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Elnöki gondolatok
Kiss Ferenc
elnök, HFTE

Kiss Ferenc, a geleji Dél-borsodi Agrár Kft. ügyvezető igazgatója
2007 óta látja el a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének elnöki
feladatait. Az idei tisztújító küldöttgyűlésen – melynek részleteit
következő cikkünkben olvashatják – elnöki pozíciójában egyhangúlag erősítették meg a jelenlévő küldöttek. A küldöttgyűlésen
elhangzott értékelését az alábbiakban olvashatják.
Küldöttgyűlésünk ötéves ciklust zár le. Az iroda munkatársai
idén is országjáró kőrúton tájékoztatták az Egyesület tagjait az
elvégzett szakmai munkáról, a tervekről és a kiemelkedő eseményekről. A megyei tagok küldötteket választottak, majd a küldöttek egy-egy tagot delegáltak az elnökségbe.
A munkát becsülettel elvégezték és ezzel a mai küldöttgyűléssel
a korábban választott elnökség megbízása lejárt. A nap végére
viszont megalakul az új elnökség és felügyelőbizottság, így a
munka zavartalanul folyik tovább. Az elmúlt években komoly
kihívások és jelentős eredmények egyaránt tarkították a képet.
A belföldi viszonyokat a piac hektikus viselkedése borzolta, bár a
2013-14. év a tejtermelő ágazat erős és eredményes éve volt. Aki
tehette, ezekben az években gyűjtött tartalékot, végezte el a szükséges beruházásokat, mert a kvótaszabályozás nélküli európai
tejpiac kihívásokat tartogat valamennyiünk számára. Az okokat
ismerjük, a lehetőségeinket látjuk, a megoldást keressük. Április
elseje, a kvótaszabályozás megszűnése után komoly problémák
jelentkeztek. Most úgy látszik, hogy a hazai feldolgozók sokkal
inkább magyar tejet akarnak forgalmazni, mint külföldről származó UHT tejet, mert a hazain még tudnak profitot realizálni.
Terveink összeállításánál az alapvető szempontokat kell rögzítenünk a siker eléréséhez, alkalmazkodnunk kell a folyamatosan
változó piac és a termelés-tenyésztés körülményeihez. Mindezt
úgy kell tennünk, hogy az ágazatban dolgozó embereket meg kell
becsülnünk. Hatalmas vagyont és értéket bízunk ezekre az emberekre, ezért elsődleges fontosságú az ő szakértelmük és minőségi
munkájuk. Ezt pedig csak úgy tudjuk elérni, illetve megtartani,
ha képezzük és megbecsüljük őket, a szó minden értelmében. A
lojális munkaerő, az elégedett dolgozó jól végzi a munkáját, értéket állít elő, eredményeket hoz, amely az általunk befolyásolható
piaci helyzetünket javíthatja. Ha a lánc első szeme gyengül, az
ágazatra nehezedő körülmények között a szakadás elkerülhetetlen. A humánerőforrás-gazdálkodás a legfontosabb pontja egy
vállalkozás sikerének. Sokkal több probléma és kár keletkezik
az alulfizetett dolgozók foglalkoztatásából, mint a tisztességes
fizetésük összes költsége.
Sok olyan kedvezőtlen külső hatással szembesülünk, amely a
nagypolitika vívódásának vagy éppen a szuperhatalmak geopolitikai csatározásának eredménye. Gondoljunk csak az orosz-ukrán
konfliktus következtében foganatosított szankciókra. A magyar
agrárium számára a kár hatalmas, nem csak közvetlen, hanem
közvetett hatásait tekintve is. A többi tagországot is lehetetlen
helyzetbe hozta ez az intézkedés, az ott keletkező értékesítetlen
termékfeleslegek pedig – hiszen romlandó termékekről van szó
– piacot keresnek. A verseny éleződik – szokták mondani. Ráadá4
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sul azok az országok, amelyek képesek az ágazat fejlesztésére,
többlettermelést prognosztizálnak.
Európa tejtermelési arculata át fog rendeződni. Felértékelődik
a költséghatékonyan termelő, az év több hónapjában legeltetni
képes termelésszerkezetű országok helyzete. Gondoljunk csak
Írország, Hollandia, Dánia és nem utolsó sorban Lengyelország
tejtermelő ágazatára. Lesznek persze vesztesek is… Elképzelhető, hogy a szűkös művelhető földterületekkel rendelkező, drága
munkaerőt foglalkoztató jóléti országok inkább a megtermelt
élelmiszerek behozatalának alternatíváját választják. Hallottunk
ilyen megközelítést is. Abban bízunk és azért dolgozunk, hogy
mi a nyertesek között legyünk. Néhány folyamat, adottság segíti ezt és van, amiben hátrányt szenvedünk, de összességében
a lehetőséget kell látnunk. Hazai termék a hazai fogyasztóknak
és értéknövelt termékek export-elhelyezése – ez a summás cél.
Mindenképpen erős kapcsolatnak kell kialakulni a tejtermelők
és -feldolgozók között, hiszen csak együtt tudjuk a piaci nyomást enyhíteni, elviselni. Kiváló kapcsolat kialakítása szükséges
a feldolgozókkal, mert csak így tudjuk az importtermékek nyomását tompítani. Célunk, hogy csak feldolgozott termék kerüljön
exportpiacra, ez egyrészt nagyobb foglalkoztatottságot generál,
másrészt jobb kereskedelmi lehetőségeket nyújt egy olyan termék, amely hosszabb ideig is raktározható, mint pl. a sajtféleségek.
A hazai termelés eredményességét meghatározó módon befolyásolja a mindenkori támogatási környezet. A jelenlegi támogatási
időszak után már jóval kisebb mértékű is lehet a támogatás; jobb
a „vegytiszta” piac, ahol támogatás nélkül csak a vevő és az eladó
van jelen, de jelenleg támogatás nélkül nem lennénk eredményesek. A támogatások viszont jelentősen torzítják a kereskedelmet.
Ebben is igen jelentős változások zajlottak le. Az európai közös
agrárpolitika és a nemzeti támogatáspolitika is egyaránt változott. Ennek megítélése egyéni, a kormányzati kommunikáció
jelentős bővülésről ad számot, míg a rendszernek vannak egyértelmű vesztesei is. Érdekképviseleti szervezetünkön – a Magyar
Állattenyésztők Szövetségén – keresztül minden lehető fórumot
kihasználtunk annak érdekében, hogy a döntéshozók figyelmét
felhívjuk az esetleges negatív következményekre. Volt gondolat,
amelyet a törvényalkotásban megfontoltak és befogadtak, de be
kell vallanunk, hogy voltak olyanok is, amelyek elől mereven
elzárkóztak.
A hazai holstein populáció tenyésztési-termelési értékmérői folyamatosan javulnak, a nemzeti tenyésztési program sikeresen
zajlik. Ezekről a számokról, statisztikai mutatókról az iroda munkatársai számot adtak. Büszkén állíthatjuk, hogy nincs okunk a
szégyenre, több mutatóban is Európa élmezőnyéhez tartozunk.
A magyar tenyésztők munkáját elismerik és a hírünk jó a világban. Ezt bizonyítják gyümölcsöző nemzetközi kapcsolataink, a
kollégák meghatározó nemzetközi szervezetekben betöltött tisztségei, a nálunk megrendezésre kerülő szakmai események. Ös�szességében eredményes ciklust zárhatunk.

Egyesületi élet

Tisztújítás 2015.
Sztakó István
fejleszlési főmérnök, HFTE

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete május 13-án rendezte
XIX., egyben tisztújító küldöttgyűlését, s közel 200, az ágazatban dolgozó szakember fogadta el meghívásunkat az eseményre. A megjelenteknek külön megköszönjük, hogy megtiszteltek
részvételükkel, mert az a hét igencsak bővelkedett kifejezetten
szakmai programokban.
Ötévente teljes tisztújítás történik a tenyésztőszervezetnél, a
választás törvényi kötelezettségünk is. Tagjaink a tavaszi megyei- és regionális ülések keretében az őket a küldöttgyűlésen
képviselő küldötteket, s a küldöttgyűlések közötti időszakban az
Egyesületet vezető elnökség tagjait már megválasztották, a mostani rendezvény feladata – legfőbb döntéshozó szervként – az elnökség tagjai közül az elnök és alelnök személyének, valamint a
háromfős felügyelőbizottság tagjainak megválasztása volt.

Kiss Ferenc elnök értékelő szavait előző cikkünkben olvashatták.
A küldöttgyűlés 52 fővel határozatképes volt, s mert idén választásra is sor került, így a küldöttgyűlés a jelölőbizottság elnökének
Südi Andrást (Mezőfalvai Zrt.), tagjainak Molnár Józsefet (Hajdúböszörményi Mg. Zrt.) és Telek Zsoltot (Mezőkovácsházi Új
Alkotmány Kft.), a szavazatszámláló bizottság elnökének Szili
Józsefet (Bicsérdi Arany-Mező Zrt.), tagjainak Gergely Csaba
(Celli Sághegyalja Zrt.) és Handler Ferenc (Szajki Zrt.) személyét nyílt szavazással egyhangúlag választotta meg.
Bognár László ügyvezető igazgató az előkészítő megyei- és regionális rendezvények tapasztalatait foglalta össze. A rendezvényeken a tenyésztők főleg az új támogatási ciklus támogatásai
iránt érdeklődtek. A legfőbb kérdést a holtellések kezelése, illetve a birtokon tartási kötelezettség időpontjának meghatározása
jelentette, erre a küldöttgyűlés időpontjáig sajnos nem született
végleges válasz.
Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető beszámolt az elmúlt év eseményeiről és vázolta ez évi munkatervünket. A hat bíráló 35.766 egyedet bírált, 33.565 volt az első laktációsok száma, ami örvendetes,
hiszen ezek az állatok adják a TÉB alapját. 2201 idősebb tehén
bírálatát is elvégeztük. A test- és tőgypont esetében markáns előrelépés figyelhető meg az állományban 2014-ben, a láb- lábvég

