejhasznú szarvasmarha telepek döntő többségében a BRDC 
elsősorban a 3-6 hó közötti növendék üszőket érintette, de az 
esetek túlnyomó többsége féléves korig fordult elő, és 1 éves kor 
felett már egyáltalán nem volt (6. ábra). A BRDC esetek átlagos 
havi gyakorisága 2013-ban az 1 évnél fiatalabb tejelő borjak és 
növendékek között 7% (min. 1,4%, max. 21,9%; n=6), a légző-
szervi tüneteket mutató állatok átlagos súlya 74 kg volt (min. 
50 kg, max. 90 kg; n=6). A két hízómarha telep esetében a 7-12 
hónap közötti szarvasmarháknál figyeltünk meg BRDC eseteket 
a felmérés időpontjában. 

6. ábra: A BRDC telepi előfordulása a különböző korú tejhasznú 
borjak és növedékek között (n=12)

50,0%

83,3%

33,3%

0,0%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0-2 hó 3-6 hó 7-12 hó 13-24 hó

A BRDC súlyosságát a tejelő borjak és növendékek között a  
7. ábra mutatja. 

7. ábra: A BRDC súlyossága a tejelő borjak és növedékek között 
(n=13)

15,4%

30,8%

30,8%

23,1%

Súlyos Közepes Enyhe NIncs

Az eredményekből látható, hogy a BRDC igen széleskörűen elő-
fordul a hazai szarvasmarha telepeken, a felmérés időpontjában 
(2013. február-április) a telepek 80%-án megtaláltuk, elsősorban 
enyhe vagy közepes súlyosságú formában, de a felmérést meg-
előző 3 évben, 2010 és 2012 között, minden tej- és húshasznú te-
lepen felbukkant, többnyire tömeges formában, ami a kutatáskor 
talált nagy előfordulási arány jelentős hajlamosító tényezőjének 
is tekinthető. 
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elsősorban a 3-6 hó közötti borjakat érintette, de az esetek túl-
nyomó többsége féléves korig fordult elő, és 1 éves kor felett 
már egyáltalán nem volt. Ez a megfigyelés megegyezik a koráb-
bi hazai és a nemzetközi vizsgálatok eredményeivel, miszerint 
a megbetegedés elsősorban a 6 hónapnál fiatalabb borjaknál je-
lentkezik, ugyanakkor ettől némileg eltér, hogy a két hízómarha 
telep esetében elsősorban a 7-12 hónapos szarvasmarháknál fi-
gyeltünk meg BRDC eseteket a felmérés időpontjában. A BRDC 
gyakorisága az 1 évnél fiatalabb tejelő borjak és növendékek kö-
zött 7% (1,4-21,9%) volt, ami alacsonyabb a korábban becsült 
25%-os előfordulásnál, bár az adatot szolgáltató telepek száma 
alacsony volt, így messzemenő következtetéseket nem tudunk 
ebből levonni.
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A BRDC klinikai tüneteinek telepi szintű előfordulása a 8. áb-
rán látható. Köhögést és a légzés valamilyen fokú nehezedését 
minden telepen tapasztalták, de gyakori volt az orrfolyás és a 
szemváladékozás is. A 8. ábrán látható összes tünetet a felmért 
hízóállományok valamelyikében is megfigyelték, köhögés és ét-
vágytalanság mindkét húsmarha telepen előfordult.

8. ábra: A BRDC klinikai tüneteinek előfordulása a felmért te-
lepeken (n=15)

100,0%

73,3% 66,7% 60,0% 53,3% 53,3% 46,7% 46,7%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

A BRDC elleni eredményes védekezést hátráltatja a betegség 
multifaktoriális jellege, a tünetek változatossága és a kevésbé 
praktikus diagnosztikai módszerek. 
Mai napig nem teljesen egyértelmű, hogy a tünetek alapján mit 
tekintetünk BRDC-nek, és mikor állapíthatjuk meg kétséget ki-
záróan, hogy a betegség BRDC. Talán a legfontosabb előrelépés 
a BRDC elleni sikeres védekezésben a betegség diagnosztizálá-
sának fejlesztése, egyértelmű diagnosztikai kritériumok felállí-
tása lenne.
A BRDC diagnosztizálásának, ezáltal viszonylag pontos előfor-
dulási arányának megállapításához mindenképpen szükséges a 
betegség jellemző klinikai tüneteinek a felismerése. Köhögést 
és ziháló vagy nehezített (szivattyúzó) légzést minden telepen 
tapasztaltak, de nagyon gyakori volt az orrfolyás, szemváladé-
kozás és az étvágytalanság is. Bár a felsorolt klinikai tünetek 
tipikusan a borjak légzőszervi megbetegedésére utalnak, a leg-
több telepen nem rutinszerű a borjak BRDC-re történő klinikai 
szűrése. Ennek a problémának a megoldására fejlesztettek ki az 
Egyesült Államokban egy egyszerű pontozási rendszert, ami 
négy klinikai paramétert, a rektális hőmérsékletet, a köhögést, az 
orrfolyást és fül pozícióját pontozza, és meghatározott pontszám 
felett az állat betegnek tekintendő. Az eddigi tapasztalatok alap-
ján az állomány heti kétszeri szűrésével a BRDC esetek nagy 
pontossággal megállapíthatóak. Szintén a BRDC könnyebb di-
agnosztizálására fejlesztették ki hízóállományok részére az ún. 
Whisper® sztetoszkópot, ami a rektális hőmérséklet mérésével 
együtt elősegíti a hatékony célzott antibiotikumos kezelés alkal-
mazását. 

A BRDC termelési mutatókra gyakorolt hatásai
A BRDC tejelő tehenészetek termelési mutatóra gyakorolt hatá-
sainak telepi szintű előfordulását a 9. ábra foglalja össze. Szinte 
minden állományban előfordult az üszőborjak növekedésében 
visszamaradás (>90%) és elhullás is a tehenészetek közel 70%-
ában megfigyelhető volt, ami megegyezik az eddig kutatási 
eredményekkel.

9. ábra: A BRDC termelési mutatókra gyakorolt hatásainak elő-
fordulása tejelő telepeken (n=13)
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A üsző- és növendékborjak között az BRDC miatti elhullás tele-
pi szintű súlyosságát a 10. ábra mutatja. 

10. ábra: A BRDC miatti elhullás mértéke a tejelő telepeken 
(n=13)
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Az elhullás a telepek 31%-ában súlyos mértékben fordult elő. 
Átlagosan a tejelő üszőborjak és növendékek (<12 hó) 7%-a 
(min. 1%; max. 10%; n=8) hullott el, ami jóval nagyobb az 
észak-amerikai (3-4%) és jelentősen több a korábban becsült ha-
zai adatnál (5%), bár a mintaszám alacsony volt. Az elpusztult 
állatok átlagos súlya 71 kg volt (min. 45 kg; max. 100 kg; n=6). 
A felmért hízótelepeknél a BRDC termelésre gyakorolt hatá-
sa a gyenge növekedés, elhullás, termékenyülési zavarok, az 
ellenállóképesség csökkenése mellett vetélésben is megnyilvá-
nult, ami valószínűleg a BVD vírusának tulajdonítható, mivel az 
egyik hízótelepen nem vakcináztak ellene. 

A BRDC megelőzésének üzemszervezési kérdései
A BRDC komplex kóroktanú betegség, ezért a megelőzésére ja-
vasolt módszerek a borjúnevelés számos vetületét lefedik, ame-
lyek közül a leggyakrabban javasoltak a következők:

−	 szakszerű föcstejitatás,
−	 szakszerű köldökfertőtlenítés,
−	 borjak szakszerű takarmányozása,
−	 megfelelő tartástechnológia, különös tekintettel a ven-

tillációra,
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−	 szakszerű föcstejitatás,
−	 szakszerű köldökfertőtlenítés,
−	 borjak szakszerű takarmányozása,
−	 megfelelő tartástechnológia, különös tekintettel a ven-

tillációra,
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4. ábra: A BRDC előfordulása 2010-2012-ben a felmért szarvas-
marha telepeken (n=15)
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A felmérés időpontjában (2013. február-április) a telepek 80%-
ában fordult elő BRDC különböző formában, elsősorban (40%) 
közepes mértékben (5. ábra). Mindkét húsmarha telep és a tejelő 
telepek 76,9%-a volt érintett a betegség által. 

5. ábra: A BRDC előfordulása a szarvasmarha telepeken 2013-
ban (n=15)
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A tejhasznú szarvasmarha telepek döntő többségében a BRDC 
elsősorban a 3-6 hó közötti növendék üszőket érintette, de az 
esetek túlnyomó többsége féléves korig fordult elő, és 1 éves kor 
felett már egyáltalán nem volt (6. ábra). A BRDC esetek átlagos 
havi gyakorisága 2013-ban az 1 évnél fiatalabb tejelő borjak és 
növendékek között 7% (min. 1,4%, max. 21,9%; n=6), a légző-
szervi tüneteket mutató állatok átlagos súlya 74 kg volt (min. 
50 kg, max. 90 kg; n=6). A két hízómarha telep esetében a 7-12 
hónap közötti szarvasmarháknál figyeltünk meg BRDC eseteket 
a felmérés időpontjában. 

6. ábra: A BRDC telepi előfordulása a különböző korú tejhasznú 
borjak és növedékek között (n=12)
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A BRDC súlyosságát a tejelő borjak és növendékek között a  
7. ábra mutatja. 

7. ábra: A BRDC súlyossága a tejelő borjak és növedékek között 
(n=13)
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Az eredményekből látható, hogy a BRDC igen széleskörűen elő-
fordul a hazai szarvasmarha telepeken, a felmérés időpontjában 
(2013. február-április) a telepek 80%-án megtaláltuk, elsősorban 
enyhe vagy közepes súlyosságú formában, de a felmérést meg-
előző 3 évben, 2010 és 2012 között, minden tej- és húshasznú te-
lepen felbukkant, többnyire tömeges formában, ami a kutatáskor 
talált nagy előfordulási arány jelentős hajlamosító tényezőjének 
is tekinthető. 
A tejhasznú szarvasmarha telepek döntő többségében a BRDC 
elsősorban a 3-6 hó közötti borjakat érintette, de az esetek túl-
nyomó többsége féléves korig fordult elő, és 1 éves kor felett 
már egyáltalán nem volt. Ez a megfigyelés megegyezik a koráb-
bi hazai és a nemzetközi vizsgálatok eredményeivel, miszerint 
a megbetegedés elsősorban a 6 hónapnál fiatalabb borjaknál je-
lentkezik, ugyanakkor ettől némileg eltér, hogy a két hízómarha 
telep esetében elsősorban a 7-12 hónapos szarvasmarháknál fi-
gyeltünk meg BRDC eseteket a felmérés időpontjában. A BRDC 
gyakorisága az 1 évnél fiatalabb tejelő borjak és növendékek kö-
zött 7% (1,4-21,9%) volt, ami alacsonyabb a korábban becsült 
25%-os előfordulásnál, bár az adatot szolgáltató telepek száma 
alacsony volt, így messzemenő következtetéseket nem tudunk 
ebből levonni.
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A BRDC klinikai tüneteinek telepi szintű előfordulása a 8. áb-
rán látható. Köhögést és a légzés valamilyen fokú nehezedését 
minden telepen tapasztalták, de gyakori volt az orrfolyás és a 
szemváladékozás is. A 8. ábrán látható összes tünetet a felmért 
hízóállományok valamelyikében is megfigyelték, köhögés és ét-
vágytalanság mindkét húsmarha telepen előfordult.

8. ábra: A BRDC klinikai tüneteinek előfordulása a felmért te-
lepeken (n=15)
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A BRDC elleni eredményes védekezést hátráltatja a betegség 
multifaktoriális jellege, a tünetek változatossága és a kevésbé 
praktikus diagnosztikai módszerek. 
Mai napig nem teljesen egyértelmű, hogy a tünetek alapján mit 
tekintetünk BRDC-nek, és mikor állapíthatjuk meg kétséget ki-
záróan, hogy a betegség BRDC. Talán a legfontosabb előrelépés 
a BRDC elleni sikeres védekezésben a betegség diagnosztizálá-
sának fejlesztése, egyértelmű diagnosztikai kritériumok felállí-
tása lenne.
A BRDC diagnosztizálásának, ezáltal viszonylag pontos előfor-
dulási arányának megállapításához mindenképpen szükséges a 
betegség jellemző klinikai tüneteinek a felismerése. Köhögést 
és ziháló vagy nehezített (szivattyúzó) légzést minden telepen 
tapasztaltak, de nagyon gyakori volt az orrfolyás, szemváladé-
kozás és az étvágytalanság is. Bár a felsorolt klinikai tünetek 
tipikusan a borjak légzőszervi megbetegedésére utalnak, a leg-
több telepen nem rutinszerű a borjak BRDC-re történő klinikai 
szűrése. Ennek a problémának a megoldására fejlesztettek ki az 
Egyesült Államokban egy egyszerű pontozási rendszert, ami 
négy klinikai paramétert, a rektális hőmérsékletet, a köhögést, az 
orrfolyást és fül pozícióját pontozza, és meghatározott pontszám 
felett az állat betegnek tekintendő. Az eddigi tapasztalatok alap-
ján az állomány heti kétszeri szűrésével a BRDC esetek nagy 
pontossággal megállapíthatóak. Szintén a BRDC könnyebb di-
agnosztizálására fejlesztették ki hízóállományok részére az ún. 
Whisper® sztetoszkópot, ami a rektális hőmérséklet mérésével 
együtt elősegíti a hatékony célzott antibiotikumos kezelés alkal-
mazását. 

A BRDC termelési mutatókra gyakorolt hatásai
A BRDC tejelő tehenészetek termelési mutatóra gyakorolt hatá-
sainak telepi szintű előfordulását a 9. ábra foglalja össze. Szinte 
minden állományban előfordult az üszőborjak növekedésében 
visszamaradás (>90%) és elhullás is a tehenészetek közel 70%-
ában megfigyelhető volt, ami megegyezik az eddig kutatási 
eredményekkel.

9. ábra: A BRDC termelési mutatókra gyakorolt hatásainak elő-
fordulása tejelő telepeken (n=13)
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A üsző- és növendékborjak között az BRDC miatti elhullás tele-
pi szintű súlyosságát a 10. ábra mutatja. 

10. ábra: A BRDC miatti elhullás mértéke a tejelő telepeken 
(n=13)
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Az elhullás a telepek 31%-ában súlyos mértékben fordult elő. 
Átlagosan a tejelő üszőborjak és növendékek (<12 hó) 7%-a 
(min. 1%; max. 10%; n=8) hullott el, ami jóval nagyobb az 
észak-amerikai (3-4%) és jelentősen több a korábban becsült ha-
zai adatnál (5%), bár a mintaszám alacsony volt. Az elpusztult 
állatok átlagos súlya 71 kg volt (min. 45 kg; max. 100 kg; n=6). 
A felmért hízótelepeknél a BRDC termelésre gyakorolt hatá-
sa a gyenge növekedés, elhullás, termékenyülési zavarok, az 
ellenállóképesség csökkenése mellett vetélésben is megnyilvá-
nult, ami valószínűleg a BVD vírusának tulajdonítható, mivel az 
egyik hízótelepen nem vakcináztak ellene. 

A BRDC megelőzésének üzemszervezési kérdései
A BRDC komplex kóroktanú betegség, ezért a megelőzésére ja-
vasolt módszerek a borjúnevelés számos vetületét lefedik, ame-
lyek közül a leggyakrabban javasoltak a következők:

−	 szakszerű föcstejitatás,
−	 szakszerű köldökfertőtlenítés,
−	 borjak szakszerű takarmányozása,
−	 megfelelő tartástechnológia, különös tekintettel a ven-

tillációra,
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−	 borjak szakszerű választása,
−	 metaphylaxis alkalmazása szállításkor, választáskor, 
−	 borjak vakcinázása,
−	 megelőző járványügyi intézkedések alkalmazása, külö-

nös tekintettel a karanténozásra.
A BRDC megelőzésére alkalmazott módszerek hatékonyságá-
val kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok eléggé eltérőek, de a 
kolosztrumitatásnak kiemelt jelentősége van, ami közvetlenül is 
mérhető a nagyobb napi testsúlygyarapodásban. Szintén hasznos 
a borjak más telepre történő szállításra történő metaphylaktikus 
felkészítése, bár hatékonysága eltérő. A takarmányozás színvo-
nala szintén nagyon fontos a BRDC megelőzésében, és ebben a 
felmért hazai telepek egyikén sem tapasztaltunk hiányosságot, 
sőt több mint 40%-uk még vitamin-kiegészítést is ad a borjak-
nak. A különböző takarmány-kiegészítők, vitaminok adásának 
érezhető pozitív megelőző hatása nincs a BRDC tekintetében, 
de a megfelelő takarmányfelvételnek igen. 
Abban az esetben, ha a borjakat vagy növendékeket új helyre 
szállítják, a BRDC kockázatát jelentősen csökkenti, ha a válasz-
tott borjakat megfelelő, tartási, környezethigiénia és állat-egész-
ségügyi körülmények fogadják az új állományban. Ugyanakkor 
a BRDC kórokozók terjedésének megakadályozása szempont-
jából alapvető az élőállat mozgások állományok közötti és állo-
mányon belüli mozgatásának minimalizálása, de ha ez mindkép-
pen szükséges, akkor nem elég hangsúlyozni a járványmegelőző 
intézkedések fontosságát és a karantén alkalmazását. A külső 
látogatók száma a telepeken összefüggést mutatott a BRDC elő-
fordulásával. Ahol nagyon sok vagy nagyon kevés volt a látoga-
tó (mindkét esetben valószínűleg kisebb figyelmet fordítottak a 
megelőző intézkedésekre), ott magasabb volt a BRDC aránya.

Mind a tej-, mind a húshasznú állományokban legújabban a te-
nyésztés segítségével, tudatos genetikai szelekcióval igyekeznek 
csökkenteni a BRDC előfordulását, mivel kimutatták, hogy két 
vagy több fajta keresztezésével tenyésztett borjak között maga-
sabb volt a betegség aránya, így a genetikai tényezők fontosak 
lehetnek a BRDC előfordulásában. Az ez irányú eddigi kutatási 
eredmények biztatónak tűnnek, tudatos szelekcióval a BRDC 
gyakoriságát 25%-ról 5%-ra szorították le tejhasznú kísérleti ál-
lományban és így a fajlagos jövedelem 16%-kal nőtt.

Következtetések
A szarvasmarha állományokban a BRDC az egyik legnagyobb 
gazdasági jelentőségű betegség és várhatóan a jövőben is az ma-
rad. Mivel komplex kórképről beszélünk, az eddig sikeresnek 
bizonyult BRDC megelőzési programokban a hatékony vakci-
názás mellett az üzemvezetési, állománymenedzsment tényezők 
alapvető szerepet játszottak. Azok a borjúnevelési technológiák, 
amelyek az állatok erős immunállapotának kialakítására töre-
kedtek a megfelelően kivitelezett föcstejitatással, kielégítő ener-
gia- és fehérjebevitellel, jó tartási körülményekkel és hatékony 
járványvédelmi megelőző intézkedésekkel csökkenteni tudták a 
borjak- és növendékek megbetegedésének és elhullásának ará-
nyát. A borjúnevelés megfelelő egészségügye tehát nagymérték-
ben befolyásolja egy szarvasmarha állomány termelési mutatóit 
és jövedelmezőségét, ezért a BRDC visszaszorítása jelentősen 
hozzájárulhat a szarvasmarha telepeink jövedelmezőségének 
növeléséhez.
A felhasznált irodalom a szerzőknél és a szerkesztőségben is ren-
delkezésre áll, melyet készséggel adunk át az érdeklődőknek.
A cikk korábban a MÁL-ban megjelent.
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Közép- és Kelet-Magyarország: +36-20-419-9826www.bionova.hu
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Huszonöt év nagyon gyorsan elrepült, két és fél évtized alatt so-
kat változott körülöttünk a világ. A Kft. megalakulásakor még 
léteztek a termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok. Az im-
port spermát 25 éve szakmailag engedélyeztetni kellett a minisz-
tériumnál, szükséges volt az engedélyek beszerzése (esetenként, 
bikánként és adagonként).
Az MNB-től szintén USD keretengedélyt kellett kérni, de a kül-
földi utazáshoz hivatalosan hasonló nehézségek árán lehetett 
dollárhoz hozzájutni. Ezek az adminisztrációs gondok azóta na-
gyot változtak. Ma már a verseny, a minőség magas szinten tar-
tása, a szolgáltatási színvonal emelése, az árfolyam gondozása 
jelent kihívást a Kft. számára. 
A Holstein Genetika Kft. 1990. évi indulásakor néhány alapvető 
tényezőt fogalmazott meg a magyar tejtermelés fejlesztése érde-
kében – és ez napjainkban is fennáll. 
A cég megalakulásától a hazai tehenészetek fajlagos hozamai-
nak javítását, nyereségtermelő képességének fokozását kívánja 
szolgálni szakmailag megalapozott ajánlataival. 

A Holstein Genetika Kft. csapata 

Érdekes lehet néhány statisztikai adatot közölni az 1990-2015 
között eltelt 25 évről: 
Megvalósult 1.644.616 adag amerikai mélyhűtött sperma értéke-
sítése. A szaporítóanyag üzletet illetően 290 tenyészettel alakult 
ki szoros szakmai-üzleti kapcsolata a negyed évszázad alatt a 
Holstein Genetika Kft-nek Magyarország minden megyéjében. 
A tenyésztők számára nagy segítséget jelent a számítógépre ala-
pozott korrektív párosítási program (WMS) szolgáltatásunk. A 
WMS program 65 partner tehenészetben működik – megrende-
lőink megelégedésére. 
Összességében 2015-ig a WMS program segítéségével több tíz-
ezer nőivarú egyed párosítása valósult meg, ezzel a szolgáltatás-
sal hazánkban piacvezetők vagyunk.
A Kft. az extra minőségű tejtermeléshez – az 1992-ben beveze-
tett – tőgyfertőtlenítőkből 2014 végéig 534.938 gallont forgal-
mazott. Hazánkban közel 300 tehenészet használta folyamatosan 

vagy időszakosan az amerikai Alcide-Ecolab cég által gyártott – 
Pregold, Uddergold Platinum és 4XLA készítményeket. 
Az ágazatot érintő kihívások nagysága és azok összetettsége kö-
telezővé teszi a Holstein Genetika Kft. számára, hogy a szorosan 
vett üzleti kapcsolatokon túl tartalmas egyéb szolgáltatásokat is 
nyújtson. Ezek sorába tartoznak az időszakosan megtartott re-
gionális konferenciák, tanácskozások, melyeken a 25 év során 
1800 szakember vett részt. A tanácskozásokat a cég fennállása 
óta évente több alkalommal – nemzetközi hírű előadók közre-
működésével – tartottuk meg.  Ezekről kiadványokat készítet-
tünk és az érdeklődő szakemberek számára térítésmentesen ren-
delkezésre bocsátottuk.
A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a cég a forgalmazásá-
ban lévő World Wide Sires bikák ismertetésével – részletesen 
feltüntetve a tenyészértékeket – katalógusokat készítettünk és 
széles körben eljutattuk azokat a partnereinknek. 
A Kft. rendszeresen aktív résztvevője az országban megren-
dezésre kerülő regionális szakmai kiállításoknak, vásároknak 
(Hódmezővásárhely, Debrecen, Kaposvár).  Szakmánkat nem 
lehet kikapcsolni a nemzetközi integrációból és annak hatásai 

A Holstein Genetika Kft. 25 éve
Akác Balázs
ügyvezető

A Kft. tenyésztésben végzett munkáját emlékplakettel ismertük el
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alól sem.  A fejlődés jelenlegi hazai szakaszában a tenyésztő 
nem is gondol mindig arra, hogy holstein tehene a kézzel fog-
ható értékén kívül szellemi értéket is hordoz. Ez a szellemi ér-
ték szorosan kapcsolódik a holstein tenyésztés nagy nemzetközi 
családjához. A Kft. kiemelten kezeli a naprakész szakismeret és 
információ továbbítását. E cél megvalósításának egyik eszköze-
ként tanulmányutakat szervez a vállalkozás a fejlett szarvasmar-
ha-tenyésztéssel rendelkező országokba. Az elmúlt időszakban 
az Amerikai Egyesült Államokba, Olaszországba, Angliába és 
Spanyolországba sikerült szakmailag igényes 3-14 napos prog-
ramokat szervezni.   
A cég munkatársai szoros szakmai és emberi kapcsolatot tarta-
nak fenn a kis- és nagy tehenészetek tenyésztőivel. A vállalko-
zás megalakulásakor három kezdeményező ember munkájával 
indult meg a tevékenység, a 25. évfordulón már 10 fős szakmai 
csapat dolgozik a partnerek kiszolgálása érdekében. 
Az ezeregyszáz éves magyar állattenyésztés örököseiként egy 
huszonöt éves időszak csupán röpke pillanatnak számít, mégis 
jelentős kihívások, történelmi változások közepette zajlott ez a 
25 év. Meg kellett tanulni alkalmazkodni az állandó változások-
hoz, újabb és újabb ötletekkel, tenni akarással a megújuláshoz, 
továbblépéshez.  
Állattenyésztésünk történelme arra is int bennünket, hogy az 
adott kor igényeit vagy éppen kényszerhatásait mielőbb fel kell 
ismernünk és tennünk kell, hogy a hagyományok alapján bővít-
sük és fejlesszük értékeinket és nyissunk a világra, ahogyan a 
XIX. században gróf Széchenyi István tette. 
Végezetül kívánom, hogy mindazok, akik közel állnak a holstein 
tenyésztés napi gyakorlatához, még inkább elkötelezett segítői 
legyenek a hazai minőségi tejtermelésnek. 