tulajdonságokban változás nem történt. Beszámolt a négy szemegyeztető bírálatról, az új (7-es típusú) küllemi bírálati rendszer
tapasztalatairól. November óta két új lineáris tulajdonsággal több
írja le az állatot, ezek a csontminőség és tőgyállomány, s csatlakozik még egy fő bírálati tulajdonság, a tejelő erősség.
2014-ben – a megelőző évhez képest 252 kg-mal – 9240 kg-ra
nőtt a st. laktációs termelés országos átlaga, ezzel párhuzamosan
a beltartalom is emelkedett. 439 napos két ellés közti idő jellemzi az állományt. Három TÉB-futtatás volt tavaly is, 7000 körüli
származási igazolást adtunk ki hím- és nőivarnak egyaránt. 63%
az import szaporítóanyag forgalom, 28% a hazai és 9% ITV. ITVben 45 bika indult. Részletesen beszámolt az ifjú holstein fel-

vezetőknek szervezett egyesületi táborokról, nemzetközi részvételeinkről, díjainkról, az aranytörzskönyvesekről. Június 10-12.
között Sebők Tamás szervezésével Szlovéniában közép-kelet-európai show-bíró képzést, novemberben Horvátországban küllemi
bírálói konferenciát szerveztünk sikerrel, idén szeptember elején pedig nemzetközi EHRC show-bírói értekezletet rendezünk
Hódmezővásárhelyen 15-20 ország részvételével.
A küldöttek a 2014. évi munkabeszámolót és a 2015. évi munkatervet nyílt szavazással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.
A Ptk. változásai miatt az Alapszabály technikai módosításait
dr. Kóti Márton jogász tárta a döntéshozó testület elé. A küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el az Alapszabály-módosításokat, s hagyta
jóvá az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.
Török Zoltán gazdasági vezető az elmúlt év gazdálkodásáról és
az idei pénzügyi tervekről adott tájékoztatást. Összességében elmondható, hogy kiegyensúlyozottan, a küldöttgyűlés által elfogadott költségvetési tervnek megfelelően gazdálkodtunk. Működésünk szilárd gazdasági-pénzügyi alapokon nyugszik, az ezévi
kilátások ebből a szempontból mindenképpen bíztatóak. A 2015.
évi költségvetés a munkatervvel szoros összhangban készült,
figyelembe véve az elvégzendő feladatokat és célkitűzéseket.
2015 kiemelt feladatai között szerepel a 77. OMÉK és az Euwww.holstein.hu
2015/3
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rópai Show-bírói Iskola megrendezése, melyek anyagi forrásait
biztosítanunk kell. 2015-re 636.000 eFt összbevétellel, 581.000
eFt összes költséggel ill. ráfordítással és 55.000 eFt eredmén�nyel kalkuláltunk. Kötelezettségeink rövid lejáratú kötelezettségek, az Egyesületnek köztartozása nincsen.
Dr. Tatár Gyula felügyelőbizottsági elnök bevezetőjében azoknak a tagoknak és küldötteknek hívta fel a figyelmét a tenyésztőszervezet munkájában való részvétel fontosságára, akik a rendezvényeken kevésbé aktívan vesznek részt, s reményét fejezte ki,
hogy a jelenlévőktől érdeklődnek majd a megszületett döntések
iránt. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a HFTE vezetése
(elnökség és ügyvezetés) a jó gazda gondosságával vezette az
egyesületet 2014-ben, jól gazdálkodtak a rájuk bízott eszközökkel és javakkal. Az egyesület pénzgazdálkodása egész esztendőben kiegyensúlyozott volt, a bevételek és kiadások összhangban
voltak. Az egyesület pénzügyileg szilárdan tartja magát, ez a
legfontosabb megállapítás. A független könyvvizsgálói jelentés
meggyőződéssel állítja, hogy „az egyszerűsített éves beszámoló a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete 2014. december 31-én
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható
és valós képet ad.”
A küldöttgyűlés a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolót, a
könyvvizsgálói jelentést és a közhasznúsági mellékletet, valamint a 2015. évi költségvetési tervet nyílt szavazással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
Bakos Gábor Kazsokról megköszönte az előző vezetés munkáját, s gratulált az új elnökségnek. Sajnálatát fejezte ki, hogy az
elmúlt öt évhez kapcsolódóan nem volt jelen valaki a törvényhozásból vagy a szakminisztériumból, mert nagyon szívesen megkérdezte volna, hogy kik azok az emberek, kik azok a szakmai
szervezetek, akik a törvényeket és jogszabályokat megalkotják
és változtatják, mert nem feltétlenül érzi a következetességet a
jogalkotás menetében.
Südi András a küldöttektől kapott vélemények alapján a jelölőbizottság nevében a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete elnökének Kiss Ferencet, alelnökének Gamós Andrást javasolta, a
felügyelőbizottság tagjainak dr. Tatár Gyulát, dr. Herczegh Károlyt és Németh Vilmost. A jelöltek vállalták a jelöltséget.

Kerecsenyi András alelnökünknek megköszöntük másfél
évtizedes tevékenységét.
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Az első laktációsok Ezüstkanna-díját 17.302 kg-mal 1684 Opera,
a Lakto Kft. tehene,

a többlaktációsok Ezüstkanna-díját a 20.295 kg-mal 6945
Magdi, a Komáromi Mg. Zrt. negyedikes tehene nyerte.

Egyesületi élet
A szünetet követően Szili József ismertette a titkos szavazás
eredményét: a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete elnökének
Kiss Ferencet, alelnökének Gamós Andrást, a felügyelőbizottság
tagjainak dr. Tatár Gyulát, dr. Herczegh Károlyt és Németh Vilmost 51 szavazattal a küldöttgyűlés az elkövetkező öt éves, 2015.
május 13-tól 2020. május 12-ig terjedő határozott időtartamra
egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
Kerecsényi András volt alelnökünk, aki 15 éve vállalt részt az elnökség munkájában, s az elmúlt ciklusban az alelnök feladatkörét is ellátta, most nyugdíjba vonulása miatt már küldöttnek sem
jelöltette magát, s mi tisztelettel megköszöntük eddigi munkáját.
Kellemes programponttal folytattuk rendezvényünket, a tenyésztési és termelési eredmények átadása következett.
Ezüstkanna-díjjal értékeltük a legmagasabb standard első(31913 1684 2 Opera, 17.302 kg tej, Lakto Kft., Dabas) és többlaktációs (32523 6945 7 Magdi, 20.295 kg, Komáromi Mg. Zrt.,
Komárom) tehenek tulajdonosát.
Munkájával a Mestertenyésztő minősítést érdemelte ki:

Bíró András (Bóly Zrt., Bóly),

Vastag Lajos (Pálhalmai Agrospeciál Kft., Pálhalma).
Elismerő plakettet vehetett át dr. Gombácsi Pál (NÉBIH).

Az év tenyészbikája címet ismét 19530 BG E. T. Shottle-ET
nyerte el (tulajdonosa a Bos-Genetic Kft.), 110 tenyészet 9500
kg feletti laktációs teljesítményét is elismertük, közülük idén 78
tenyészet tartozik a tízezresek táborába.

Hegedűs Csaba (Multiton Kft., Sarud),

Kővágó Ignác (Lakto Kft., Dabas) és

A küldöttgyűlés bőven délutánba hajlóan fogadással ért véget,
mellyel megköszöntük vendégeink részvételét.

www.holstein.hu
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XXII. Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napok, Hódmezővásárhely
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE
A korábbi évek hagyományait folytatva került megrendezésre
Hódmezővásárhelyen az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda
Napok április 24-26. között. 22. alkalommal kapuit nyitó kiállítás az évek alatt az ország legjelentősebb mezőgazdasági seregszemléjévé nőtte ki magát. Ma már, aki csak teheti, igyekszik
ezen a rendezvényen akár kiállítóként, akár vendégként megje-

eredményesebb kiállítási résztvevő Mestertenyésztőnkről, aki az
Egyesület Év Tenyésztője díját is elnyerte. Emlékét megőrizzük,
nyugodjék békében!
A tehenek között a legszebb tőgy is kihirdetésre került minden
osztályban, akik a végső összevetésben is részt vettek a kiállítás legszebb tőgye cím elnyeréséért. Az összevetést a Pálhalmai
Agrospeciál Kft. Botos nevű tehene nyerte.
A tenyészetek versenye ismét izgalmas pillanatokat hozott, ahol
a győztes csapat a Bicskei Mg. Zrt. etyek-ödön majori hármasa
lett.

lenni. Üzletek köttetnek, vélemények cserélnek gazdát, tapasztalatokban gazdagodnak a résztvevők, és aki tenyészállatával is
megjelenik, akár díjakkal is felrakodva térhet haza.
Bírálat
A bírálatra Hollandiából kértünk fel vendégbírót. A választásunk
Jan Steignik-re esett, mivel az előző években már személyes tapasztalatunk alapján meggyőző bírálatról tett tanúbizonyságot
Belgiumban az All Flamand Show-n, számos nemzetközi kiállításon igazolta tudását, így a döntés alapján Ő érkezett a pénteki
show bírálatára.

95 egyed vett részt a megmérettetésen, hogy a nap végére eldőljön, ki lesz a huszonkettedik kiállítás és egyben a Nemzeti Holstein Show győztese. 10 kategóriában értékelte a bíró a
bemutatott egyedeket. Három korosztályos győztes és tartalék
győztes nyakába került szalag a bírálat során.
A bírálatot megelőzően egyperces néma főhajtással emlékeztünk
meg a közelmúltban elhunyt Andrássy István kollégánkról, leg8
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Ezt követte a nemzeti bajnokság talán legizgalmasabb pillanata,
ahol a 2015. évi győztes egyed kiválasztására került sor. A feszült
pillanatokat követően a Pálhalmai Agrospeciál Kft. Botos nevű
tehenének farára csapott a bíró, ami egyben a Grand Champion
címet is jelentette a tehénnek. A Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.
Cukor nevű tehene kapta a Reserve Champion címet.
Az Év Tenyésztőjeként idén Szili Józsefet ünnepelhettük a kiállítás díjkiosztójának keretében. A Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.
vezetője hosszú évek eredményes munkájával érdemelte ki az
elismerő címet! Gratulálunk!
A részletes eredménylistát honlapunkon a www.holstein.hu-n is
megtalálhatják.

Egyesületi
élet
Ásványi
anyag-kiegészítés
és az emésztés fokozása
Calsea mag

Calseaoligo

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

Calseadigest

Tejelő tehenészetek

A szárazonállás időszakában biztosítja a tőgyszövet regenerációját, erősíti a magzati immunrendszert, csökkenti a magzatburok visszamaradás kockázatát.