7H011351 SUPERSIRE bika és leánya 
Aktuális TOP minőségként képviseli a világ élvonalát a gene-
tikában

Növényspecifikus biológiai megoldások a
tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

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

www.lallemandanimalnutrition.com
LALLEMAND ANIMAL NUTRITION

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz
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Tudományosan tervezett alapanyag specifikus starterek:

• Optimális tartósítás, értékesebb 
tömegtakarmány 

• Maximálja a takarmányozási 
értéket 

• A szilázs/szenázs a Lalsillal 
tartósabb, hosszan friss, az 
állatok szívesebben eszik 
(szabadalmi oltalom alatt álló 
Lactobacillus buchneri NCIMB 40788)

Koncentrált, poralakú starterek adagolására alkalmas,
nagyon kis mennyiségű vizet felhasználó (és hagyomá -
nyos) starteradagolókkal is kijuttatható. 
High Concentration = HC

 Low volume applicati
on

High
 Concentration
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Az elmúlt hetekben, mikor ennek a cikknek az írásához készül-
tem, érdekes módon ismételten jó néhány gyakorlati benyomás 
ért mai témánkkal kapcsolatban. Gondolkodtam rajta, hogy va-
jon a véletlennek köszönhető-e az, hogy mindig a veszteséges 
napokról derül ki, hogy egy telep reprodukciós hibáinak alapve-
tő megnyilvánulási formája vagy csak azért van ez, mert véle-
ményem szerint is ez a meghatározó tényező…? Nem tudom, de 
egy dolog biztos! Az ilyen-olyan termékenyítési indexek bűvö-
letében vagy a két ellés közötti idő szigorú elemzésében, pláne 
a „Produktivitás” alapvető paraméterként való beállításában ma-
napság már rossz irányban haladunk. Ugyanis, ha a fertilitással 
és szaporodásbiológiai munkával „rendben vagyunk”, akkor 
magától értetődően az un. szervízperiódus (azaz az eredményes 
termékenyítésig eltelt idő) is tolerálhatóan rövid lesz. Márpedig 
ez a gazdaságossági értelemben vett legfontosabb cél.
Egyébként nekem a „két ellés közötti idővel”, mint reprodukciós 
paraméterrel alapvetően nincsen nagy bajom, de véleményem 
szerint időként kicsit csalóka lehet. Egyrészről, sok esetben a 
számításába beleveszik az első ellésű egyedeket és a selejtezett/
selejtezésre kijelölt egyedeket is, amelyek mindenképpen tor-
zítják a képet. Másodsorban alapvetően egy számított értékről 
is beszélhetünk, amelyet tulajdonképpen a szervízperiódusból 
származtatnak. Meggyőződésem egyébként, hogy sokkal moti-
válóbb lehet egy közeli cél kitűzése, a siker mielőbbi megélése 
azzal, hogy a vemhességnek „örülünk”, mintsem a majd a va-
lamikor leellő tehén esetében konstatálni az eredményességet. 
Természetesen ez semmi más, csak „biofilozófia”, de szerintem 
érdemes azért ezen is elgondolkodni. Magától értetődően az 
embrionális mortalitás, ill. a magzatvesztés, vetélés még befo-
lyásolhatja a képet, de ettől függetlenül a vemhesülés megtör-
tént…
Engedjék meg, hogy két gyakorlati példával világítsak rá a sza-
porodásbiológiai munkát érintő probléma lényegére. Érdekes 
módon mindkét eset elmesélését úgy kezdhetnénk, hogy „Ná-
lunk rendszeresen (értsd hetente) ultrahangozzuk a teheneket… 
és ez így alapvetően jól is hangzik. Beruháztak egy drága készü-
lékre, megtanulták használni, és még van megfelelő szorgalmuk 
és elhivatottságuk is rendszeresen a teheneket vizsgálni, mégis 
mindkét telepen hosszú időre visszamenőleg a szervízperiódus 
190 nap körül van. Egyébként ez a magyar átlaghoz, azaz a kb. 
160 naphoz képest 30 nappal több. Egyébként hogy ez a 160 nap 
sok-e, vagy kevés, illetve hogy ez a nemzetközi kontra magyar 
selejtezési metodika kontextusában vizsgálva miképpen állja 
meg a helyét, egy következő cikkem témáját fogja képezni, de 
már itt felhívnám a figyelmet az 1. táblázat adataira.
A másik dolog, ami mindkét telep vonatkozásában azonos, hogy 
a 60 napnál régebben ellett egyedek aránya a teljes tehénlétszám 
vonatkozásában meghaladta a 15%-ot (ennek tolerálható mérté-
ke maximum 10%). Ezen un. elmaradott egyedek, olyan állatok, 
amelyeknek vagy nem volt még termékenyítése, vagy volt, de 
nemrégiben azokat üresre vizsgálták, és újratermékenyítésük 

még nem történt meg. Mindemellett a telepeken az előzőeknek 
megfelelően legalább hetente végeznek un. meddőségi vizsgála-
tokat, azaz ezen állatok magas száma nem a hanyagságból, vagy 
az „elkallódásból” fakad.
Az egyik esetben az történt, hogy az ultrahangos vemhességi 
vizsgálatok alkalmával alapvetően a vemheseket keresték… Ki-
csit kifejtve: a korai vemhességvizsgálatot nem un. korai üres-
ségvizsgálatnak tekintették, azaz nem az volt a célja, hogy az 
üresnek talált egyedeket mielőbb valahogy újra termékenyítsék. 
Az összes megvizsgált egyedet, függetlenül attól, hogy vemhe-
sek voltak, vagy sem, 30 nappal később újra megvizsgálták, de 
amit üresnek találtak, azzal sem történt igazából semmi. Várták, 
hogy majd spontán üzekedőként jelentkezni fog és akkor majd 
termékenyítik. Csoda-e, hogy a telepen a szervízperiódus nem 
csökkent, ráadásul a dolgozók már a megcsömörlés határán áll-
tak, mivel a nagy egyedszám miatt irdatlanul sok fölösleges és 
eredménytelen munkát végeztek folyamatosan. Ez a példa iga-
zából arra a legalkalmasabb, hogy belássuk, a korai vemhességi 
vizsgálat igazából az üresek mielőbbi felfedezéséért, és azok mi-
előbbi újra termékenyítésének biztosításáért kell, hogy történjen.
A másik eset véleményem szerint még érdekesebb. A telep 
szaporodásbiológiai mutatói első szempillantásra és klasszi-
kus megközelítéssel jónak mondhatók. A termékenyítési index 
éves viszonylatban jóval az országos átlag alatt, a Produktivitási 
százalék megfelelő, az első termékenyítés fertilitása nem töké-
letes, de nem is rossz, az első termékenyítésig eltelt idő kicsit 
magas, de a vemhesek száma kissé az elvárt alatt van, továbbá a 
szervízperiódus az egeket döngeti. Na itt kezdtem el gyanakod-
ni… Az adatok részletes elemzése során kiderült, hogy az első 
termékenyítés ideje nem azért kissé magas, mert minden tehén 
kissé későn kerül termékenyítésre ellés után, hanem azért, mert 
az adatokban igen nagy szórás található, ami az átlagot ezáltal 
torzítja. Volt jó néhány egyed, ami akár már 40 naposan is be 
volt rakva, de volt sok olyan is, ami csak 170-180 nap környé-
kén. Meglepetésemre a 90 napon túli első termékenyítések átla-
gosan 140 nappal történtek az ellés után. Egy igen jól működő 
telep esetében eddigre már vemhesnek kell lennie egy tehénnek. 

A jó szándékkal elvesztett idő
Kranjec Ferenc

állatorvos, szaporodásbiológiai szaktanácsadó
ReproVET Szarvasmarha Szaporodásbiológiai Szolgálat
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Itt is megtörténtek a rendszeres vizsgálatok ellés után már 40-45 
nappal, hetente végeztek meddőségi vizsgálatokat, sőt kezelések 
is voltak, mégis az idő igazából csak telt és múlt. Egyébként 
a gyanút az első termékenyítés fertilitása keltette fel, mivel ez 
az országos átlagnál kb. 10%-kal jobb volt és az országos átlag 
meglehetősen gyenge értéke alapvetően a túl korai termékenyí-
tésekből fakad. De természetesen ez nem azt jelenti, hogy az 
önkéntes várakozási idő felett „bármikor” sor kerülhet a termé-
kenyítésre, hanem azt jelenti, hogy ez alatt nem, de e felett kb. 
10 napon belül mindenképpen annak meg kell történnie! (lsd. 
egy korábbi cikkemet az önkéntes várakozási időről).
Érdemes egyébként egy pillantást vetni az Egyesült Államok 
2014-ben legjobb reprodukciós teljesítményével rendelkező te-
lepeinek tevékenységére. A Dairy Cattle Reproduction Council’s 
(DCRC) 2014-ben Platina Díjat nyert telepeinek né-
hány fontosabb alapelvét az 1. táblázatban találják. 
Valamennyi telep esetében úgymond alapkövetel-
mény a megfelelő takarmányozás (értsd beltartalom 
és technológia együttese) biztosítása a megfelelő 
reprodukció érdekében, továbbá többségükben még 
valamilyen szájon keresztül adott egyéb, egyedi ki-
egészítést is alkalmaznak. Szintén feltűnő és meg-
fontolandó a 60 napnál sehol sem kevesebb önkén-
tes várakozási idő alkalmazása. Az is egységesen 
elmondható, hogy valamennyi telepen alkalmaznak 
valamilyen ivarzásjelző módszert (itt most nem a 
„mindenki általi megfigyelésre” gondolok…), a 
tehenek termékenyítése azonban néhol ez alapján, 
néhol kimondottan csak hormonális szinkronizáció 
alapján történik. Természetesen minden telepen heti, 
akár napi szinten végeznek korai vemhességvizs-
gálatot (kb. 32 nap), ugyanis ezen módszer alkal-
mazásának igazából csak ilyen gyakorisággal van 
értelme. A szaporodásbiológiai selejtezések (újabb 
termékenyítése az egyednek már nem történik) kb. 
200 tejelő nap, vagy 30 l tejtermelés mellett történ-
nek meg. 
Összefoglalva: megfelelő takarmányozással, tar-
tással (fresh cow management-tel) elősegítik a 
megfelelő fertilitást. Nem végeznek túl korai első 
termékenyítéseket, de ha letelt a várakozási idő, cse-
lekszenek. Törekszenek arra, hogy a lehető legtöbb 
üzekedőt megtalálják. A termékenyített állatokat 
rendszeresen hetente/naponta vizsgálják és mielőbb 
megfelelő módszerrel újra termékenyítik. A számuk-
ra már gazdaságtalanná vált egyedeket selejtezik.
Véleményem szerint a szervízperiódust (két ellés 
közötti időt) alapvetően 3 dolog határozza meg. Az 
egyik a fertilitás, azaz a tehén fogamzóképessége. 
Ezt természetesen számos külső és belső tényező 
befolyásolja, mint az állat anyagforgalmi állapota, 
az inszeminálás technikája, a sperma fertilitása stb. 
A másik két tényező azonban szinte csak rajtunk, a 
mi szorgalmunkon, odafigyelésünkön, szakmai rá-
termettségünkön múlik. Ezek az első termékenyí-
tésig eltelt idő (az első termékenyítés fertilitásával 
összefüggésben), és a két termékenyítés között eltelt 
idő. Előbbit semmiképpen sem tekintsük negatív pa-
raméterként, sokkal inkább egy jelzőszámként arra, 
hogy milyen precízen tudjuk felkészíteni tehenein-
ket az első termékenyítésre, meg tudjuk-e állapítani 

a pontos ciklus-állapotukat, és tudjuk-e őket megfelelő időben 
termékenyíteni. Az utóbbi kérdés pedig tényleg azon múlik, 
hogy megtaláljuk-e a visszaüzekedőket, illetve az üresnek talált 
egyedeket mikor tudjuk újból termékenyíteni. 
Kétségtelen tény ugyanis, hogy bár a holstein tehén ivarzási vi-
selkedése megváltozott, de ettől függetlenül még törekedni kell 
a lehető leghatékonyabb ivarzás-keresésre, mivel a legtöbb időt 
úgy nyerhetjük, ha a visszaüzekedőket minél nagyobb arányban 
megtaláljuk. Ezen túl pedig a nem vemhesült egyedeket mielőbb 
találjuk meg és azokat pontos diagnózis alapján, a lehető leg-
megfelelőbb, legszakszerűbb módszerrel (hormonális beavatko-
zással) újból hozzuk ivarzó állapotba. Továbbra is várom vissza-
jelzéseiket, gondolkodjunk együtt!

www.reprovet.hu
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Védekezés a lépfene ellen
Szent György napján kezdetét veszi az új pásztorév. A legelő-
re való kihajtás felkészülést igényel az állattartóktól. A legelő 
gondozása, ellenőrzése és a paraziták elleni védekezés mellett 
gondolni kell a lépfene megbetegedések megelőzésére is.

A lépfenéről
A lépfene világszerte előforduló állatról emberre terjedő beteg-
ség. Időben megkezdett kezelés nélkül a betegség halálozási 
aránya magas, azonban antibiotikumokkal jól gyógykezelhető. 

A betegség kórokozója a Bacillus anthracis baktérium. A bakté-
rium spórát képez, a spórásodáshoz levegő és legalább 12 ºC-os 
vagy ennél magasabb hőmérséklet szükséges. A spórák ellenál-
ló képessége igen nagy, a talajban akár 50 évig megőrizhetik 
életképességüket. Ennek nagy a jelentősége, mert a fertőződés 
jellemzően a spórák felvételével történik és egy érintett terüle-
ten évtizedekig elfekvő spórák folyamatos veszélyt jelentenek a 
legeltetett állományokra. A lépfene iránt minden emlősfaj fogé-
kony, legfogékonyabbak a kérődzők, a ló és számos vadon élő 
állatfaj, de fogékony az ember és a madarak is.
A betegség legrövidebb lappangási ideje három nap, az utolsó 
fertőzési lehetőségektől számított megfigyelési idő húsz nap. 
Az állatok lázasak, bágyadtak, légzésük, szívverésük szapora, 
nyálkahártyáik kivörösödnek, orrnyílásaikból, végbelükből vér 
szivárog. Nem ritka a tünetmentes, hirtelen elhullás sem. A fer-
tőzött területeken (ahol legeltetett állatokon lépfene huszonöt 
éven belül előfordult) tartott szarvasmarhát, juhot, kecskét, lovat 
lépfene ellen évente vakcinázni kell. 
Az elmúlt évben előfordult lépfene esetek különösen a Tisza-
füred környéki emberi megbetegedések (bőrlépfene) és a fer-
tőzött hús forgalomba kerülése miatt voltak jelentősebbek. A 
humán- és állat-egészségügyi intézkedéseknek köszönhetően a 
lépfenében megbetegedett állattal vagy annak húsával közvetle-
nül érintkezők körében emberi haláleset nem történt, a betegek 
célzott antibiotikumos terápia hatására meggyógyultak. 

Megelőzés
A lépfene ellen hatékony vakcina létezik, mellyel a legeltetés 
megkezdése előtt legalább két héttel korábban, de hat hónap-
nál nem régebben kell vakcinázni a veszélyeztetett állatokat. A 
vakcinázás államilag támogatott szolgáltatás, az egyes állatbe-
tegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támo-
gatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. 
(XII. 8.) FVM rendelet egyedenként és alkalmanként 700.- Ft 
támogatási összeget állapít meg.
A lépfenével fertőzöttnek minősített területekről a Járási Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalok vezetnek nyil-
vántartást. Szintén a járási főállatorvosok döntenek a kötelezően 
oltandó állatok köréről.
A NÉBIH honlapján tájékoztatásul szerepelnek azok a települé-
sek, ahol lépfene megállapításra került az elmúlt évtizedekben, 
illetve azok a települések, amelyekhez tartozó területeket a me-
gyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgató-
ságok egyéb okokból (ártér, belvizes terület, útépítés…) veszé-
lyeztetettnek ítéltek.