Calseacalver

Calsea mag

Calseaoligo
Calseaoligo
Calseaphos

Calseadigest
Calseadigest
Calseavit

Tömegtakarmány
tartósítás

A laktáció indulásakor fokozza a rostbontás hatékonyságát,
Calsea
mag segíti a méhinvolúciós folyamatokat. Amaferm tartalma kedvező életteret biztosít
a bendő-mikroorganizmusok számára, fokozza
a mikrobiális enzimaktivitást. Bendő komplex tartalma megakadályozz a pH túlzott csökkenését
ésCalsea
elősegíti pig
a metionin képződést.

Ke
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m
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Calseacalver
Húsmarhatartó
gazdaságok
Calseazinc
Calseacalver

Támogatja a csont-, izom- és idegrendszer fej-

Calseaphos
lődését, kiegészíti a tömegtakarmányok ásváSE
Calseamouton nyi anyag tartalmát, fokozza a bendőbaktéCalseaphos
riumok működését.

Calseavit
Calseavit

Calseaazpig
Biztosítja
anyatehenek ásványi anyag szükségletét.
Bendővédett,
természetes növényi kivoCalsea pig
natokból származó antioxidánsokat tartalmaz.

Calseazinc
Juhászatok Calseazinc

• Kombinált oltóanyag
• 78 milliárd baktérium/g
• Gyors pH csökkenés

Cink tartalma 15.000 mg/kg. Fokozza az ovuÚJ!
SElációt, segíti a termékenyülést, csökkenti a
Calseamouton magzatfelszívódás kockázatát. E-vitamin- és
SE
Calseamouton
szelén tartalma támogatja az immunrendszert.
Fix’N-komplex tartalma segíti a takarmányfehérjék értékesülését, javítja a takarmányok hasznosulását. Magnézium tartalma csökkenti a legelőre történő kihajtáskor a hasmenést és kondícióromlást.

• Nincs káros utó-fermentáció
• Gátolja az élesztő és
penészgombák
elszaporodását
• Bontást követően sem
emelkedik a takarmány
hőmérséklete

Termékeinkkel és ajánlatainkkal kapcsolatban keresse állattenyésztési szaktanácsadóinkat!
Gyenis Dávid

+ 36 20 262 2298

dgyenis@hu.timacagro.com

Csatádi Gábor

Schantl Julianna

+36 20 262 3308

gcsatadi@hu.timacagro.com

+36 20 262 2769

jschantl@hu.timacagro.com

Serbán Mihály

Kajati Norbert

+36 20 521 0561

nkajati@hu.timacagro.com

+ 36 20 262 2569

mserban@hu.timacagro.com

Kürthy-Molnár Zoltán

Kereskedelmi és Marketing Menedzser; Állattenyésztési Divízió

+36 20/459-2846 zkurthy@hu.timacagro.com
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Felvezetők ügyességi versenye
A kiállítás ezen programjának népszerűségét jelzi, hogy minden
évben nagy érdeklődés mellett, jó hangulatban kerül lebonyolításra a felvezetők ügyességi versenye. Szombaton 13 nevezett
versenyzővel kezdődött meg kora délután a versengés.

Látványos, izgalmas színfoltja a rendezvény programjának, ahol
a fellépő párosok az összhangjukról, az egyedek idomítottságáról adnak tanúbizonyságot. A sokak számára már jól ismert akadálypálya mindig hoz meglepetést még a legrutinosabb versenyzőknek is.

A győztes páros Somogyi Zoltán és Krisztina lettek 145 ponttal,
megelőzve Baranyi Sándort, aki Selyemmel versenyzett és szintén 145 pontot szerzett. Ilyenkor a rövidebb idő alatt teljesített
pálya a nyerő a holtverseny eldöntésekor. A harmadiknak befutó
duó Korhammer Norbert és Rücskös lett 132 pontot gyűjtve.

Gratulálok minden résztvevőnek!
Fejési-nyírási bemutató
Nagyszámú érdeklődő kísérte figyelemmel a nyírási és fejési bemutatót, amely idén is látványos elemmel egészült ki, hiszen a
korábbi évek hagyományait folytatva Novák Edith képző- és
iparművész a XXII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda

10 Holstein Magazin
2015/3

Napokon ismét színes tehénfestésével tette szemléletessé az
egyed néhány alapvető anatómiai szervét, segítve ezzel a mozgás, az emésztés és a tejtermelés folyamatainak jobb értelmezését. Sebők Tamás tolmácsolásában bepillantást nyerhettek az érdeklődők a felkészítés kulisszatitkaiba, a fejés folyamatába, ahol
megismerkedhettek annak élettani hátterével és a fejés technikai
eszközeivel egyaránt.

Fiatal felvezetők versenye

Az előző évekhez hasonlóan vasárnap rendezték az Ifjú Holsteintenyésztők XVIII. Országos Felvezető Versenyét. A tenyésztők
számára is megnyugtató érzés, amikor azt láthatják, hogy a felnövekvő generációban is megvan az a lelkesedés, ami az állattenyésztéshez elengedhetetlen. A vasárnapi felvezető versenyre
jelentkezők olyan fiatalok, sok esetben még gyerekek, akik időt,
energiát nem sajnálva gyakorolnak azért, hogy ezt a versenyt
megnyerjék. A program mégsem egy játék, komoly szabályai

Egyesületi élet
vannak. A bíró – Harsányi Sándor nemzetközi show-bíró – választotta ki a négy legjobban felkészült versenyzőt.
Ez egy összetett verseny, ahol elsősorban a felvezető munkája kerül a középpontba. A bíró többek között azt figyeli, hogy
milyen szinten tanították be az üszőt, milyen az összhang állat
és felvezetője között. Fontos, hogy az üsző mozgása, haladása
folyamatos legyen. Ezen kívül egyfajta metakommunikáció zajlik a bíró, valamint a felvezető között, hiszen a felvezetőnek
folyamatosan figyelnie kell a bíró instrukcióit, amit a lehetető
legjobban végre is kell hajtani.
Idén a 12 indulóból a legjobb ebben a műfajban Korhammer
Norbert volt Deszkről, második a jászteleki Innerhofer Patrik,
a harmadik helyezett a lajoskomáromi Csizmadia Kitti, a negye-

dik pedig Kiskunhalasról Kőrösi Anna lett. A verseny díjazása az
előző évekhez hasonlóan alakult. Az első helyezett egy üszőborjúval térhetett haza. A további három helyezett jutalma egy-egy
bárány volt.
Az első helyezett, a 14 éves Korhammer Norbert rutinos versenyzőnek számít, már hétszer indult ezen a versenyen. Háromszor állhatott a dobogó legfelső fokán az elmúlt három évben,
kétszer volt második helyezett és egyszer negyedikként végzett.
Pécsett tanul általános iskolában, de a nyári szünetekben, vagy
amikor csak ideje engedi, Deszken tartózkodik a tehenészeti telepen, ahol minden percét lekötik a tehenek.
DÍJKIOSZTÁS FORGATÓKÖNYVE
XXII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok
2015. április 25.
SZARVASMARHATENYÉSZTÉS DÍJAI
A Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége 1999-ben Csukás Zoltán professzor emlékére díjat alapított, melyet minden
évben az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda napok díjkiosztó ünnepségén adnak át. A díj - amely bronz emlékplakett,
díszoklevél és 500 eurónak megfelelő pénzösszeg - odaítéléséről

kuratórium dönt. A díjat ez évben szakmai tevékenységének elismeréseként dr. Korchma Csaba érdemelte ki.
HOLSTEIN-FRÍZ FAJTA DÍJAI
Holstein-fríz szűzüsző I. kategória
Harmadik helyezettje 33708 0648 3 Szegfű
Apja: 23188 FARNEAR-TBR ALTAAVALON-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Második helyezettje 31332 1678 6 Krisztina
Apja: 24690 BERTAIOLA MINCIO-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Dézsi Imre, Nagyhegyes

Első helyezettje 32890 5508 8 Vándor
Apja: 23072 GEN-I-BEQ BRAWLER-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros
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Holstein-fríz szűzüsző II. kategória
Harmadik helyezettje 32835 7903 2 Bogár
Apja: 24416 DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major

Második helyezettje 32890 5426 3 Tóbi
Apja: 24798 MORSAN MR METAL-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros
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Első helyezettje 30350 9030 9 Virág
Apja: 24913 Mars Yorick
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Harmadik helyezettje 30232 9953 8 Ökör
Apja: 19530 BG E. T. Shottle-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Egyesületi élet
Idei bírónk a holland Jan Steegink
Egy 90 tehenet és 70 növendéket számláló farmot feleségével közösen vezet, a telep átlagos termelési színvonala
9000 kg tej. 50 ha területen gazdálkodnak, melyből 40 ha

Második helyezettje 33443 0884 5 Ugar
Apja: 24081 O-COSMOPOLITAN-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For-Milk Kft., Telekgerendás
gyep és 10 ha kukorica. 2005-ben az év vöröstarka tenyésztőjének választották. Jan a CRV vöröstarka fajtaváltozat
tenyésztésért felelős platformjának elnöke. 2012-ben az
All-Holland Dairy Show bírója volt mind a vörös-, mind a
feketetarka holsteinek esetében. Nemzetközi szinten több
országban végzett bírói tevékenységet; Dániában (Agro
Nord Denmark), Belgiumban (CRV Cow-EXPO Gent,
Agriflanders) Tagja az EHRC showbírói paneljének, hollandul és angolul kiválóan beszél.
A bíró véleménye a kiállításról és a hazai populációról:
Jan Steegink a magas beltartalmi értékek és a termelésre
képes erős testalkat kiegyensúlyozott ötvözetét keresi egy
tehénben. Nem szereti a mélység nélküli, gyenge mellkasú,
nagyon éles, nagyon finom teheneket. Az élességgel kombinált optimális mélységet tartja ideálisnak egy állatban. Ha
ugyanis ez a szerencsés „együttállás” létrejön egy tehénben,
akkor az az ellés után minden probléma nélkül képes 40 liter
tejet termelni. Míg egy olyan tehén, amelyiknek nincs megfelelő mellkasa, erre képtelen, hangsúlyozza.

Első helyezettje 30406 4257 1 Fürtös
Apja: 18822 GILLETTE BRILEA F B I
Tenyésztő és tulajdonos: Agroméra Mg. Zrt., Érsekvadkert

Kiállítási tapasztalata alapján Magyarországon sem jellemzőek a túl éles tehenek, nagyon sok, küllemében egyensúlyban lévő állatot látott a ringben. Ezért úgy ítélte meg, hogy
a magyar és holland tenyészcélok egy irányba mutatnak.
Kiemelte a láb-, a lábvég-alakulás fontosságát, mert még
egy kevésbé jó tőgyalakulás sem akkora probléma, mint egy
rossz mozgáskép, ami a lábak betegségét, illetve az állat idő
előtti selejtezését okozhatja. Ezért Hollandia a tulajdonság
jelentőségét felismerve Európában az elsők között kezdte
bírálni ezt a tulajdonságot.
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Holstein-fríz tehén IV. kategória
Harmadik helyezettje 33082 5351 6 Csóró
Apja: 19530 BG E. T. Shottle-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

Második helyezettje 30232 9586 0 Rózsa
Apja: 22417 SANDY-VALLEY DENETHOR-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
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Első helyezettje 33638 0002 9 Csángó
Apja: 23284 CLEAR-ECHO ALTAR2-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Körös 2000 Kft., Újiráz

Holstein-fríz tehén V. kategória
Harmadik helyezettje 33082 4975 5 Zsuzska
Apja: 23234 BOMAZ MARION EMERALD 648-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

Díjnyertes a víztisztításban

A képen szereplő személyek balról jobbra: Dr. Formanek Zoltán: Ecolab-regionális értékesítési vezető - Közép-Kelet
Európa-Oroszország; Molnár Bettina: Animal-Hygiene Kft. - területi képviselő; Molnár Helén: Animal-Hygiene Kft. - területi
képviselő; Kiss Attila: Animal-Hygiene Kft. - ügyvezető igazgató; Kiss Barnabás: account manager - Ecolab-Hygiene Kft.
Az Animal-Hygiene Kft. készítménye,
az Incimaxx Aqua S-D kapta az idei Alföldi
Állattenyésztési és Mezőgazda Napok
alkalmából meghirdetett Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat I. Díját. Az
ivóvíz és ivóvíz rendszerek, itatók tisztítására és fertőtlenítésére való termékrendszer része az egyedi Incimaxx Compact
adagoló is.

A legjobb minőségű vízellátás esetén
is találhatunk kellemetlen szagú, állott
stb. vizet állataink előtt az itatóban, mivel
egy vízrendszer lehet hosszú, sok helyen
elágazó, esetleg pangó. Egy szarvasmarha
jó szaglása révén bármilyen organoleptikus
eltérést észrevesz. Az állat az anyagcseréhez
és a bendő-mikroorganizmusok táplálásához és anyagcseréjéhez szükséges vizet a
takarmányból és az ivóvízből nyeri, például
a Holstein-fríz tejelő tehenek átlagosan 3,35
liter vízből állítanak elő 1 liter tejet.
Magyarországon az Animal-Hygiene
Kft. kizárólagos forgalmazója az Ecolab
mezőgazdasági üzletág termékvonalának.
Főbb szakmai területei: vízkezelés,
tőgyápolás, lábápolás, felülettisztítás,
illetve az e területeken szükséges eszközök
és kiegészítők forgalmazása.
Az Incimaxx Aqua S-D tisztító és fertőtlenítő gyorsan és hatékonyan eltávolítja
a vízcsövekre lerakódott vízkövet és algát.

Eltávolítja a biofilmet a vízvezetékről, illetve
vízfertőtlenítőként használva segíti megelőzni a további biofilm képződését. Alacsony
koncentrátumban hatékony, nem ízesíti vagy
szagosítja a vizet, az alacsony felhasználási
koncentráció miatt nincs toxikológiai kockázat, továbbá kiváló mikrobiológiai hatású
a mikroorganizmusokkal szemben.
Az Ecolab által kifejlesztett Incimaxx
rendszer hozzájárul az állatok jó, ugyanakkor
költségtakarékos vízellátásához. A megfelelő
ivóvízfogyasztás kedvezően hat a jószágok
egészségére és a tejtermelésre egyaránt.
Az Ecolab világszerte megbízható partnere az agrárvállalkozásoknak, eredményesen és gazdaságosan teljesíti megbízói
igényeit. Egyedi programjainak célja a mezőgazdasági termelés növelése, az állategészségügy és állatjóléti normák javítása, az egészségvédelem biztosítása és fejlesztése, a költségek
csökkentése, az élelmiszerbiztonság fokozása,
valamint a mezőgazdasági termékek védelme.

Egyesületi élet
Holstein-fríz tehén VI. kategória
Harmadik helyezettje 33232 2104 0 Leander
Apja: 22592 Willsbro Larson-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.

Második helyezettje 33443 0620 5 Csákó
Apja: 20916 ENSENADA TABOO PLANET-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás

Második helyezettje 30232 9043 0 Mónika
Apja: 21395 CROCKETT CHICAGO
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Első helyezettje 30368 9562 8 Cukor
Apja: 23199 DOMICOLE CHELIOS-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Első helyezettje 32890 3661 0 Dolli
Apja: 22070 MAINSTREAM MANIFOLD
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros
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Egyesületi élet

Holstein-fríz tehén VII. kategória
Harmadik helyezettje 30232 8848 0 Szegfű
Apja: 18700 BG DUTY DURHAM-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Második helyezettje 33082 3527 3 Viola
Apja: 21643 WILLOW-MARSH-CC GABOR-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely
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Első helyezettje 31222 3460 7 Pörge
Apja: 20896 COMESTAR LITTORAL-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Makói Hagymakertész Kft.

Holstein-fríz tehén VIII. kategória
Harmadik helyezettje 30232 8279 2 Szilvia
Apja: 19324 JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET
Tenyésztő, tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Egyesületi élet

Második helyezettje 30232 8385 8 Virág
Apja: 20681 RAUSCHER MARSHALL MASTER
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz tehén IX. kategória
Harmadik helyezettje 31332 1015 1 Erika
Apja: 17838 MAGOR BOLIVIA ALLEN-ET
Tulajdonos: Dézsi Imre, Nagyhegyes

Első helyezettje: 30350 6752 9 Dranica
Apja: 20014 EMERALD-ACR-SA T-BAXTER
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

Második helyezettje 32505 9782 9 Szerény
Apja: 20557 Magor Faraday-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
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Egyesületi élet
Első helyezettje: 32890 2599 7 Botos
Apja: 20895 SAN FIORANO STEP FIBRAX TM

Második helyezettje 32835 3029 3 Bogár
Apja: 20091 JAFRAL MARSH BINKY-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major

Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros
Holstein-fríz tehén X. kategória
Harmadik helyezettje 30117 4936 2 Remete
Apja: 18700 BG DUTY DURHAM-ET
Első helyezettje: 32835 1181 8 Hamvas
Apja: 17645 O-BEE MANFRED JUSTICE-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major

Tenyésztő és tulajdonos: Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt.
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TERMELÉKENY MŰSZAKI
MEGOLDÁSOKKAL IDŐ
TAKARÍTHATÓ MEG…
AMELY A BÁLAKEZELÉSNÉL
IZGALMASABB KIHÍVÁSOKRA
FORDÍTHATÓ

Az Anderson, Haybuster, Duratech és

Telefon: +36-1-371-0908

Kovaco márkák magyarországi forgalmazója:

E-mail: info@bionova.hu

BIONOVA HUNGARY Kft.

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

Iroda / Telephely: 1117 Budapest, Budafoki út 185.

www.bionova.hu

önrakodó bálaszállítók
csoportos bálacsomagolók
rakodóadapterek

Közép- és Kelet-Magyarország: +36-20-419-9826

nagy teljesítményű kádaprítók
bálabontók
szemestermény-darálók

Egyesületi élet

A csapatverseny
harmadik helyezettje a Agronómia Kft., Deszk

A kiállítás szarvasmarha-tenyésztési nagydíját átadta: Baranyai Sándor, a Szarvasmarha Tenyésztők Szövetségének elnöke,
átvette Juhász Károly
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete az előző évekhez hasonlóan különdíjat ajánl fel:
A kimagasló termelési és tenyésztési eredményeket felmutató
gazdaságok tenyésztést irányító szakemberei közül évente egy
alkalommal, egy személy részére – az Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napokon – AZ ÉV TENYÉSZTŐJE címet adományozza a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete.
Az év tenyésztője 2015-ben Szili József Lajoskomáromból.
Gratulálunk a kitüntetettnek!

második helyezettje a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.

első helyezettje a Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major

A legszebb holstein-fríz nőivarú egyedek összevetése alapján a
kiállítás nagydíját a 901 katalógusszámú 32890 2599 7 Botos nyerte,
apja 20895 SAN FIORANO STEP FIBRAX TM, tenyésztője és
tulajdonosa a Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros
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A kiállítás legszebb tőgyű tehenének tenyésztője részére.
A díjat kapta a Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros a 32890
2599 7 Botos nevű tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Jakab Lajos területi igazgató, küllemi bíráló,
HFTE, átvette Vastag Lajos.