A listák elérhetők: 
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/aai/
aktualitasok_aai/antrax_prevention.html

Felhívjuk az állattartók figyelmét, hogy a lépfene baktérium 
spóráinak hosszú életképessége miatt mindazon területek, ahol 
korábban gyepmesteri telep, dögkút, dögtér vagy hullagödör 
működött, fokozottan veszélyesek (ezeket a területeket a me-
zőgazdasági művelésből ki kellett vonni, a művelési tilalmat az 
ingatlan-nyilvántartásba be kellett jegyeztetni). 

NÉBIH
Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

A lépfene veszélyei
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Istállók 

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

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

szakszerű karbantartás 
 




Takarmányozás gépei 
Megbízható önjáró– és vontatott gépek, biztos szervizháttér 

Fejőházak 

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

számára, tervezéstől a beüzemelésig, jól kép
zett szervizhálózat 

• Európa legnagyobb fejőberendezései  
 Magyarországon (roto 80, 2*40 SBS  Subway) 
 

TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMEK, BERENDEZÉSEK

KOMPLEX TEJIPARI SZOLGÁLTATÁS

(tanácsadás – tervezés – gyártás – kivitelezés – üzemindítás – betanítás)

A Milk Center Kft. dinamikusan fej-
lődő üzletágával kívánja segíteni 
a tejtermelő gazdaságokat, hogy 
ne csak a tej termelésben érjenek 
el kiemelkedő sikereket, hanem a 
tej szakszerű, rugalmas, minden 
igényt kielégítő feldolgozásában 
is, amelyhez cégünk a megfelelő 
technológiai hátteret és a know-
how-t is biztosítja.

Az alapvető igények felmérését kö-
vetően, a termékszerkezet kialakí-
tásában is segítjük partnereinket. 
Az üzemek tervezésekor külön fi-
gyelmet fordítunk arra, hogy a lé-

tesítendő egység maximálisan megfeleljen a mindenkori hatósági előírásoknak úgy, 
hogy a kívánt termékszerkezet a lehető legegyszerűbben és legrugalmasabban le-
gyártható legyen. 

Az általunk telepített kisüzemi berendezések a szlovén PLEVNIK cég termékei. Közép 
- és nagyüzemi technológiai igények kielégítésére az olasz SACMAINOX világszínvo-
nalú berendezéseit kínáljuk, melyekből néhányat a 2015. évi AgroMash Expo-n be is 
mutattunk partnereink számára.

 Az üzem elindítását, a személyzet betaní-
tását, esetlegesen egyéb technikai tanács-
adást és karbantartást saját szakembereink 
végzik.

A széles paletta lehetővé teszi, hogy mind a 
kis kapacitású, mind az ipari méretű feldol-
gozó üzemek igényeit is ki tudjuk elégíteni, 
akár teljes automatizálás mellett, vagy költ-
séghatékonyabb manuális rendszerekkel. 

Legutóbbi referenciáink:  MILK CENTER Kft.
„Győrvár-Tej” Kft – 15.000 l/nap   H-1055 Budapest
Magyaralmási Agrár Zrt. – 4.000 l/nap  Falk Miksa utca 19.
Tóth Tamás – Sümeg – 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
El Greco Snc – Szatmárnémeti – 1.000 l/nap 
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A globalizált világ sajátossága, hogy az egyes szakterületek és 
technológiák a különböző kontinenseken egyre kisebb eltérése-
ket mutatnak, másképp fogalmazva közelednek egymáshoz. En-
nek eredménye, hogy az ember a világ különböző pontjain mind 
több hasonlóságot lát a mindennapi használati tárgyakban az élet 
számos területén. A jelenség fő oka egyrészt az erősödő nemzet-
közi kapcsolatok és megnyíló országhatárok, másrészt a multi-
nacionális cégek intenzív térhódítása. A mezőgazdaságban még 
egy fontos dolog erősíti a globalizációt, mégpedig a nemzetközi 
tapasztalatcsere. A világ állattenyésztői kíváncsiak a másik meg-
oldásaira. Ha a tejtermelő ágazatot vesszük figyelembe, akkor 
talán vita nélkül kijelenthető, hogy ezen a területen az iramot az 
USA és Nyugat-Európa diktálja.
A Sano-Modern Takarmányozás Kft. német gyökerekkel ren-
delkezik, ahol az állattenyésztés sikerágazat és ezért is fontos 
az innováció. A Sano nemzetközi tevékenysége során sok évig 
természetesen a német tapasztalatokra építette koncepcióját, de 
folyamatosan nyitottan kíséri figyelemmel más fejlett országok 
fejlesztéseit. Egyik fontos tapasztalatunk, hogy a globalizált vi-
lágban már ezen a területen sincsenek számottevő különbségek 
a sikeres szakemberek és üzemek gyakorlatában. A Sano kiemel-
ten fontosnak tartja vezető szerepét a versenyképes állattenyész-
tésben. A mindennapi szaktanácsadás mellett ennek egyik hatá-
sos módja a szakmai rendezvény. Ezen gondolatból kiindulva 
született az az ötlet, hogy átadjunk partnereinknek a világ él-
vonalába tartozó szakemberek, üzemek tapasztalatait, amelyek 
természetesen egyeznek a Sano szemléletével, gyakorlatával. 
Így rendeztük meg Herceghalomban a XIV. Sano szarvasmarha 
szimpóziumot, melynek fő tematikája a kétnapos nemzetközi ta-
pasztalatcsere volt. 
Az első napon dr. Mike Hutjens amerikai szarvasmarha szak-
értő (egyben az Illinois Egyetem professzora, számos szakmai 
kiadvány szerkesztője) és a Wisconsin államban található Rosy-
Lane Holsteins LLC (TOP 50 dollars herds in Wisconsin Nr. 
2.) 940 tehenes tejelő üzem vezetője és résztulajdonosa Jordan 
Matthews tartott előadást. A második napon Dipl. agr. Ludger 
Eiting a Sano német szarvasmarha specialistája, valamint az 
Észak-Kelet-Németországban található Lwb Griepentrog KG, 
Steinhagen (Németország Nr. 1. az 1000 fölötti tehéneszetek kö-
zött – 15 éve Sano referenciaüzem) 1550 tehenes tejelő üzem ve-
zetője Eberhard Tschirner tárta a hallgatóság elé tapasztalatait. 
A két napon számos jövőbe mutató gondolat (főként gyakorlat) 
fogalmazódott meg. 

Fő üzenetek
Az USA-ban nem létezik kvóta- és támogatási rendszer, ebből 
kifolyólag az üzem működése kimondottan csak a tejtermelésről 
szól, mindent abból kell fedezni, minden döntést ez határoz meg. 
Az amerikai telepvezető rámutatott, hogy minden szakmai kér-
dés mögött a gazdaságosság a döntő. Nincs kedvenc tehén, csak 
gazdaságos tehén van. 

Amerikában tavaly rekord tejárak voltak, ezzel szemben 2015-
re 30%-kal csökkentek az átvételi árak. Jordan Matthews erre 
így reagált: a jó évek nyereségét tudatosan(!) be kell osztani a 
gyengébb évekre. Másik ide tartozó fontos következtetés volt, 
hogy a rossz tejárak idején is mindent ugyanolyan lendülettel és 
befektetéssel kell végezni a feladatokat, mint jó tejárak mellett, a 
fejlesztéseknek nem szabhat gátat az adott pillanatban kialakult 
piaci helyzet. 
Új istállótechnológiai megoldás a keresztszellőzéses istálló. Jor-
dan Matthews saját tapasztalatait ismertette, miszerint a hőmér-
séklet az év során 2°C–23°C tartományban tartható és ennek kö-
szönhetően nincsenek hullámok a tejtermelésben. A többlettejen 
keresztül a beruházás 3 éven belül megtérült.

Mind a négy szakember kiemelten fontos szerepet tulajdonít 
a tömegtakarmány menedzsmentnek, ahol mindent meg kell 
tenni, hogy a megfelelő takarmányt állítsuk alő és a tehén elé 
ugyanabban a minőségben kerüljön. Ide értendő a betakarítás, 
betárolás, tartósítás, kitárolás és bekeverés. Dr. Mike Hutjens ki-
emelte, hogy a tartósítás jelentősen csökkenti a veszteségeket és 
új fedési technológiát mutatott be. A fedési technológiát a német 
telepvezető saját üzemén keresztül láttatta és minimális (szinte 
nulla) veszteséget realizálnak a kukoricaszilázsnál.

SANO szakmai nap
Csorba Zsolt

ügyvezető igazgató, Sano-Modern Takarmányozás Kft.
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SAC RDS
FUTURELINE MAX

A robotfejés szakértője

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

RELINE MAXFUTUR

Bosmark SAC hirdetes 2.indd   1 2013.10.14.   10:44
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Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást!  
További információ: RHONE VET Kft., 1116 Budapest, Építész u. 24.,

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

VELE befellegzett a gyulladásoknak!

 Strapabíró
  A polietilén flakon (PET) majdnem törhetetlen és 

sokkal többet kibír, mint az üveg.

 Felhasználóbarát
 Lepattintható zárókupak.

 Környezetbarát 
     100%-ban újrahasznosítható.

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

Új irány 
a gyulladás elleni 

védekezésben

Gyulladáscsökkentő

Lázcsillapító
Fájdalomcsillapító

Hatóanyag: flunixin

Innovatív csomagolás
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A német szakemberek egyik kiemelt javaslata volt a megelőzés. 
Az ellés körüli időszakban számos praktikus megoldás került 
bemutatásra, ami a tehén jó takarmányfelvételét biztosítja. 
A német telepvezető sikerének kulcsát a telepi dolgozók szak-
értelmében, motiválásban és rendszerszemléletű ellenőrzésében 
látja. Érdekesség, hogy Németországban az egyes területeken 
dolgozók szakmai versenyeken mérhetik össze tudásukat, ezzel 
is növelhető munka iránti elkötelezettségük.
Eberhard Tschirner által a takarmányozás ellenőrzésének főbb 
pontjai kerültek bemutatásra üzemi példákkal, képekkel illuszt-
rálva, melyből kiderült, hogy ugyanazon kalkulált takarmány-

adag 6 esetben változhat, holott mi azt akarjuk etetni, amit a ki-
számoltunk. vázolta a hibák minimalizálásának lehetőségét.
Végeredményben a két nap egyik legfontosabb következtetése 
az volt, hogy csodák nincsenek, a jó eredmények csak követ-
kezetes és alapos telepi munkával valósíthatók meg: a tehenek 
jeleit figyelni kell és reagálni rá, a tehenek komfortérzetét bizto-
sítani kell – ez mind-mind csak sok munkával és odafigyeléssel 
lehetséges.

Ahogy a fenti sorok is szemléltetik, hazai és nemzetközi tapasz-
talatainkat teljes mértékben igyekszünk átadni partnereinknek 
termékeinken, szaktanácsadási tevékenységünkön keresztül. 
Szakmai rendezvényeink célja egyrészt a tudás átadása, más-
részt a szakmai tapasztalatcsere és egymás motiválása mind a jó, 
mind a rossz időkben. 

 
 
PROFESSZIONÁLIS CSÜLÖKKÖRMÖZŐ 
KALODÁK HOLLANDIÁBÓL 
WOPA BV GYÁRTMÁNY
ÁTHAJTÓ JELLEGŰ KALODA
HORGANYZOTT VÁZSZERKEZETTEL
ÖNBIZTOSÍTÓ EMELŐ-RÖGZÍTŐKKEL
CE JELZÉSSEL, MUNKAVÉDELMI LEÍRÁSSAL.
 A kaloda alacsony küszöbbel gyártott, ez megkönnyíti az állat 

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

Dr. Lehoczky János 
Leholand Kft.
6635 Szegvár, Kórógy u. 72. 

Tel/fax: 63/364-361   Mobil: 30/9453-764  
web: www.leholand.hu      e-mail: leholand@leholand.hu 

FUTÓMŰFELÚJÍTÁS
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Az Inter-Mix Kft. méltóképpen emlékezik meg az egyik leg-
jobb bikájáról, TOYSTORY-ról. Cégünk 2006 februárja óta kb. 
62.000 adag spermát értékesített ettől az egy bikától.
2014 decemberében 1HO07235 Jenny-Lou Marshall 
TOYSTORY, a világrekorder holstein-fríz bika az örök vadász-
mezőkre, de még inkább legelőkre távozott. Életében a mes-
terséges termékenyítés iparág legtermelékenyebb bikája volt, 
2.415.000 adag spermával és a világ több mint 50 országában 
legalább 500.000 utóddal.
Lássuk, honnét indult el az álom-bika története:   
TOYSTORY 2001. május 7-én született, a Wisconsin államban 
lévő Mystic Valley Tehenészetben. Az akkori tulajdonos, Mitch 
Breunig az ígéretes borjút az egyik kislánya kedvenc filmjéről 
nevezte el.
Bellwood Marshall, TOYSTORY apja népszerű bika volt a te-
henészetekben, míg anyja, Toyane a Mystic Valley a tehené-
szet csúcstermelő tehene volt (a negyedik laktáció 365 napos 
termelése 20.787 kg tej, 793 kg tejzsír és 553 kg tejfehérje). 
TOYSTORY gyors testtömeg-gyarapodása révén már fejlődése 
kezdetén kitűnt a többi borjú közül. 