Egyesületi élet
Idén „Az év tenyésztője” Szili József, a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft. ügyvezetője.
Lajoskomáromi családba született 1958-ban. Gyerekkorától tevékeny részese volt nagyapja állatgondozó és állatszerető tevékenységének. Érettségi után a Lajoskomáromi Győzelem Mg. Termelőszövetkezetben kezdte pályafutását.
Munkaszeretetével és állhatatosságával kivívta vezetői bizalmát, 1987-ben műszakvezetőnek nevezték ki, majd 2000-től a szakosított tehenészeti telep vezetőjeként folytatta a munkát.
2004-ben a szövetkezet tulajdonosi szerkezetének változásával vezetői feladatai közé került a
tejhasznú szarvasmarhatenyésztési ágazat vezetése. 2005-ben átvette a hízómarha ágazat irányítását is. Az állatállományuk ekkorra már elérte a 3200-as létszámot.
2008-ban átvette a bajnai telep vezetését, ahol némi átszervezés révén egy év alatt 6 literrel növekedett a fejési átlag. 2009-ben a kft. új tulajdonosa felkérte ügyvezetőnek.
A cég gazdálkodását új alapokra helyezve céltudatos rekonstrukciókat hajtottak végre. 2010ben a vállalati csoport egy másik tejhasznú szarvasmarha telepének ügyvezetői feladatait is
átvette. Egy igen szerény genetikai potenciállal rendelkező állomány komplex fejlesztési irányvonalát kellett kidolgoznia. A hosszú évek munkája meghozta gyümölcsét, hiszen ma már közel 10 ezer kg laktációs termelésű gazdaság vezetője.
Pályafutását folyamatos szakmai elismerések ékesítik, hiszen a kiállításokról rendszeresen díjazott egyedekkel térhetett haza, 2013-ban az Alföldi Állattenyésztési
Napokról, az OMÉK-ról, illetve a Kaposvári Állattenyésztési Napokról egyaránt.
2014. évben az Alföldi Állattenyésztési Napokon négy kategóriában első, második és harmadik helyezett tenyészállatokkal, Reserve
Champion helyezéssel, illetve csapatverseny 2. helyezéssel távoztak.
A Kaposvári Állattenyésztési Napokon két kategóriában két első,
illetve egy harmadik helyezést sikerült elérniük. Nagy büszkeségük
Sivatag, aki 4 hónapig a legmagasabb HGI-vel rendelkező holsteinfríz üsző volt Magyarországon.
A díj a legjobb helyre került, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a 2015-ös XIV. Nemzeti Holstein Show tartalék nagydíjas
tenyészállatának serlege is a lajoskomáromi tenyészet szekrényét
ékesíti, hírnevét öregbíti.
Az összetett pontverseny kiírásának eleget
tevő, legeredményesebben szereplő tenyészet
részére.
A díjat kapta a Biharnagybajomi Dózsa Agrár
Zrt., aki a kiírás alapján
61 pontot szerzett.
A díjat átadta: Sebők
Tamás területi igazgató, átvette Madar László
ágazatvezető
A kiállítás Junior Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta az Agronómia Kft. Deszk, a 30350 9030 9 Virág
nevű szűz üsző bemutatásáért.
A díjat átadta: Berkó József területi igazgató, küllemi bíráló,
HFTE, átvette Korhammer Norbert.

A kiállítás Junior Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros, 32890
5426 3 Tóbi nevű szűz üsző bemutatásáért.
A díjat átadta: Berkó József területi igazgató, küllemi bíráló,
HFTE, átvette Vastag Lajos ágazatvezető.
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Egyesületi élet
A kiállítás Intermediate Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft., a 30368 9562 8
Cukor nevű tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Szabics István területi igazgató, küllemi bíráló,
HFTE, átvette Szili József ügyvezető igazgató.
A kiállítás Senior Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros a 32890
2599 7 Botos nevű tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Harsányi Sándor, területi igazgató, küllemi bíráló,
HFTE

A kiállítás Intermediate Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros a 32890
3661 0 Dolli nevű tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Szabics István területi igazgató, küllemi bíráló,
HFTE

A kiállítás Senior Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta az Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major a 32835
1181 8 Hamvas nevű tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Sebők Tamás, területi igazgató, küllemi bíráló,
HFTE.
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Egyesületi élet
A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft., a 30368 9562 8
Cukor nevű tehén bemutatásáért.
Pénzjutalom: 500.000 Ft
A díjat és a pénzjutalmat átadta: Kőrösi Zsolt, tenyésztésvezető,
HFTE

A csapatverseny győztese részére.
A díjat kapta az Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödön major
A díjat átadta: Sebők Tamás, területi igazgató, küllemi bíráló,
HFTE, átvette Vígh Szabolcs állattenyésztési igazgató.

A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros a 32890
2599 7 Botos nevű tehén bemutatásáért.
Pénzjutalom: 750.000 Ft
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Egyesületi élet

A 2015. áprilisi tenyészértékbecslés eredményei alapján a
legeredményesebb tenyészbika tulajdonosának vándorserleget
ajánlott fel az egyesület. 22873 Magor Inox-ET tulajdonosa:
Génbank-Semex Magyarország Kft.

A díjat és a pénzjutalmat átadta: Kiss Ferenc elnök és Bognár
László, ügyvezető igazgató, HFTE
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A díjat átadta: Kőrösi Zsolt, átvette Veres Zoltán ügyvezető igazgató

Az Alta a ConceptPlus-t
választja!
Egyesületi élet

Mi különbözteti meg a ConceptPlus-t
a többi fertilitás értékeléstol?

1. Pontosság
Egyéb faktorok
mellett ﬁgyelembe
veszi a termékenyítés
idejét és a tenyészet adatait.

2. Az adatok hitelessége:
Az adatokat az összes
AltaAdvantage tenyészetbol gyujtjük.
A mérés objektivitásának megorzése
érdekében a tenyészetekben használt összes
bika szerepel az analízisben.

A ConceptPlus fertilitás kiﬁzetodik:
p Magasabb tejtermelés/év
p Csökkent sperma és munkaero költség
p Csökkent utánpótlás költség

Több vemhes tehén. Gyorsabban.
www.altagenetics.hu | zbabai@altagenetics.hu
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Egyesületi élet

Csúcson az öregkor hajnalán
Excellent teheneink VII.
Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE
32835 1181 8 Hamvas, Excellent 90
17645 O-Bee Manfred Justice-ET×16422 Alzi Juror Ford
Hamvas Magyarország eddig minden idők legidősebben – tízedik életévében – 90 küllemí bírálati ponttal excellentté érett
tehene. Hetedik laktációjában, egy idén szerzett hódmezővásárhelyi Nemzeti Holstein Show Senior Reserve Champion díjával
a háttérben a fajta öreg teheneinek valódi példaképe lehet.
Élete termelés szempontjából nem indult túl fényesen, első laktációját 254 tejelő napot követően 6858 kg-mal zárta. Öt hónappal első ellése után kapta bírálatát - még Doma Páltól – 81 G+
végpontos eredménnyel. 83 pontos testkapacitása már akkor a
„nagy” tehenek közé sorolta, 82 pontos tőgye többet ígért akkori
termelési szintjénél. Egy szembetűnő hibája viszont már akkor is
„lehúzta” testpontját, ez pedig a tornyos fara volt. Ez a faralakulás végigkísérte életét, amely azonban rendkívül erős ágyékának
köszönhetően soha nem romlott tovább. Show-karrierje is éppen
emiatt elég „döcögősen” indult, gyakran komoly viták előzték
meg az utazó keretbe való bekerülését, ringbeli sikerei sem elsőre érkeztek. A 2011-es OMÉK-on osztályának „záró tehenei”
közé tartozott, két évvel később a Nemzeti Show-n már a dobogós harmadik helyig jutott.

Ő az a típusú tehén, akinek a kor igazán jót tett. Úgy lett egyre idősebb és idősebb, hogy funkcionális küllemén semmilyen
csorba nem esett. A tornyos fara maradt ugyan, de hátának feszességéhez, kemény ágyékához kétség nem fér. Tejelő ereje hihetetlen méreteket öltött, tőgyének kapacitása, tőgyállománya és
funkcionalitása maximálisan kiszolgálja a termelés és a fejőház
által támasztott követelményeket, lábán nem fogott az idő.
87 Testpont, 92 Tejelő erő, 89 Láb-lábvég pont és 91 Tőgypont
alkotta a 2015. június 2-án kapott Excellent 90 minősítést.

Tőgymélység, erezettség, illesztés…
…mellkas-szélesség, tejelő erő
(„háttérben” a tökéletes bimbóhelyeződés)…

2013. Hódmezővásárhely
…kiváló mozgáskép, párhuzamos lábak, mind a sikeres
életpálya és nem utolsósorban az excellent tehenek elengedhetetlen velejárói.

2015. Hódmezővásárhelyen 10. életévében, a kiállítás legidősebb egyedeként
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7 elléséből született 8 borját 13 termékenyítés előzte meg (1,85ös index!), laktációinak átlagos tejelő napjai messze 300 alatt
maradtak (276 nap). Áprilisi rakása még elbírálásra vár, de ha
„tartja a formáját” akkor hamarosan újabb és újabb „kis Hamvasokkal” találkozatunk majd a telepen és esetleg a kiállításokon
is.
Hatodik elléséből született Atwood apaságú fia, jelenleg az
OMT Zrt. „vendégszeretetét élvezi”, készen arra, hogy egyszer
híres – hazai – tenyészbikaként tovább népszerűsítse anyja kiváló adottságait.

IN MEMORIAM ANDRÁSSY ISTVÁN
(1950-2015)
Április 17-én mély fájdalommal kísérte utolsó útjára a család, a kollégák és barátok
az etyeki temetőben Andrássy Istvánt, a Bicskei Mg. Zrt. állattenyésztési igazgatóját,
a HFTE elnökségének volt tagját. 2015. március 15-én Ujhelyi Imre-díjban részesült,
amely a mezőgazdaság egyik legrangosabb elismerése. Részletes szakmai életútját a
díj elnyerése kapcsán 2015/1. számunkban ismertettük, most inkább telepi tenyésztési
eredményeit és aktív közösségi tevékenységét helyezzük előtérbe.
Élete teljes egészében Etyekhez köthető. Itt született, 1973-ban végzett Kaposváron,
majd visszatért szülőfalujába, első, és egyetlen munkahelyére, a ma Bicskei Mg. Zrt.
etyek-ödön majori szarvasmarha tenyészetébe. 1999-től az ország szarvasmarha kiállításainak legeredményesebb résztvevői. Rengeteg kategóriagyőzelem fűződött a
nevéhez, egyedüli tenyészet Magyarországon, aki mind a három, évente rendszeresen megrendezésre kerülő nemzeti és regionális kiállításainkon és három OMÉK-on
Nagydíjat tudott nyerni kiváló tenyészállataival. A mai napig háromszoros Alföldi
Állattenyésztési Napok, háromszoros Kaposvári Állattenyésztési Napok, kétszeres
Debreceni Farmer-Expo és nem utolsósorban háromszoros OMÉK nagydíjjal írta be
magát a magyar holstein-fríz tenyésztés történetébe.
Nemzeti kiállításunkon kétszer nyerte el a Tenyészetek versenye díjat, amely az egyik
legrangosabb elismerésünk. Nemzetközi porondon tenyészállatai a magyar nemzeti
válogatott tagjaként kétszer képviselték hazánkat az Európa bajnokságon. Ezen állatok egyike a mai napig a legmagasabb funkcionális küllemi bírálati eredményével
– Excellent 92 ponttal – Magyarország eddigi legszebb tehenének mondható.
Elnyerte a legmagasabb szakmai elismerést, 2008-ban a Holstein-fríz Tenyésztők
Egyesülete Az Év Tenyésztője címmel tüntette ki. 2014-ben a Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége Csukás Zoltán-díjjal,
2015-ben pedig az állam Ujhelyi Imre-díjjal ismerte el magas színvonalú tenyésztői munkáját.
A kiállítási sikereket megalapozó tenyészállataik – 3912 Tekla, 4019 Uborka, 6696 Narancs – sajnos utód nélkül maradtak. Azonban a 2005-ben OMÉK nagydíjat nyert Nelli a mai napig több utóddal van jelen az etyeki állományban és tenyészbika utódain
keresztül hamarosan az ország több tehenészetében is születnek borjai. Utódai közül legkiemelkedőbb, legismertebb az imént
említett 1012 Nelli, aki Magyarországon az eddigi legmagasabb küllemi végpontszámmal büszkélkedhet. Sajnos sem ő, sem leszármazottai nincsenek már a telepen.
Nelli másik, élettartamra legkiemelkedőbb lánya a Decker apaságú 2005 Nelli, aki a mai napig termel és kiváló egészségi állapotban van. Ő tavaly decemberben kezdte meg ötödik laktációját, második elléséből született egy mára szintén másodikos End-Story
apaságú lánya, harmadik elléséből pedig egy első laktációs Danillo apaságú lánya.
7396 Nellinek két embriómosásából kettő élő nőivarú utóda van a telepen: az 5526-os Gavor apaságú első laktációs tehén és az
Artes apaságú 7815-ös üsző. Nelli(k)től a Bos-Genetic Kft. bikákat is vásárolt és indított el a hazai ITV vizsgálatban. Ilyen a 7396os E.T. apaságú kis bika – 26154 BG Etyek Mágia –, aki múlt év végén indult a programban.
A 1012-es Finley apaságú Nellitől egy Danillo apaságú – 26155 BG Etyek Medoc – bika indult ITV-ben, Mágiával párhuzamosan.
Utódaik ez év végén az ország számos telepén születnek majd. 21248 BG Etyek Gong Toystory értékei alapján jól szerepel a honi
telepeken, jelenleg a hazai mezőny tíz legjobb bikája között találjuk. Ő 6696 Narancs 2007-ben született fia.
A 2009-es év vásárhelyi Senior Champion tehenétől – 8766 Bokros –, jelenleg két tehén járul hozzá a telep tejtermeléséhez.
Emellett az utóbbi évek kiállítási sikereket elért teheneinek is vannak nőivarú leszármazottai. A legutóbbi OMÉK nagydíjas egyedének – 20580 Hornland Jayz-ET apaságú 3910 Rubint –, elsős Altawyzer apaságú leánya termel a telepen. Rubint három hete
kezdte harmadik laktációját, szerencsére – és a telep szakembereinek köszönhetően – nagyon jó egészségi állapotba került ellését
követően. A tavalyi kaposvári nagydíjas, 3706 Hamvas negyedik laktációját kezdte márciusban, több utóda is megtalálható az
állományban.
Talán valamennyi tehenük közül a legismertebb 0209 Ica, ő sajnos csak egy élő utódot hagyott maga után, az 5909 Struik apaságú
„kis” Ica most első laktációs. A tavalyi év Nemzeti Holstein Show-jának nagydíjas, a fribourgi Európa Show-t megjárt tehene a
mai napig él, nyárra várják ellését. Jelenleg egy Saphir apaságú, tavaly decemberben ellett üszője áll bent. A kettő hete Excellent
minősítést kapott 1181 Hamvas egy nőivarú utóddal rendelkezik, lánya idén januárban ellett első borjával. 7639-es Atwood apaságú bikáját tavalyi évben vásárolta meg az OMT Zrt.
A telep négy aranytörzskönyves egyeddel is büszkélkedik.
Andrássy István a szakma szeretete és tisztelete mellett a szűkebb közösségében is aktív közéleti szerepet vállalt, életét a családja
mellett ez tette egésszé.
A helyi lapban így emlékeztek meg róla: „Andrássy István komoly szakmai munkája mellett aktív része volt Etyek faluközösségének. 1990-ben a rendszerváltás első képviselőtestületének tagjává választották, a pénzügyi-, majd a településfejlesztési bizottság
elnökeként Etyek iránti elkötelezettséggel, lelkiismeretesen végezte a rá bízott és önként vállalt feladatokat. 2006-tól képviselői
munkát már nem vállalt, de a településfejlesztési bizottságban az utolsó pillanatig külső tagként tovább dolgozott. A nyolcvanas
évektől meghatározó egyénisége, elnökhelyettese volt az Etyeki Sportegyesületnek, munkájáért 1997. augusztus 20-án „az Etyeki
Sportegyesület elnökségében egy évtizeden át végzett áldozatkész szervezői, vezetői munkájáért” Etyek Sportjáért díjat kapott a
település önkormányzatától.”
Szakmai sikerei, példás családi élete, gyermekei, unokái tették teljessé életét. Szorgalma, szakmaszeretete, embersége, kollégái
iránti kiállása számunkra örök példaként őrzi emlékét.

Egyesületi élet

Szemegyeztető bírálat a
Makói Hagymakertész Kft-nél
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE
2015. június 10-12-én tartottuk soron következő szemegyeztető
bírálatunkat a Makói Hagymakertész Kft-nél.
A cég az elmúlt 5 évben látványos fejlődésen ment keresztül, hiszen az utolsók között tartották számon őket, mint hagyományos
kötött tartású telepet. Az akkori 150 tehénről azóta közel 300-ra
nőtt a létszám és a termelési színvonal hasonló ütemű változáson
ment keresztül, a kötetlen tartásra és a fejőházi fejésre való átállást követően. A tavalyi évben már a XXI. Alföldi Állattenyésztési Napokon is megjelentek és kiváló eredménnyel szerepeltek
2. ill. 3. helyeket szerezve. 2015-ben ismét találkozhattunk velük
a kiállításon – igen, ha valaki egyszer „megfertőződik”a kiállítás
hangulatával – és immár kategóriagyőztes állattal térhettek haza.

László Róbert házigazdánk és kollégái segítségével ideális körülmények között, színvonalas állományon egyeztethettük szemeinket. A két napos összejövetel hagyományosan a számok értékelésével kezdődött, majd másnap a gyakorlatban igyekeztünk
az előző napon megállapított eltérésekre fókuszálni.
A 2014. június 1. és 2015. május 31. között elvégzett 39.340
bírálat adatai alapján készült statisztikánk szerint 225 telepen
jártak bírálóink, ahol átlagosan 175 tehenet bírálatunk gazdaságonként. Az éves eredmények ismeretében a statisztikai adatok
értékelésekor szembetűnően rajzolódott ki egyes tulajdonságok
szórásértékének szűkülése. Az élesség, a kondíciópont, a körömszög és a mozgáskép esetében volt tapasztalható, hogy a kiadott

pontjaink döntő többségben a 4 és a 6 pont között találhatóak.
Erre fokozottan figyelve igyekeztünk a skálán szélesebb alappal
elhelyezni másnap a teheneket.

A tavaly novemberben bevezetett két új lineáris tulajdonság és
a fő bírálati tulajadonságként lecserélt tejelő erősség szórására
és átlagára kíváncsian vártunk a bő fél év telepi tapasztalatainak ismeretében. Mindhárom esetben a szélesebb skálán történő
mozgás a cél, hiszen a tulajdonságok szórásképe még nem éri el
a statisztikailag kívánatos 1,5-öt a lineáris tulajdonságok esetében és az 5-öt a fő bírálati tulajdonságok esetében. Alapvetően a
definíciók helytállóak, a hozzájuk párosuló fenotípusos megjelenés és az arra adott pontok között kell a helyesebb összefüggést
megtalálni.

Fokozott figyelemmel próbálunk a tenyésztők igényeinek is
megfelelni a későbbiekben is, amelyhez kérünk mindenkit, hogy
észrevételeivel, kéréseivel forduljanak hozzánk bizalommal,
hogy egymást segítve tudjunk dolgozni a későbbiekben is. Gondolok itt elsősorban az elemző grafikonokra, a telepi statisztikai
kimutatásokra, azok hasznosságára és értékelhető információ
tartalmára.
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Avatások Észak-Dunántúlon
Szabics István

A 2002. december 28-án született 30888 1662 6 Baba és a 2006.
január 20-án született 32615 2683 8 Export 100.000 literes egyedek avatását ünnepelhettük a Sárvári Mg. Zrt. Káld-szitamajori tehenészetében április 15-én. Érdekességként megemlíthető,
hogy 14075 SIGGI-ET Baba apja, Exportnak anyai nagyapja.

A képen az esemény főszereplője mellett Élő Imre állattenyésztési ágazatvezető, Szabó Szilvia telepvezető helyettes, Gergelyné Mayer Éva törzsállattenyésztő, Jákli Kitti gyakornok, Horváth Tamás műszakvezető és kollégáik láthatóak.
A Körmendi Agrár Kft. horvátnádaljai telepén május 18-án
nagy esemény volt, ekkor avattuk 30177 3060 3 Bibit, aki 2001.
szeptember 6-án született, apja Vajháti Turul Winchester. 11 ellés alatt sikerült elérnie 100.000 kg termelést és így kiérdemelte
az aranytörzskönyvet.

Az oklevelet Szájer József ügyvezető igazgató és Földesné
Viserálek Ibolya termelésirányító vette át.
Az okleveleket Rózsa Géza tejtermelési ágazatvezető,

A Laktagro Kft. csóti telepén június 8-án 32353 2950 4 Dajka,
Lutz-Meadows MB Mozer-ET apaságú, 2003. november 28-án
született tehén aranytörzskönyvbe kerülését ünnepelhettük.