 

TOYSTORY-t féléves korában vásárolta meg a GENEX Szövet-
kezet, körülbelül 4.000 $-ért. A bikától egyéves korában vettek 
először spermát, majd elindították az ivadékvizsgálati program-
ban. A következő három évben a tulajdonos várta az eredménye-
ket. Ez alatt az idő alatt bebizonyosodott, hogy a bika leányai a 
kívánt teljesítményt hozták tejtermelésben, fehérjetartalomban, 
zsírtartalomban és fitnesz tulajdonságokban egyaránt.
A 2000-es évek közepére TOYSTORY népszerűsége leányai tel-
jesítményének köszönhetően megnőtt. Az eladott sperma meny-
nyisége drasztikusan emelkedett. A tejtermelési ágazatban a leá-
nyai teljesítménye a rangsorlistákban is megnyilvánult.
TOYSTORY 2009-ben lépett be a „Milliomosok Klubjába”, 
amely az 1.000.000 feletti spermaadagot termelő elit bikák köre. 
Még nem volt 10 éves, amikor elérte az 1880 TPI értéket és túl-
lépte a másfél millió adagot. Nem volt rajta kívül olyan bika, 
amely csak fagyasztott spermából ilyen mennyiséget termelt 
volna. TOYSTORY világmárkává nőtte ki magát a kitűnő fer-
tilitás, erős genetikai háttér és kiváló küllem különleges és ritka 
keveredésével. TOYSTORY univerzális bika volt, leányai mind 

a termelésben, mind a kiállításokon jól szerepeltek. Utódai meg-
felelő csontszerkezettel és erősséggel, valamint kiváló tőgy- és 
láb-kompozittal rendelkeznek.

Angie Coburn, a Genex/CRI bikabeszerzési igazgatója a követ-
kezőket nyilatkozta TOYSTORY-val kapcsolatban: 
„TOYSTORY a GENEX/CRI genetikai előrehaladást szolgáló 
munkájának példaképe, mivel tenyésztése a termelés és keres-
kedelem szempontjából versenyképes, megfelelően irányított 
környezetben lévő elit tehén kiválasztásával kezdődött. A ma-
gas LNM érték és a kiváló küllemi tulajdonságok kombinációja 
teszi egyedivé ezt a bikát. TOYSTORY minősíti a GENEX/CRI 
filozófiáját és a genetikailag elit tehenek meghatározására tett 
erőfeszítéseket”.
TOYSTORY kivételes spermatermelő képességgel rendelkezett, 
így 2011 májusában az általa adott 2.000.000 adaggal túllépte a 
megelőző világrekordot, amelyet a holland Sunny Boy tartott. 
TOYSTORY haláláig 2,415 millió adagot termelt, amely való-
színűleg az ágazat örökös rekordja marad.
TOYSTORY nem egy kedvencnek való kiállítási bika volt, ha-
nem egy igazi zord „férfi”, különleges libidója révén heti kilenc 
alkalommal ugratták, amely körülbelül a kétszerese egy átlag 
bikának. Gondozói szerint a bikát kizárólag fedezésre lehetett 
kihozni a bokszából, mert nagyon hamar türelmetlenné, ezáltal 
veszélyessé vált. Ezért TOYSTORY-t elsősorban az istállóban 
lehetett fotózni.
A spermatermelésben eltöltött több mint egy évtized során világ-
szerte alkalmazták TOYSTORY szaporítóanyagát, így ma már 
utódnemzedékek termelnek az egész világon. Elismert szakla-
pokban jelentek meg róla cikkek és saját rajongói klubja is van. 
A termelők elégedettséggel beszélnek róla, leányai születésük 
napjától kitűnnek a többi borjú közül, a későbbiek során a köny-
nyű ellés, tejelő jelleg és tejhozam szempontjából egyöntetűsé-
get mutatnak.
A high-tech módszerek és a genomikus szelekció bevezetése óta 
a termelők folyamatosan keresik az újabb és újabb magas gene-
tikai értékű bikákat. A bikák használati ideje néhány évre rövi-
dült, ezért nem valószínű, hogy lesz még bika, aki túlszárnyalja 
TOYSTORY teljesítményét.
2014 nyarán TOYSTORY-nál hát-problémák jelentkeztek, 
emiatt a bikát visszavonultatta a Genex. Elpusztulása után 

Anya: Jenny-Lou Patron Toyane, VG-89

TOYSTORY – A LEGENDA
Megemlékezés a világrekorder bikáról
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TOYSTORY-t gondozói méltó nyughelyen temették el, a Stony 
Hill nevű dombon.
Bár TOYSTORY földi pályafutása véget ért, örökségét tovább 
viszik az utódai. A GENEX úgy döntött, hogy Shawano-ban róla 
nevezik el a lakhelyéül szolgáló istállót és a laboratóriumot, ahol 
a szaporítóanyagot kezelik.

 

1HO08778 Charlesdale Superstition-ET, ismert nevén 
SUPER szintén belépett a Milliomosok Klubjába!
A 2004-ben született bika apja End-Road PVF Boliver-ET, anyja 
Charlesdale Sweet Star. SUPER TPI értéke 2108 (2015. ápri-
lisi TÉB adat), a világon 27.706 lánya minősült, 6709 tehené-
szetben. SUPER leányai teljesítménye alapján igazolt elit bika, 
rendkívüli mértékben javítja a termelésben eltöltött élettartamot 
és a vemhesülési arányt. Javító hatással van az egészségi tulaj-
donságokra.
GRATULÁLUNK, SUPER!
        
 Katonáné Stiller Krisztina
 

Kizárólagos magyarországi importőr: Inter-Mix Kft.

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel:06-1-402-1010, www.intermix.hu

1HO11056  TROY
Mogul x Freddie x Mascol

Anya: Co-op RB Freddie Tinley-ET, VG-85, VG-MS 

s +$788 LNM

s +$1006 ICC

s +2650 TPI®

Kitűnő fitnesz-tulajdonságok

s +8.3 Hasznos élettartam

s +3.6 Leányok vemhesülési aránya

s +2.66 Szomatikus sejtszám

Csúcsminőség a küllemben

s +1.86 Összküllem

s +1.58 Tőgykompozit

s +2.40 Lábkompozit

Anyai nagyanya: Morningview G Addition-ET, VG-88, EX-MS 

1HO11329 AFTERSHOCK  ÚJ!
Galaxy x Bookem x Oman
+$674 LNM  |  +$790 ICC  |  +2527 TPI 
s A magas szintű tejtermelést egyesíti a 

a magas fehérje- és zsírtartalommal
s Általános javító hatás a tejelő jelleg 
     tekintetében

Anya: Richlawn Super April Apple, GP-84, VG-MS, DOM 

1HO11889 AVENGER  ÚJ!
Supersire x Super x Shottle
+$699 LNM  |  +$882 ICC  |  +2585 TPI
s Példa nélküli magas leány vemhesülési 

arány (+5.0) kombinálva a magas hasznos 
élettartammal (+8.3)

s Közepes testméretet és kívánatos
     kondíciót örökít 

Anya: Matcrest Bookem Capri-ET, GP-82 

1HO12024 CRYPTONITE  ÚJ!
Petrone x Bookem x Outside
+$720 LNM  |  +$887 ICC  |  +2559 
TPI s Kitűnő fitnesz-örökítő
s Magas tejzsír tartalom

ÚJ NEMZEDÉK A CSÚCSON

Magas profit minden tekintetben

     Kizárólagos magyarországi importőr:



44 Holstein Magazin
2015/2

Hazai szerzőink

A közelmúlt fejlesztéseként került a precíziós állattartás arze-
náljába a kérődzés on-line nyomon követése. Ez az eszköz a 
csoportosan tartott szarvasmarhákat egyedileg, folyamatosan 
monitorozza, adatokat közvetít a takarmányfelvételről és kérő-
dzésről, ezáltal nyújtva információt az állatok általános jóllété-
ről és egészségi állapotáról.
A bendő működését többféle hagyományos módszerrel vizsgál-
hatjuk, úgy mint megtekintéssel, áttapintással, hallgatózással, 
kopogtatással, ballotálással, rektális vizsgálattal és a bendő-
tartalom vizsgálatával, vagy esetleg még laparoszkópiával is. 
Ugyanakkor, a bendő aktivitását az ún. ”hangjelzővel” közvetve 
is ellenőrizhetjük (1. ábra). A Vocal Tag (HR-TAG™) a Vocal 
Tag nevű izraeli feljesztő vállakozás szellemi tulajdona, illetőleg 
a tejhasznú állományok teljes körű számítógépes ellátásával és 
ellenőrzésével foglalkozó SCR Engineers cég (Netanya, Izrael) 
terméke. A kérődzésben bekövetkező változások az első figyel-
meztető jelek az állat jóllétének változására és indikátorként 
szolgálnak esetleges egészségügyi problémák megjelenésére. 
Az így nyert információ elsősorban az oltógyomor helyzetválto-
zásának (OHV) korai felismerésében nyújt segítséget. Továbbá 
kutatások bebizonyították, hogy az eszköz sikeresnek bizonyult 
az ivarzás, a bendőacidózis, a sántaság, a szubklinikai tőgygyul-
ladás, szubklinikai hyperketonaemia és méhbetegség mielőbbi 
felismerésében is.
A kifejlett szarvasmarha naponta körülbelül nyolc órát tölt ké-
rődzéssel, ami 4-24 alkalmat, azon belül 10-60 percet jelent. A 
kérődzés intenzitására a takarmány mennyisége és összetétele 
is hatással van. A takarmányrészecskék (szecskaméret) rövidü-
lése, egyúttal a takarmány keményítő és könnyen lebontható 
szénhidráttartalmának emelkedése csökkenti a rágással töltött 
időt és növeli a bendő savasságát, a bendőt gyorsabban elhagyó 
táplálék arányát, illetőleg csökkentik a cellulolitikus baktériu-
mok arányát, ezzel rontva a rostemésztést és a tej zsírtartalmát. 
Mindezen változások anyagforgalmi megbetegedésekre hajla-
mosítanak és negatívan befolyásolják az egészségi állapotot, a 
jóllétet és a termelést.
Az elsőborjas és a többször ellett tehenekre a laktáció teljes hosz-
szában nagyjából azonos kérődzési idő jellemző (a tejelési idé-
nyük közepén lévő elsőborjas teheneknek a legnagyobb a kérő-
dzésben eltöltött ideje). Ugyanakkor igazolt különbségek adód-
nak a tehénállomány kérődzésének aktivitásában a szubklinikai 
tőgygyulladást illetően: a szubklinikai tőgygyulladás időszaká-
ban a tehenek lényegesen kevesebb időt töltenek kérődzéssel, 
mint az előtte, vagy utána lévő egészséges állapotukban. A több-
ször ellett tehenek háromnegyed órától egy teljes óráig terje-
dően rövidebb ideig kérődznek, mint egészséges állapotukban. 
Beigazolódott az is, hogy ezen tehenek testsúlya a tőgygyulla-
dás következtében néhány nap alatt 7-9 kg-mal is csökkenhet. 

A szubklinikailag beteg, többször ellett tehenek valamennyi lak-
tációs szakaszban jelentősen veszítettek napi tejtermelésükből.
A tejtermelés intenzitásának növekedése a világon mindenhol 
magával hozta annak kedvezőtlen anyagforgalmi következmé-
nyeit, mint az oltógyomor helyzetváltozását is. A betegség el-
sősorban nagy tejtermelésű tehenekben fordul elő, többnyire 
idősebb korban, leginkább az ellést követő négy héten belül. A 
betegséget elsődlegesen a rostban szegény abraktakarmányozás 
okozza. A takarmánykeveréknek legalább 16-17% nyersrostot 
kell tartalmaznia (ami elősegíti az önkéntes szárazanyag-fölvé-
telt), ezen érték alatt ugyanis tízszeresére nő az esélye az OHV 
kialakulásának. A csökkenő takarmányfölvétel hatására a bendő 
kevésbé telítődik, és az oltógyomornak több helye van az elmoz-
dulásra. Hajlamosító tényező a túl finomra őrölt abrakkeverék és 
a nagyon apróra szecskázott tömegtakarmány. Ezek nem serken-
tik kellőképpen a nyáltermelést, sem a kérődzést, ami bendőaci-
dózishoz vezethet. Ugyanígy a sántaság is hajlamosító tényezője 
az OHV-nek, mivel ezeknek az állatoknak az állandó fájdalom 
miatt csökken a takarmányfölvétele, ami pedig a már említett ok 
miatt jelent problémát. OHV-s állatokban közepes vagy súlyos 
májelzsírosodás is előfordul. Ennek oka az ellés előtti takarmá-
nyozásban keresendő. A nagy energia-, ugyanakkor kis fehérje-
koncentrációjú takarmány elősegíti a máj elzsírosodását, vala-
mint az OHV kialakulását is. Mivel a beteg tehenekben csökken 
a kérődzés (nyelés, rágás, kérő felöklendezése) mértéke, ezért 
annak nyomon követése nyaktranszponderrel megbízható korai 
indikátora lehet a kialakulóban lévő OHV-nak.
Egy korábbi vizsgálatunk szintén alátámasztotta, hogy szoros 
összefüggés van a tehenek egészségi állapota és a kérődzéssel 
eltöltött idő között. A szubklinikai hyperketonaemia és a méhbe-
tegségek esetében is a kérődzés aktivitásának szignifikáns csök-
kenése volt tapasztalható. Beigazolódott a napi kérődzéssel töl-
tött idő csökkenése hőstressz, ellés és körmözés alkalmával is.
A feltárt kapcsolatok megerősítik a kérődzésben töltött idő mé-
résének és diagnosztikai célú felhasználásának hasznosságát és 
képessé teszi az üzemvezetést és az állatorvosokat a korai be-
avatkozásra. A kérődzés aktivitásának a szubklinikai tünetek 
megjelenése előtt indikátorkénti alkalmazhatósága meggyőző. 
A betegség következtében csökkent kérődzés, súly- és terme-
lésveszteség oki láncolata nyilvánvaló. Összeállításunk rámutat 
arra, hogy a kezdetben az oltógyomor-helyzetváltozás észlelésé-
re alkalmazott módszer, a kérődzés aktivitásának mérése számos 
más célra, a nagytejű tehén több megbetegedésének, sőt kom-
fortérzésének jelzésére is felhasználható.