és Fraller Zoltán inszeminátor vehették át.
Zsigaházán, az Agroprodukt Zrt. telepén április 21-én Élő Imre
és csapata vehette át a 2003. július 11-én született Sure-View
Mountain Mike-ET apaságú Narancs nevű tehenük eddigi életteljesítményéért járó oklevelet.

Az oklevelet Szalay Imre ügyvezető, Fenyvesi József műszakvezető és kollégáik vehették át.

Duplázó Borsodiak
Harsányi Sándor
Kettős aranytörzskönyves avatás Csobajon az Ivanics-Farmon
Negyedik és ötödik aranytörzskönyvét vette át az Ivanics család
és a telep dolgozói. A két ünnepelt 0270 Fillér (Jointif Be×Joker)
és 0271 Panka (Jointif Be×Chif-Chris) hét, illetve kilenc elléssel
a háta mögött érdemelte ki az elismerést. Amint az a két tehén
használati számából is valószínűsíthető, csak pár nap eltéréssel,
mindketten 14 évvel ezelőtt látták meg a napvilágot. Úgy tűnik
szerencsés csillagzat alatt születhettek, mert mindketten fantasztikus teljesítményre tettek tanúbizonyságot eddigi életük során.
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idő alatt szinte nem is tudott volna tizenegy ellést produkálni,
hiszen miután két éves korában megellett, azután minden évben egy újabb borjúnak adott életet. Elmondhatjuk róla, hogy az
inszeminátorok kedvenc tehene lehetne, mert a nyolcadik elléséig
csak nyolc adag szaporítóanyagot használtak fel vemhesítésére.
Ez eddig is csak 18 termékenyítése volt, ez 1,6-os indexet jelent!
Napjainkban egy Magor Baroque Allen és egy Vajháti Zaire Aaron apaságú lányai várják, hogy anyjuk nyomdokába lépjenek.

Ivanics Imre, a büszke gazda feleségével, Ivanics Imrénével, és
a telep dolgozóival, Balogh Majával, Hajdú Józseffel és Farkas Richárddal együtt vette át a két aranytörzskönyvesnek járó
elismerést.
A két tehén apai oldalát vizsgálva felfedezhető, hogy apáról
féltestvérek és talán nem csak a csillagok állásának volt köze e
teljesítményhez, hanem a genetika is bizonyított a telep dolgozóinak áldozatos munkája mellett. Az említett bika, Jointif Be
teljesítményét tekintve elmondható, hogy igen jól működött az
Ivanics-farmon, hiszen a telepen született hét leányából hat több
mint három laktációt teljesített. Tovább megyek, a hat lányból
három 100.000 kg életteljesítményt tudhat maga mögött eddig,
és ebből kifolyólag aranytörzskönyvvel rendelkezik. Nem véletlenül írtam, hogy eddig, hiszen még mindhárom tehén él, és
termel gazdájuk legnagyobb megelégedésére.

Az okleveleket Sebők Imre ágazatvezető, Tomori Zsolt műszakvezető, Balogh Árpád inszeminátor a telep dolgozóival együtt
vették át.
Parafa nem a szaporaságával hívja a fel magára a figyelmet,
hanem erős, korát meghazudtoló masszív testével, mert sajnos
jelenleg nincs nőivarú utódja. Felső vonala, hát- és ágyék feszessége fiatal teheneket megszégyenítő stabilitást biztosít számára.
Tőgyállománya, és tőgyének erezettsége is jól segítette élete során a rendkívüli termelés elérésében. Jelenleg már vemhes, és
bízunk benne, hogy ezúttal egy olyan üszőt fog világra hozni,
amely büszkén léphet anyja nyomdokaiba.

A három aranytörzskönyves féltestvér.
Tovább kutakodva a családfában érdekes, de nem feltétlenül
meglepő dolgokat fedezhetünk fel: Panka anyja ugyanis éppen
hogy lemaradt az aranytörzskönyvről, hiszen tíz laktációja alatt
91.572 kg tejet termelt. A családot küllemi oldalról is vizsgálva
átlag feletti eredménnyel találkozunk: Panka elsőborjas korában
GP 80 pontos küllemi végpontszámmal rendelkezett, majd egy
Ping lánya GP 83 pontot kapott VG 85 pontos tőggyel, és egy
Superstation unokája GP 82 küllemi végponttal rendelkezik.
Elmondható tehát, hogy ez a tehéncsalád a küllem és hasznos
élettartam jó példája.
Harsányban is két 100 tonnás
Két tehén került beiktatásra az aranytörzskönybe a Szirmaterm
Kft. harsányi tehenészetében. Nóra (Jointif Be×Chief-Cris) –
ez a kombináció az előző telepen is bizonyított – 13 évesen,
11. ellését követően termelte meg a 100.000 kg tejet, Parafa
(Lonamy×Nábob Aerostar) neve pedig 12 évesen, 8. ellését
követően került be az aranytörzskönyvbe. Nóra ennél rövidebb

Rendkívül feszes felsővonal.

Mirigyes, jól erezett tőgy.
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Aranytörzskönyves tehén avatására került sor Dézsi Imre
családi gazdaságában, Nagyhegyesen.
A korát meghazudtolóan fiatalos, nagyon jó küllemmel rendelkező 3721 Borcsa (BG Siegfried Storm- ET×Naná Prelude)
nevű tehenük 11 évesen 8. laktációjában termelte meg a 100.000
kg tejet. A sok másik kiváló kiállítási eredményeket elért tehén
mellett, amely a gazdaságban termel, Borcsa eddig az első és
egyetlen, amely aranytörzskönyvet kapott. Borcsa is jól példázza a küllem, és a hasznos élettartam összefüggését. Legutóbbi
bírálata során VG 85 Küllemi végpontszámot érdemelt ki, 305
napos standard laktációinak átlaga pedig 12.135 kg, eddig termelt tejének átlag zsírtartalma 4,2%. Reprodukciós mutatóit tekintve sem kell szégyenkeznie, hiszen 8 elléséhez csupán 18 szál
szaporító anyagra volt szükség ami 2,25-ös indexnek felel meg.

féltestvére a telepen, amelyet a kiállításokra járó kollégák ismerhetnek is, hiszen nem másról van szó, mint 1015 Erikáról (Magor Bolívia Allen×Naná Prelude) aki az idei Nemzeti Holstein
Show rendkívül erős kilencedik kategóriájának harmadik helyezett egyede. Erika jelenleg harmadik laktációjában jár és eddigi
életteljesítménye 38.979 kg tej. Jelen laktációjában tejének átlag
zsírtartalma 4,2%. A tehenek neve alapján joggal merülhet fel a
tisztelt olvasóban a kérdés, hogy valóban testvérek-e a tehenek,
de megnyugtatok mindenkit, hogy ez azért van így, mert Dézsi
Imre minden tehenének külön ad nevet, s mivel nincs több száz,
így ezt könnyűszerrel meg is teheti.

Az elismerést a négy generációs család tagjai vették át.

Az anyai féltestvér Erika VG 88 pontos küllemmel.
A negyedik
A negyedik aranytörzskönyves tehenet avattuk a Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft-nél. Ezúttal 2187 Golyó (Toldo×Marlow)
tehenük nyakába került a 100.000 kg-os tejtermelést elismerő
szalag. Golyónak tizenegy évre és hét laktációra volt szüksége
e kimagasló teljesítmény eléréséhez. Golyó nem éppen szolgált
rá a nevére, hiszen egy rendkívül éles, finom szervezetű tehenet
tisztelhetünk személyében. Standard laktációinak átlaga 12.102
kg. Napjainkban két lánya és két unokája várja, hogy ősük
nyomdokaiba léphessen.

Borcsa a rendkívül fiatalos, masszív, szilárd szervezetű, jó tőgyű százezres
Borcsa családját elemezve anyai oldalon egy jóval átlag felett
termelő tehenet találunk, hiszen anyja életteljesítménye 6 ellést
követően meghaladta a 61.000 kg-ot, itt sajnos befejezte pályafutását és nem tudta tovább követni lányai karrierjét. Nem
véletlenül írtam, hogy lányai, hiszen Borcsának van egy anyai

Az oklevelet Rudi Róbert műszakvezető, Dániel László állattenyésztési főágazat vezető, Tömöri Gábor és Hamar András
gondozók, Fülöp Gyuláné műszakvezető és Zabos Imre ágazatvezető vették át.
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Minősített üzem
Újabb taggal bővült a „Törzskönyvezett Holstein-fríz állomány,
minősített tenyészállatot előállító üzem” védjeggyel rendelkező
gazdaságok sora, ugyanis a Derecske Petőfi Mg. Kft. konyári
szarvasmarha telepén is felavatásra került az ezt tanúsító tábla.

A Gazdaképző Kft.

II. félévi tanfolyamai
SZARVASMARHA (és SERTÉS)
ULTRAHANGOS MÉH
ÉS PETEFÉSZEK VIZSGÁLAT

Az oklevelet Kiss Zoltán telepvezető, Békési Gyula ügyvezető
igazgató, Szabados Attila ügyvezető igazgató helyettes, Mácsi
Ottó műszakvezető a tehenészet többi dolgozója társaságában
vette át.

Agrifutura Real Kft., Tárnok
Sebők Tamás

30041 2977 3 Pálfa
13782 Primus-ET×12310 Chief Stic-ET
Pálfa a „lassan járj, tovább érsz” elmélet mentén élte életét, sikeresen. Sajnos nem véletlenül használtam múlt időt, hiszen az
ünnepélyes pillanatot már csak tenyésztőjével élhettük át, mert
ünnepeltünk élete 15. évét már nem tölthette közöttünk. Élete
hetedik(!) laktációjában elért 11.495 kg-os standard csúcstermelésének igen messziről „futott neki”. Első három laktációjának
átlaga nem érte el a 8000 kg-ot, a következő három átlaga viszont ezt már több mint 2000 kg-mal haladta meg. A termelés
viszont biztosan folyt, a 4-es spermaindexnek köszönhetően
esetek többségében igen
elnyúló laktációkkal. 8 elléséből született hat üsző,
az évek alatt további, ös�szesen közel 100.000 kg
tejet termelt a telepnek,
de anyjuk szívósságával
nem bírták felvenni a versenyt, hiszen Pálfa mindegyiküket túlélve, a „családfa utolsó leveleként”
hagyta el a telepet.