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

A kérődzés aktivitásának mérésére kifejlesztett 
nyaktranszponder („hangjelző”) előnyei

Ari Melinda
tenyésztési mérnök, HFTE

dr. Gulyás László
tanszékvezető egyetemi docens, NYME-MÉK, Általános Állattenyésztési Intézeti Tanszék

dr. Gáspárdy András
osztályvezető egyetemi docens, SZIE-ÁOTK, Állattenyésztési és Genetikai Osztály
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Valiant Everyday - légyriasztó adalékkal

Kizárólagos magyarországi forgalmazó: 
Interbos Kft. +36-30/945-8583  +36-30/968-0330 www.abshungary.hu

 
Valiant - a legkiválóbb védelem a hosszú életű tőgyekért

BIZTONSÁG

VAGY VESZTESÉG
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A ketózis (ketoanémia, acetoanémia) az intenzív tejelő tehén ál-
lományok gyakori metabolikus betegsége (Nogalski et al., 2012). 
A legnagyobb probléma az, hogy a ketózis gyakran szubklinikai 
formában jelentkezik. Kutatások szerint a szubklinikai ketózis 
megjelenésének mértéke farmonként széles határok között (8-
80%) mozog, átlagosan 41%-os előfordulási gyakorisággal. 
Általában az ellés utáni első hónapban jelentkezik az esetek 
75%-ában (LeBlanc et al., 2006).
Szabály szerint, ha nő a szubklinikai ketózisos esetek száma, ez 
megnöveli a klinikai ketózisos tehenek arányát. Ezek pontosan 
azok a tehenek, amelyek a legnagyobb fejtörést okozzák a te-
lepeken. Ez amiatt jelenthető ki, hogy a klinikai ketózis köny-
nyen meghatározható a tüneteiből (mérhető étvágycsökkenés, a 
tejtermelés drasztikus visszaesése, bágyadtság, gyakori jelleg-
zetes acetonszagú, savanyú lehelet). A szubklinikai ketózisos 
teheneken gyakran csak a kismértékű tejtermelés csökkenést 
vesszük észre. Ezek a tehenek fogékonyabbak egyéb betegsé-
gekkel szemben, amelyeket tünetileg kezelünk, a kiváltó okot (a 
ketózist) pedig nem. Példaként ezen tehenek között kilencszer 
nagyobb eséllyel fordul elő az oltógyomor áthelyeződés, há-
romszor gyakoribb a méhgyulladás és hatszor nagyobb eséllyel 
tapasztalunk petefészek cisztákat (Goff, 2006). Gyakran tapasz-
talható csökkent termékenység (néha akár 50%-kal is) az egész-
séges egyedekhez képest.
Walsh és mtsai., (2007) kimutatták, hogy azon tehenek, ame-
lyeknek a vérében ellés után egy és két héttel is magasabb BHBA 
(béta-hidroxi-butirát) szintet mértek, társaikhoz képest 50%-kal 
kisebb arányban vemhesültek az első termékenyítésre; mindezek 
mellett a vemhesülés ideje 16-22 nappal kitolódott.
A ketózis aktuálisan a vérben lévő keton anyagok (acetecetsav, 
aceton, béta-hidroxi vajsav) emelkedésének eredménye, mely 
a vér pH-t csökkenti. A tejelő teheneknél az ellés után normál 
esetben is emelkedni kezdenek a keton szintek. Ez azért történik, 
mert a tejtermelés gyors növekedésével párhuzamosan a tehenek 
takarmány szárazanyag felvétele nem növekszik kellő ütemben. 
Más szóval a tehenek energia felhasználása meghaladja az ener-
gia felvétel mértékét (Schmidt, 1995). Ennek eredményeként a 
tehenek negatív energia egyensúlyi állapotba (NEB) kerülnek 
és megkezdik lebontani saját testzsír tartalékaikat. A felszaba-
duló zsírsavak (’NEFA-k’ – nem észterezett zsírsavak) a májban 
lipoproteinekké alakulnak, melyeket aztán a tőgy szöveti állo-
mánya energiaforrásként használ fel. Emiatt tapasztaljuk a tej-
zsír tartalom emelkedését a negatív energia egyensúlyi állapot 
időszakában. Ha a vér zsírsav szintjei túl magasak, ezt a meg-
emelkedett mennyiséget a máj nem képes kezelni, ezért átmene-
tileg ketonanyagokká alakítja, amelyeket későbbi tartalék ener-
giaforrásként használhat fel (Goff, 2006, Nogalski et al., 2012).
Eddig a pontig minden normális, ezt a tejelő tehén képes 
tökéletesen adaptálni. A szubklinikai és klinikai ketózis problé-
mája akkor kezdődik, amikor a tehén szárazanyag felvétele meg-
bomlik, kifejezett negatív energia egyensúlyi állapotba kerül. Ez 
az energiahiány (főként glükogén) gátolja az inzulin szekréciót. 
Ennek következtében még gyorsabbá válik a testzsír tartalékok 

mobilizációja, ami hirtelen megemelkedett NEFA-szinteket 
okoz a vérben és a májban (Bossaert et al., 2008). Az ellés utáni 
időszakban túlkondíciós tehenek erősebben reagálnak az inzulin 
szekréció előbb említett gátlására, eredményeképpen gyorsab-
ban mozgósítják testzsír tartalékaikat, mint a normál, egészsé-
ges kondícióval rendelkező társaik. A máj nem tudja feldolgozni 
időben ezt a zsírsav többletet; egy részét sejtjeiben tárolja, na-
gyobb részüket ketonanyagokká alakítja. Ez az, amiért a zsírmáj 
és a ketózis ’kéz a kézben’ járnak (Goff, 2006).
Mivel az esetenként súlyos következményekkel járó szubklinikai 
ketózist nagyon nehéz felismerni, rendkívül fontos, hogy ele-
gendő figyelmet fordítsunk megelőzésére. A megelőzés fő 
pillérei között a kövér tehenek elkerülése, és az ellés előtti és 
utáni minél magasabb szárazanyag felvétel kell, hogy legyen. 
A szárazonállás időszakában ajánlatos a tehenek számára minél 
nagyobb pihenő és mozgásteret biztosítani. Azt azonban fontos 
megjegyezni, hogy a szárazonállás alatti kövér tehenek számára 
nem elegendő és megfelelő ez az időszak a kondíció helyreál-
lására. Ezeknél a teheneknél ennél fogva lényegesen nagyobb 
eséllyel alakul majd ki ketózis, mivel sokkal többet veszítenek 
kondíciójukból (Ruegg és Milton, 1995). További tényezők, me-
lyek támogatják a teheneket:
•	 Kiegyensúlyozott adag:

Az energiában túl gazdag napi adag nagyobb eséllyel okoz 
bendő acidózist, amelynek negatív hatása van a teljes ta-
karmányfelvételre. Nagyon fontos, hogy legyen elegendő 
glukogenetikus energia (keményítő) az adagban. Ez sti-
mulálja az inzulin kiválasztást, így kontroll alatt tartja a 
zsírmobilizációt.

•	 Bendővédett kolin alkalmazása:
A kolin további támogatást nyújt a májban a lipoproteinek 
képződéséhez. Eredményeként a negatív energia egyensú-
lyi állapotban a képződött zsírsavak szállítása és átalakítása 
gyorsabbá válik a májban. Sajnos a kolin lebomlik a bendő-
ben, így csak a bendővédett kolin képes segíteni a májat a 
zsírsavak feldolgozásban.

•	 A niacin használata:
A niacin segíti az inzulin szekréciót, így közvetetten csök-
kenti a testzsír lebontást. Ezen kívül a niacin javítja a máj 
saját energia metabolizusának hatékonyságát.

•	 A propilén glikol alkalmazása:
A propilén glikol egy májban – sok kiegészítő energiát nem 
igénylően – könnyen feldolgozható glükóz prekurzor. Hasz-
nálatának elsődleges oka az, hogy megszűnteti az inzulin 
szekréció gátlását, így csökkenti a testzsír lebontás ütemét, 
enyhíti a máj terheltségét.

•	 CLA alkalmazása:
A konjugált linolénsav (CLA) etetésével javíthatjuk a tehe-
nek negatív energia egyensúlyi állapotát. Hatására csökken 
a tejzsír szintézis, meggátolva ezzel az energia kiürülését a 
szervezetből.

•	 Szálastakarmány minőség és etetési rendszer:
A gyenge minőségű szálastakarmányok kevésbé ízletesek és 

A ketózis megelőzésének, minimalizálásának lehetőségei 
a tejelő tehenek tranzíciós időszakában

Dr. Forgó István, Guti Zoltán
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több gyengébben fermentálható rostalkotót tartalmaznak. A 
tehenek jóllakottá válnak, de összességében csökken a ta-
karmány-, táplálóanyag felvételük. Ha TMR-be keverjük 
be a gyenge minőségű szálas takarmányt, ez rontja az össz 
TMR ízletességét, annak felvételét; viszont a válogatás el-
kerülésének céljából fontos a TMR etetés.

•	 A stressz elkerülése:
A stressznek komoly takarmány felvétel csökkentő hatása 
van. Fontosabb stressz-tényezők közé tartozik az állatok 
zsúfolt tartása, az ellés maga, a közelgő laktáció és az ál-
latok új csoportokba való mozgatása. Ellés előtt bármi, ami 
segíti csökkenteni az előző faktorok előfordulását, pozitív 
hatással lesz a takarmány felvételre.

A tranzíciós időszak takarmányozásával és menedzsmentjével 
elkerülhető a ketózis kialakulása. Ezen kihívások megoldása-
ként a Nuscience Hungary Kft. 2013 tavaszán termelési kísér-
letbe állította tranzíciós időszaki takarmányozási koncepciójá-
nak gerincét alkotó Mervit Előkészítő Prémium CC és Mervit 
Fogadó Prémium CC termékeit. Az etetési kísérlet részletei és 
eredményei az alábbiakban láthatóak.
A kísérletet egy magyarországi 1000 holstein-fríz tehenet tartó, 
10.000 kg fölötti zárt laktációjú gazdaságban végezték el 2013 
májusa és szeptembere között. A kísérlet célja az ellés utáni 
szubklinikai és klinikai ketózisok számának csökkentése, mivel 
a telepen az átlagnál több volt az ellés utáni anyagforgalmi be-
tegségből származó kezelések száma. Ezért döntött a telep veze-
tése az új tranzíciós időszaki takarmányozási koncepció tesztje 
mellett.
Minden megellett tehéntől az ellés után 5. napon vérvétel történt, 
melyből digitális gyorsteszt segítségével meghatározták a keton 
szinteket. Az 1,5 mmol/l fölötti ketonszinteket már szubklinikai 
ketózisnak értékel, az 1,5 alatti ketonszinteket nem tekintet 
problémásnak. A 2 mmol/l ketonszint fölötti egyedek kezelésben 
részesültek. A ketonszint méréseket 2013 februárjában, a termé-
kek etetését 2013 májusában kezdték el a telepen. Az 1. ábra a 
mért ketonszinteket mutatja a kísérlet idején. 

1. ábra: A ketonszintek alakulása a vizsgált időszakban

Február és május hónapok között a havi ellések 33-39%-a után 
mértek kezelendő szubklinikai ketózist jelző 2 mmol/l fölötti ke-
ton szinteket. A májusban indított Mervit Előkészítő Prémium 
CC És Mervit Fogadó Prémium CC termékek etetését követően 
beellett tehenek között júniustól a havi ellések után már csak 13-
18%-ban mértek szubklinikai ketózisos tehenet. A nyári extrém 
melegben – 2013. augusztusában – is csak 22%-ban mértek ma-

gasabb keton szinteket. A 2 mmol/l fölötti ketonszintű teheneket 
3 napon keresztül 40 liter/nap dózisú 1 kg Mervit Energy Drink 
és 0,5 kg propilén glikol vizes oldatával drenchelték, mely haté-
kony javulást eredményezett ezen állatok egészségi állapotára.
A rövidebb negatív energia egyensúlyi állapot miatt a reproduk-
ciós mutatókban a magyar átlaghoz képest kimagasló javulást 
értek el (2. ábra). Az első termékenyítések a telepen átlagosan 
69 napra következtek be. Ezt a mutatót a telepen 11 hónap alatt 
20 nappal sikerült csökkenteni. Az első termékenyítések ered-
ményessége jelentősen javult, hiszen a kezdeti 20% alatti érté-
kekről az utolsó negyedévben átlagosan 31,6% vemhes egyedet 
könyvelhetett el a telep 2013-ban (3. ábra). Az első termékenyí-
tések eredményessége az átlagnál alacsonyabb szervízperiódust 
eredményez ezáltal.

2. ábra: Az első termékenyítések átlagos napjainak száma 
2013-ban

3. ábra: Az első termékenyítésre vemhesült tehenek aránya 
2013-ban
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A telepen ezt a koncepciót alkalmazzák napjainkban is, a termé-
keket a kísérlet befejezését követően a technológiába illesztve 
etetik a kimagasló eredményeiknek köszönhetően.
Az ellés után 5 nappal magas ketonszintű, kezelendő tehenek 
aránya 87%-kal csökkent, az első termékenyítésre vemhes tehe-
nek aránya 30% fölött stabilizálódott 2014 folyamán. A termelé-
si eredmények alátámasztják az immunrendszer erősítésének és 
ezen keresztül az alacsonyabb szomatikus sejtszám elérésének 
realitását; eredményeként megállapítható, hogy, a többször ellett 
tehenek szomatikus sejtszáma 280.000-es átlagú volt 2015 feb-
ruárjában, mely 57%-os csökkenést jelentett (5. ábra), a fejési 
átlaguk 2 év alatt 33%-kal 39 kg fölé nőtt (4. ábra). Az első 
laktációs tehenek termelése is nagymértékben emelkedett.

4. ábra: A szomatikus sejtszám alakulás a vizsgált telepen a 
kísérlet nyomon követésében

5. ábra: A tejtermelés alakulás a vizsgált telepen a kísérlet nyo-
mon követésében

Megállapítható, hogy a szubklinikai ketózisok jelen vannak a 
telepeken, melyek időbeni felderítése és a klinikai állapotba tör-
ténő átmenetének megelőzése létfontosságú ahhoz, hogy meg-
előzzük a termelési kieséseket, az ebből adódó selejtezéseket 
és a reprodukciós eredmények romlását. Ehhez elengedhetetlen 
a ketonszint mérések napi menedzsmentbe történő beépítése, 
a szubklinikai ketózisos tehenek hatékony megelőző kezelése. 
Mindezek mellett kiemelkedő fontosságú a tranzíciós időszak 
hatékony takarmányozási koncepciójának alkalmazása.
A előzőekben részletezett takarmányozási koncepció részle-
teit és eredményeit ismertette a Nuscience Hungary Kft. szar-
vasmarha szimpóziumán, Lajosmizsén, 2015. március 6-án, a 
Geréby Kúriában.
Az előadások során a jelenlévő szakemberek korszerű megol-
dási lehetőségekkel találkozhattak, melyek napjaink legnagyobb 

szarvasmarha takarmányozási kihívásának – egészségmegőrzés 
és teljesítmény növelés – kérdéseire adtak választ. A Nuscience 
tranzíciós időszaki koncepciójában az állat egészségi állapotá-
nak, immunstátuszának növelése a cél, melyhez az adagokat úgy 
állítják be, hogy az előző laktációban sérült bendőpapillák rege-
nerálódjanak, a bendő a fogadó időszakban is tudjon adaptálódni 
a megváltozott takarmányozási viszonyokhoz.
Herman Van Hoorick, a Kft. ügyvezető igazgatója köszöntőjét 
követően röviden bemutatta a cégcsoport eredményeit, felvázol-
va a hazai és nemzetközi terveket, a fejlesztési elképzeléseiket, 
célkitűzéseiket.
Ezt követően, Dr. Feldman Zsolt, a Földművelésügyi Miniszté-
rium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára részletesen 
ismertette a 2014-2020-as költségvetési ciklus 2015. évi, 
állattenyésztőket leginkább érintő támogatási rendszerét, kitérve 
a változásokra, az új elemekre és a feltételekre is.
Jeroen Krijnen termékfejlesztési vezető ismertette a Nuscience 
cégcsoport problémamegoldó termékét, az Aromabiotic 
Cattle-t, kiemelve a legújabb kutatási eredményeket is. A 
ketózis megelőzésének lehetőségeiről, negatív hatásainak 
eredményes csökkentéséről tartott prezentációt Guti Zoltán 
divízióvezető és Dr. Forgó István szaktanácsadó. Az élettani 
alapok felelevenítésének kapcsán kitértek a zsírmáj szindróma 
kialakulására, a szárazanyag felvétel maximalizálására, a 
hypokalcémiára, a kövér tehén szindrómára és az előkészítés 
lehetőségeire. Előkészítési koncepciójukban mind az anionos, 
mind a hagyományos 1:1 Ca:P arányú adagok megtalálhatók, 
melyeket telepi adottságokra adaptálva sikeresen alkalmaznak. 
A kísérlet eredménye és a telepen azóta folyamatosan tapasz-
talt hazai átlag fölötti mutatók nemcsak hazai, de nemzetközi 
viszonylatban is jelentőssé teszi a cég termékfejlesztési kon-
cepcióját, a Mervit Előkészítő Prémium CC és a Mervit Fogadó 
Prémium CC termékeket. Kulcsfontosságú a forgalmazó számá-
ra, hogy partnereivel, és a téma iránt érdeklődő gazdálkodókkal 
megossza innovatív kutatási eredményeit, elősegítve az ideális 
egészségi állapot melletti leghatékonyabb termelést a hosszú 
hasznos élettartam zálogaként.
    

A szakirodalom a szerzőknél rendelkezésre áll.
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A cikk olvasásakor már minden felelősségteljes szarvasmar-
ha-tenyésztőnek célszerű azon gondolkodnia, hogy az állatait 
miként kívánja megvédeni a nyári melegtől. A szarvasmarhák 
hőtűrő képességéről már rengeteg tanulmány és cikk megjelent, 
amelyből kiderül, hogy az állatok a hideget sokkal jobban to-
lerálják, mint a meleget. Akár már 23°C-tól jelentkezhetnek a 
hőstressz tünetei. A szakértők pontosan meg tudják határozni azt 
is, hogy adott hőmérséklet és páratartalom esetén, milyen mér-
tékű stressz gyötri az állatokat. Ezt szemlélteti az alábbi táblázat 
is.

Nem kizárólag az számít tehát, hogy mekkora a hőmérséklet, ha-
nem az úgynevezett THI érték a kérdéses, amely a hőmérséklet 
és a páratartalom értékek alapján számítható.
A jó gazda megpróbálja megvédeni az állatait a hőstressz káros 
hatásaitól, optimálisabbá teszi a környezeti tényezőket: árnyéko-
lókkal, ventilátorokkal, vizes locsolással (ez a helyi páratartal-
mat növeli meg) és egyéb szervezési eszközökkel. 
Az utóbbi időben az is kezd elterjedni, hogy a takarmányon 
keresztül segítjük az állatokat, megpróbáljuk a lehetőségekhez 
képest átalakítani a receptet, vagy egyéb ásványi kiegészítőket 
alkalmazunk. 
A francia CCPA csoport, akit az IMPAVIDUS képvisel 
Magyarországon, szintén a takarmányon keresztül kívánja a 
hőstressz problémáját orvosolni. Az ásványi anyagok felhasz-
nálásán kívül a gyógynövények gyógyító erejét is segítségül 
hívták. Az AXION THERMOPLUS nevű termék egy olyan nö-
vényi anyagot tartalmaz, amely a központi idegrendszeren ke-
resztül hat, növeli a külső hámszövet (bőr) hőleadó képességét 
azáltal, hogy növeli a külső hajszálerek vérszállítási mennyisé-
gét. Továbbá csökkenti a metabolitikus hőtermelő-képességet, 
összességben tehát mindkét tényező a testhő csökkentésére irá-
nyul. A termékben lévő ásványi anyagok pedig növelik a nyál-
termelést, a nyál koncentrációját és helyreállítják az elektroliti-
kus egyensúlyt. A termék innovatív jellege, újszerűsége keltette 
fel tavaly az IMPAVIDUS csapat érdeklődését. 2014. augusz-

tusában hat magyarországi üzemben tettük próbára az AXION 
THERMOPLUS hatásfokát.
Egy jászsági telepen úgy sikerült kipróbálnunk termékünket, 
hogy a kontroll csoport egy jól ismert és kedvelt, másik hőstressz 
elleni készítményt fogyasztott. Átlagban napi 0,5 literrel maradt 
magasabban szinten a tejtermelés a kontrollhoz képest, míg a két 
termék költsége teljesen egyforma volt. 

A legtöbb telepen napi átlagban 1,5 literes tejtöbblet megmara-
dást sikerült elérnünk, amit az alábbi grafikon is jól szemléltet.
(A THI érték a hőstressz mértékét jellemzi, amely 72-es érték 
fölött már problémát jelent.)

A termék mind a hat magyarországi kísérleti telepen sikeresen 
bizonyított a tavalyi meleg időszakban, így készen áll arra, hogy 
Ön is próbára tegye! Ha felelősségteljesen gondolkodik, jó gaz-
dája állatainak, és a meleg, párás hónapokban sem szeretné a 
termelékenységét csökkenteni, figyelmébe ajánljuk a kizáró-
lag természetes összetevőket tartalmazó, többszörösen megté-
rülő hőstressz elleni termékünket. Keressen minket az Alföldi 
Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon a 3-as pavilon (sátor) 
301-es standján vagy hívjon minket (06-70/360-4170) és szak-
tanácsadónk felkeresi Önt személyesen!

IMPAVIDUS, természetes megoldások az állattenyésztésben, 
www.impavidus-trade.com, Tel.: 06/70-360-41-70.

„Újra itt a nyár és meleg az idő…” 
– a nyárral együtt pedig itt a hőstressz is...

Illés Róbert
regionális értékesítési vezető, IMPAVIDUS
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Átlagban 0,5 literrel több tej.

A kontroll csoport 
végig másik 
hőstressz elleni
készítményt 
fogyasztott!
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Az idén első ízben átadott Az Év Agrárembere díj célja a 
mezőgazdaságban tevékenykedők munkájának, társadalmi 
felelősségvállalásának elismerése, teljesítményük kiemelése 
az egész társadalom előtt. A verseny során több fordulón ke-
resztül hét kategóriában versengtek a jelöltek, míg végül a 
díjátadó esten fény derült arra, kik lettek a kategória győzte-
sek, s közülük ki lett Az Év Agrárembere 2014-ben.

A mezőgazdaság megérdemli a kitüntetést! Mindaz az érték, 
amit a mezőgazdászok napi munkájukkal létrehoznak, ami-
vel asztalunkat gazdagon megterítik, a földnek köszönhető. A 
gazdálkodók generációk óta tudják, hogyan őrizzék meg ezt a 
kincset, tevékenységüket mindig úgy végzik, hogy a következő 
generációk számára is megőrizzék a földet, ami az élet alapja. 
Az agrotrend.hu mezőgazdasági hírportál által életre hívott Az 
Év Agrárembere díj azt a célt szolgálja, hogy olyan gazdálkodó-
kat, agrárszakembereket mutasson be a nyilvánosság előtt, akik 
a gazdaság és a társadalom tartóoszlopai. A fentebb említett ki-
tüntetést első ízben a The Hotel Aquincumban tartott díjkiosztó 
gálán adták át. Az impozáns gálán Szanyi István, a főtámogató 
Monsanto Hungária Kft. ügyvezetője, Dr. Gyuricza Csaba, a 
Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Karának dékánja, valamint Mátrai Zoltán, Az Év Agrárembere 
díj főszervezője, köszöntötte a vendégeket. A köszöntők során 
igazán értékes gondolatokkal lettünk gazdagabbak, s betekintést 
nyertünk Az Év Agrárembere díj hátországába, a szervezés rej-
telmeibe is. 
„Az agráriumban ikonikus emberekre mindenképpen szükség 
van!” – mondta Szanyi István. - Olyanokra, akiknek az életén, 
munkáján, tevékenységén keresztül hűen be lehet mutatni, hogy 
a mezőgazdaságban milyen tevékenység folyik, hogyan hatunk 
a vidékre. Ezek az ikonikus alakok tulajdonképpen nagyköve-
tévé is válnak ennek a szakmának, ennek az ágazatnak. S, hogy 
mire is gondolok, amikor azt mondom, hogy a társadalmi sze-
repvállalásban is részt kell vennünk? Véleményem szerint az 
üzlet mellett minden mezőgazdasági tevékenységet végzőnek 
jelentős hatása van a saját szűkebb, illetőleg tágabb környezeté-
re. Természetszerűleg kiemelten fontos, hogy az alaptevékeny-
ségünk mellett az oktatásban, a fiatal, feltörekvő gazdák támo-
gatásában is részt vegyünk. Társadalmi szempontból hasonlóan 
fontos a vidék felzárkóztatása, a vidéki élet bemutatása! Mivel 
a mezőgazdaság esetében zömében a vidékről van szó, jelentős 

annak is a szerepe, hogy a mélyszegénységben élő régiókban 
miként tudjuk támogatni azokat az embereket, akik ilyen saj-
nálatos körülmények között élnek. Az Év Agrárembere díj, ez a 
kezdeményezés mindenképpen előjáró, a magyar mezőgazdasá-
got, annak tartópilléreit, ikonikus alakjait valójában megmutató 
kezdeményezés.”
Majd a kategória győztesek részére átadták díjaikat, a legtöbb in-
ternetes szavazatot gyűjtő Vitai László a közönségdíjat érdemel-
te ki. A győztesek között köszönthettük Dr. Szabó Ferencet, akit 

az állattenyésztés 
kategóriában talált 
legjobbnak a gré-
mium. 
Dr. Szabó Ferenc 
1973-ban szerzett 
kitüntetéses agrár-
mérnöki diplomát. 
Termelőszövetke-
zetben gyakornok, 
majd ágazatvezető 
volt, ahol szar-
vasmarha-, juh-, 

sertés- és baromfitenyésztéssel foglalkozott. Később Keszthely-
re, az agrártudományi egyetemre került, ahol bejárta az oktatói 
ranglétrát, 1995-től egyetemi tanár. Dolgozott a világ legjelentő-
sebb húsmarha tenyésztési kutatóintézetében az Egyesült Álla-
mokban. Kandidátus, az MTA doktora, habilitált professzor. Volt 
tanszékvezető, intézeti igazgató, dékánhelyettes, dékán és az 
Agrártudományi Centrum elnöke. Jelenleg az MTA Állatneme-
sítési-, Állattenyésztési- és Takarmányozási Bizottság elnöke. 
Kutatási területe a húsmarha tenyésztést megalapozó elméleti, 
populációgenetikai témáktól a gyakorlati, fejlesztési feladatokig 
terjed. Kutatási eredményeit a húsmarha tenyésztés gyakorlatá-
ban, a tenyésztésszervezésben, a tenyésztéspolitika alakításában 
hasznosítják. 
Az est folyamán később a szakmai zsűri döntésének értelmében 
kiderült: Az Év Agrárembere 2014 kitüntető díj győztese, Kujáni 
Lászlóné Cser Olga lett. „Bízom benne, hogy ezzel a díjjal a 
növényvédelem megítélése is kicsit talán felemelkedett és méltó 
helyére került az agráriumon belül” – nyilatkozta a meghatott 
győztes.

Az Év Agrárembere 
– Ikonikus emberekre mindenképpen szükség van! –
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- 24 órás ivarzás megfigyelés az év minden napján

- Csendes és/vagy éjszaka ivarzó egyedek felismerése

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

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

- Tehén és üsző állományra egyaránt használható

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

- Hazai telepirányítási programokkal összekapcsolható 

- Magyar nyelvű, fejőgép márkáktól független, azokkal kompatibilis 

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

- 100%-os tehénazonosítás és 90%-os ivarzás megállapítás
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LAKTIVÁTOR
A PIACVEZETŐ  IVARZÁSMEGFIGYELŐ RENDSZER

Már 71 működő rendszer és több mint 20.000 db laktivátor Magyarországon!
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A mai modern istállókat már össze sem lehet 
hasonlítani a 10-20 évvel ezelőtt építettek-
kel. Ha valaki belép egy mai, új istállóba, a 
különbség azonnal érzékelhető: nagy légtér, 
tiszta trágyafolyosók, jó megvilágítás min-
denütt, melynek eredményképpen az állatok 
is tisztábbak, nyugodtabbak.
Napjaink számítástechnikai megoldásai nem 
kerülték el az istállótechnológiát sem: auto-
matikusan működtethetők a trágyahúzó lapá-
tok, a világítás, a ventiláció, az istálló oldal-
függönyök, trágyaszivattyúk.
Az egyre többféle berendezés működésének 
összehangolására, a kor követelményeinek 
és a vevők igényeinek figyelembevételével, 
a DeLaval kifejlesztette legújabb generációs 
vezérlőrendszerét, a DeLaval BSC istállóve-
zérlőt. 

DeLaval BSC istállóvezérlés
A DeLaval BSC egy integrált vezérlőrend-
szer, amely képes egyetlen egységben az ösz-
szes istállói berendezést vezérelni – a függönyöket, ventiláto-
rokat, világítást, trágyafolyosók és keresztcsatornák tisztítását, 
trágyaszivattyúkat – egyszerű, integrált módon, mely sokkal 
hatékonyabb működést eredményez. A DeLaval BSC az istálló 
környezeti kondíciói alapján vezérli a részegységeket, ezzel op-
timális környezet alakítható ki a tehenek számára.
A fenntarthatóság, a felhasználóbarát alkalmazás és az optimális 
állatjólét volt a három elsődleges szempont a termék kifejlesz-
tése során. A 2012-ben rendezett EuroTier vásáron kapott első 
helyezés elismerte a DeLaval ez irányban tett fejlesztési erőfe-
szítéseit és a termék sokoldalúságát, egyediségét.
A DeLaval BSC istállóvezérlő grafikai ki-
jelzője szöveges információk helyett ikono-
kat alkalmaz a vezérlő digitális kijelzőjén, 
így könnyítve meg a kezelését. Miközben 
a DeLaval BSC vezérlő kapcsolatban áll a 
szenzorokkal és kezeli az összes berende-
zést, az összekapcsolt funkciók lehetővé 
teszik a vezérlést erről az egyetlen inter-
fészről. A tejtermelő időt és pénzt takaríthat 
meg, miközben javít a tehenek komfortján, 
megfelelve a fenntartható fejlődés ismér-
veinek is. A DeLaval istállóvezérlő alkal-
mazásával egyetlen vezérlőrendszer irányít 
számos különböző funkciót.
A DeLaval BSC istállóvezérlőbe kötött 
különböző érzékelőkön és alegységeken 
keresztül ellenőrizhető az istálló külső és 
belső hőmérséklete, a páratartalom, az is-
tálló világossága, a szél sebessége és iránya 
valamint a trágyakihúzó lapátok terhelése, a 
lapátok leállása, a hidraulikaolaj hőmérsék-
lete és szintje.  

A DeLaval BSC segítségével a függönyrend-
szerek teljesen automatikusan mozgathatók. 
Lehetőség van egyedi panelmozgatásra is, a 
szél erősségének, irányának valamint a hőmér-
sékleti viszonyoknak a figyelembe vételével, a 
telep egyedi igényeinek megfelelően beállítva. 
Természetesen szélcsendben és megfelelő hő-
mérsékleti intervallumokban a BSC automa-
tikus indítja a ventillátorokat, hogy tehenei 
mindig a komfort zónában érezzék magukat.
Az istállóban biztosított megfelelő fényerő 
alapvető a magas tejtermeléshez. Egyszerűen 
bekapcsolva hagyni a lámpákat nem biztos, 
hogy a megfelelő hatékonyságot biztosítja. A 
DeLaval BSC a környezeti fényviszonyoknak 
megfelelően, energiapazarlás nélkül szabá-
lyozza az istállóban a fényerőt.
A trágyakihúzókat programozni lehet téli és 
nyári üzemmódban, a tehénbiztonsági funkció 
pedig akadályoztatás esetén riasztást ad. Prog-
ramozhatjuk továbbá a speciális zónák tisztí-
tását, alacsony sebességű üzemmódot, parkoló 

zónát, a keresztcsatorna előtti szakaszos, adagoló üzemmódot.
A DeLaval BSC-vel szinkronizálni tudjuk a trágyarendszer leg-
különbözőbb elemeinek működését, a biztonságosabb, tisztább, 
higiénikusabb környezet érdekében. Mivel minden elem műkö-
dése függ a többitől, értelemszerű, hogy legyen egy központi 
egység, amely összefogja ezeket. 
A DeLaval BSC begyűjti a megfelelő információkat a részegy-
ségektől, megelőzve a szükségtelen leállásokat és az energiapa-
zarló működést.
A modern információs technológia iránti igény ma már minden-
ütt jelen van, ezért a BSC vezérlés is megfelel ennek a követel-

ménynek. A BSC istállóvezérlő elhelyezhe-
tő az istállóban és az irodában is, ahova az 
adatok kommunikációs kábelen keresztül 
jutnak be a különböző alegységektől. 
A BSC vezérlő beállításait és a rendszer 
működési adatait SD memóriakártyára lehet 
menteni, amit a vezérlő tartalmaz. A BSC 
vezérlő összeköthető a telepi számítógépes 
hálózattal is, így az irodából ellenőrizhető-
vé válnak az istállók. 
Ha van internet kapcsolat – ami mindenfé-
leképpen javasolt –, akkor DeLaval számí-
tógépes távkapcsolaton keresztül bármikor 
elérhető az istállóvezérlés és nyomon kö-
vethető a berendezések működése és a kli-
matikus viszonyok. 
A DeLaval fejlesztéseinek köszönhetően 
egyre inkább megvalósul a tejtermelő telep 
teljes automatizálása és irányíthatósága, 
melyben jelentős szerepe van az ALPRO és 
DELPRO telepirányítási rendszernek illet-
ve az új DeLaval BSC istállóvezérlésnek.

DeLaval BSC - számítógépvezérlés az istállóban
Kis Endre

regionális kereskedelmi termék értékesítési vezető, DeLaval Kft.



Friss levegőt a teheneknek!

Napjaink nagytermelésű teheneinek az év 
minden napján megfelelő klímát kell biztosítani 
termelési szintjük fenntartásához.
Amint az istálló hőmérséklete eléri a 22 ˚C-t, 
a tehén csökkenti takarmányfelvételét. 
A DeLaval ventillátorai a BSC vezérlővel 
ideális megoldást nyújtanak a hőstressz 
megelőzésére.

Fenntarthatóvá tesszük az élelmiszertermelést.
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Egy évet tudatosan kihagytunk, ám március első hetében 
Sarlóspusztán ismét megrendeztük a szarvasmarha, a sertés és a 
baromfi szakmai napjainkat.
A dologidő ellenére mintegy háromszázan – köztük gyakorló 
gazdák, döntéshozók, „véleményvezérek” – jöttek el gazdag 
szakmai programot ígérő rendezvényünkre. A jelentős érdeklő-
dés azt üzeni, hogy Partnereink várják és hasznosnak tartják az 
eseményt.

A Bábolna Takarmány annak tudatában készült e fontos ren-
dezvényére, hogy minden eleme cégünk új arculatát, szakmai, 
szellemi törekvéseit, eredményeit, ajánlatát, termékeit tükrözi; 
jó hírünket kelti, erősíti; imázsunkat, márkanevünket építi!
A három napon rangos nemzetközi és hazai előadók 19 előadá-
sa hangzott el. „Újoncokat” is avattunk. A Bábolna Takarmány 
több fiatal szakértő előadója most először „lépett fel” a szakmai 
nagyközönség előtt. Sikerrel! Ez rendezvénysorozatunk egyik 
hozadéka. Jelentős az innovatív szakmai tőkénk.
Szakmai konferenciasorozatunk folytatásra érdemes!

„Az ellésig minden eldől”
E jelmondat hirdette a Szarvasmarha Szakmai Nap mondani-
valójának lényegét.

Mi a teendő a szárazraállítás és az előkészítés idején? Erre a kér-
désre Dr. Tóth Tamástól, a Nyugat-magyarországi Egyetem do-
censétől várt, kapott elméleti és gyakorlati válaszokat a Bábolna 
Takarmány tanácskozására érkezett mintegy száz partnerünk.
Ebben a szakembert próbáló időszakban – ahogy a gyakorló gaz-
dák mondják – a tehén „eltűnik” a szemek elől. Ezért különös a 
feladat. A borjút váró hagyományos szárazon állási és előkészítő 
időszak a kondíció visszaszerzését és a laktáció megalapozását 
szolgálja. Az újabb módszernek számító – és a viták sorát ki-
váltó – csökkentett szárazon állási idő – vannak, akik ennek az 
időszaknak a teljes elhagyását hozzák szóba – egy sor biológiai 
és takarmányozási kérdést is felvet. Egyedül üdvözítő módszer 
természetesen e téren nincs. A siker a telep szakmai menedzs-
mentjének felkészültségétől, a takarmányozás színvonalától és 
az „egyed”-től. Az állatok egészségi állapotát és az előkészítés 
sikerét a kation/anion egyensúly alapvetően meghatározza. Ezt 
az értéket az ellést követő időszakban a vizelet PH-ja biztonsá-

gosan mutatja. Amerikai tapasztalatok szerint – Travis R. Bisor – 
a szárazonállás ideje alatti takarmányozásban a kukoricaszilázs, 
lucerna- és fűszenázs, védett kolin, elektrolit készítmény és 6-8 
centiméterre szecskázott szalma a meghatározó. 
A takarmányadag fontos jellemzői: szárazanyag-mennyiség, 
energiakoncentráció, nyersfehérje- és kalciumtartalom.

Dr. Brydl Endre a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi 
Kar professzora a tejhasznú tehenek metabolikus zavarait meg-
előző lehetőségekről tartott előadásában az elmúlt néhány évben 
elkövetett hibák tanulságaiból azt a következtetést vonta le, hogy 
a megoldás fontos kulcsa a kondíció-ellenőrzés /kondícióme-
nedzsment/ a „kíméletes” takarmányozás /optimalizálás, kiváló 
minőségű tömegtakarmány, lucerna, komplett abrakkeverékek/ 
és a tehenek komfortérzetének javítása. A Bonafarm Mezőgaz-
daság nagy hozamú csipőteleki tehenészetében a szárazonállás 
és az előkészítés gyakorlati technológiájából szerzett tapaszta-
latokról Oratics Balázs a Bóly Zrt. takarmányozási vezetője és 
Éliás Dávid a Bonafarm-Bábolna Kft. vezető szarvasmarha szak-
tanácsadója számolt be. Az előadó-páros a magas színvonalú, 
gazdaságos tejtermelést alakító tényezők közül – többek között 
– a takarmányváltoztatást és a csoportváltást kísérő stresszhatást 
állították középpontba. A nagy hozamú – 30 literes – teheneknél 
a stressztényezők tejcsökkentő hatásának kihasználását, illetve 
a szárazonállás ideje alatti egyfázisú takarmányozásra való át-
állás stresszhatásának kiküszöbölését hangsúlyozták. A problé-
mamentes szárazonállás és előkészítés idejére ajánlott Bábolna 
Takarmány termékeket Kollár Sándor szarvasmarha tanácsadó 
és Éliás Dávid mutatta be.
Dr. Orosz Szilvia az ÁT Kft. takarmányanalitikai igazgatója a 
tavaszi betakarítási idény költséghatékony takarmányozásáról 
szóló időszerű előadását hallgatták meg az egybegyűltek.
Akác Balázs a Holsten Genetika Kft. ügyvezető igazgatója a cég 
nemzetközi kapcsolatrendszeréről adott tájékoztatást. 
A három SZAKMAI NAP teljes anyagát a „Tudástár” című ki-
adványunkban és az interneten közöljük. 

Fehér Károly – Wellesz Tibor

Bonafarm-Bábolna Takarmány
SZAKMAI NAPOK: nagy siker
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Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
H-2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park

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

HerbáriumHerbárium
A növényvilág erejével!

• HERBÁRIUM
MILKY

BORJÚ TEJPÓTLÓ ÉS
TEJ KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY

• HERBÁRIUM BORJÚ
TAKARMÁNY

TAKARMÁNYKEVERÉK

• HERBÁRIUM ALFA
BORJÚ INDÍTÓ/NEVELŐ KOMPLETT PREMIX

GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

• HERBÁRIUM BÉTA
NÖVENDÉK MARHA KOMPLETT PREMIX

GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

• HERBÁRIUM GAMMA
TEJELŐ TEHÉN KOMPLETT PREMIX
GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

• HERBÁRIUM DELTA
TEJELŐ TEHÉN KOMPLETT PREMIX

PUFFER, NIACIN, BIOTIN, XTRACT ÉS
ÉLŐÉLESZTŐ KIEGÉSZÍTÉSSEL

GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

Termékeinkkel kapcsolatban
keresse szaktanácsadóinkat:

Éliás Dávid (20/468-6076)
Kollár Sándor (20/468-6086)

Schlosser István (20/444-3787)
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TERMÉK N A GY DÍJ

Halász Róbert
Bagi Tamás (30/633-6855)