Ben Drewitt és kislánya
sajnos már csak az oklevéllel.
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2015 júniusától minden hónap utolsó
hétvégén (péntek-szombat) 2 napos
elméleti és gyakorlati oktatás állatorvosok
és inszeminátorok részére
Részvételi díj: 40.000,-Ft/fő
A jelentkezés folyamatos.
2015. augusztus 31-től-szeptember 4-ig
HOLLAND MÓDSZERŰ
CSÜLÖKÁPOLÓ TANFOLYAMOT
(1 hetes, bentlakásos) (Díja: 70.000,-Ft/fő),
továbbá
SZARVASMARHAÉS SERTÉS INSZEMINÁTOR
2015. szeptember 7-től-október 2-ig SZARVASMARHA INSZEMINÁTOR (4 hetes)
(Díja: 220.000,-Ft/fő)
2015. október 5-től-október 16-ig SERTÉS
INSZEMINÁTOR (2 hetes) (60.000,-Ft/fő)
képzést indít.
Az érdeklődőknek részletes tájékoztatót
és jelentkezési lapot küldünk,
de a részletek a
www.online-tudakozo.eu
oldalon a keresőbe a ’Gazdaképző’ szót
beírva is megtalálhatók.

Gazdaképző Kft.

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

Silókukoricára AJÁNLJUK!
A sikeres tejtermelés érdekében ajánljuk
az Ön ﬁgyelmébe az alábbi silókukorica
termesztési és tartósítási eredményeinket.

Laborvizsgálati eredmények
az Enyingi Agrár Zrt. silókukoricájából
ÁT Kft. Takarmányanalitikai Laboratórium, 2015. 03.12.
Timac Agro technológia

A Timac Agro
technológia előnyei:

730
710

Kontroll

517
489

Alacsony lignin tartalom.

342
350

Több emészthető
szerves anyag.

53,1
46,3

Nő a rostok bendőbeli
feltáródása.

Lebontható
NDF

NDFd

FOM

DOM

76
73,3
OMd

ADL

Szárazanyag

10
20

205
174

Javul a szerves anyagok
emészthetősége.

Termékajánlatainkkal kapcsolatban keresse állattenyésztési szaktanácsadóinkat!

Gyenis Dávid

+ 36 20 262 2298

Csatádi Gábor

+36 20 262 3308

Schantl Julianna

dgyenis@hu.timacagro.com

+36 20 262 2769

gcsatadi@hu.timacagro.com jschantl@hu.timacagro.com

Serbán Mihály

Kajati Norbert

+36 20 521 0561

+ 36 20 262 2569

mserban@hu.timacagro.com

nkajati@hu.timacagro.com
Kürthy-Molnár Zoltán

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

AXIS
3 liter a kukorica
2–3
8–12 leveles fejlettségi
állapotában

+

100 g/100 tonna
zöldtömeg
tartósításához
A Timac Agro silókukorica technológiáját Dr. Bartyik János az
Enyingi Agrár Zrt. Állattenyésztési
Ágazatvezetője a következőképpen foglalta össze:

„2014-ben 200 hektár silókukorica területen használtuk
a Fertileader® Axis biostimulátort, az itt termett kukoricát
pedig Silaprilispro baktériumkultúrával tartósítottuk.
A laborvizsgálati eredmények, és a tejtermelési színvonalunk is bizonyítja, hogy
jól döntöttünk, ezért az idei
évben ismét a Timac Agro
technológiáját alkalmazzuk.”

Területi hírek

100.000 literes avatások
Kőrösi Zsolt
Haladás Plus Kft., Medgyesegyháza
Ismét 100-as fordulójához érkezett az Aranytörzskönyv! 600.
tehénként a medgyesegyházi Haladás Plus Mg. Kft. 30146 3443
4 számú ZSUZSA nevű egyedét köszönthettük és avathattuk
június 9-én. A 12 éves tehén 9 laktációban érte el a 100.000
kg-ot. Apja 13816 Maizefield Bellwood-ET, anyai nagyapja a
14862 Ricecrest Marty-ET.

Az elismerő oklevelet Machnicz Endre ügyvezető igazgató,
Csobán Mihály telepvezető helyettes, Fodor Zsolt gondozó,
Machnicz Zsolt telepvezető és Sütő János törzstenyésztő vették
át! Gratulálunk!
Vásárhelyi Róna Kft., Hódmezővásárhely
602. sorszámmal avattuk a Vásárhelyi Róna Kft. 30849 4330
0 IZOLDA nevű tehenét június 10-én. A 2002. február 6-án
született egyed 9 laktációban termelte meg a 100.000 kg tejet.
Apja 13857 Louis-ET, anyai nagyapja 12991 Lobogó Osado.

Aranytörzskönyvesek
Mezőfalván
Jakab Lajos
Megduplázta eddigi Aranytörzskönyves
teheneinek számát a Mezőfalvai Zrt. tenyészete, így már hat
egyeddel képviseltetik magukat az elit klubban. A nemrégiben
fölavatott három újabb rekorder köszöntésén szép számban

megjelentek a gazdaság dolgozói, kiknek áldozatos munkájáért
Zászlós Tibor vezérigazgató mondott köszönetet. Az ünnepelteket
Südi András ágazati igazgató mutatta be. Mindhárman hét
laktáció alatt termelték meg a 100 ezer liter tejet. 0680 Lencsi
(16709 Lideo×15370 Vajháti Telex Manfred) 2003. február 15-én
született, legmagasabb termelését a harmadik laktációjában érte
el, 14.925 kilogrammal. 0703 Jello (Pavian×Bips) vehemként
érkezett Mezőfalvára Németországból és Lencsinél pár nappal
később, 2003. február 21-én született. A februári hónap nagyon
kedvező lehet egy hosszú, hasznos életpálya kezdésére, ugyanis

két évvel később, 2005. február 15-én jött világra harmadik
ünnepelt tehenünk, 2352 Felleg (17248 Wizard×16421 Boon)
is. Termelése 15.515 kilogrammal a harmadik laktációjában
teljesedett ki.

Az avatáson Czakó Tibor ágazatvezető vette át az oklevelet
Bánfi Sándor gondozóval. Gratulálunk!
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Bikanevelő tehén szemle és 100 ezres avatás Földespusztán
Május 6-án bikanevelő tehén szemlére voltunk hivatalosak a
Milkmen Kft. tenyészetébe. Mint ahogy az már Földespusztán
megszokott, a szemlét megelőzően az Aranytörzskönyvbe
legfrissebben felvételt nyert tehenek avatásával kezdtük a
programot. Ezúttal két állattal gyarapodott a gazdaság 100 ezer
litereseinek népes köre, így már 38 tehén szerepel a Milkmen
Kft. neve alatt az elitklubban. 7215 Viola (15878 Jocko

Területi hírek
Besn×13885 Majic) már hat ellés után elérte az álomhatárt.
Ötödik laktációjában produkálta a legmagasabb termelést, 16.226
kilogrammot. Egy kivételével minden alkalommal üszőborjat
ellett. Reméljük, hogy a lányok is követik majd anyjuk példáját
és hasonlóan hasznos tagjaivá válnak a tenyészetnek.
6600 Langyos (16882 Blitz×9869 Dezső) a hetedik laktációjában
került az Aranytörzskönyvbe. Termelése csúcsát az ötödik
laktációjában érte el, ekkor a 305 napos termelése 17.429
kilogramm volt, legnagyobb napi teje pedig 75,9 kilogramm.

Megemlékeztünk még egy korábbi Aranytörzskönyves tehénről,
4534 Begóniáról (12934 Mountain×10043 Dollár) is, aki közel
15 évet élt meg a telepen. Élete során tizenegyszer ellett, 138.021
kilogramm tejet termelt. Legmagasabb 305 napos termelését a
tízedik laktációjában produkálta, 14.368 kilogramm tejjel.
Az ünnepi pillanatok után került sor a tenyészet legkiválóbb
egyedeit felvonultató szemlére, melynek során az új generáció
feltörekvő fiataljai szerezhettek bikanevelő tehén státuszt,
valamint a korábban már e körbe bekerültek erősíthették meg
pozíciójukat. A bizottság munkáját nagyban segítette a több
tehénnél is meglévő, vizsgáltatott genom tenyészérték.

„Nagyasszonyok” és követőik
Berkó József
Rövid időn belül két avatás is volt a Toldi-Tej Kft-nél. Először
a 0038-es Pecér (Clemat×Sturm) kiváló teljesítményét ünnepelte meg a telep kollektívája. Amikor 2010 nyarán először állt
a fényképezőgép elé, mivel 268.-ként bekerült az Aranytörzs-

könyvbe, még senki nem gondolta, hogy öt év elteltével újból
meg kell küzdeni ezzel a felemelő, de kissé nehéz feladattal.
A „nagyasszony” ugyanis – nagyapja nevéhez méltóan – igen
temperamentumosan viselkedett és ezt az ünnepi hangulat sem

csillapította. Talán ez a vitalitás is segített neki abban, hogy öt év
után egy még illusztrisabb társaság nyolcadik tagjaként megkaphassa a 130.000 kg tej termeléséért járó oklevelet. Pecér a kilencedik laktációja elején érte el a 100.000-t és a tizenegyedikben a
130-at. A legmagasabb standard termelése a hatodik ellése után
volt: 12.006 kg. Tizenegy elléséből csak három lány született.
A jó hangulatú eseményen derült ki, hogy az ünnepeltnek újabb

A felvonultatott kiváló tenyészállatok között több olyan is
szerepelt, akik a genom tenyészérték listák előkelő helyein
szereplő apáktól voltak vemhesek. Borjaik olyan apáktól fognak
születni, mint Monterey, Kingboy, McCutchen, Golddust vagy
Supershot. A korábbi programokból már számos kisbika született
és került tenyésztőkhöz, sőt mesterséges állomáshoz. Jelenleg is
gazdag és színes a kínálat ígéretes tenyészbika jelöltekből, így
aki vásárláson gondolkodik, forduljon bizalommal a Milkmen
Kft. szakembereihez!
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követője van a telepen: 1181 Ilona (Jointif Be×Izgató Sexation)
is 100.000 kg-ot teljesített. Ő szintén a kilencedik laktációjában
érte el a bűvös határt és 590-dikként bekerült az Aranytörzskönyvbe. Avatására egy hónappal később került sor.
A két esemény között eltelt idő fontos változást hozott a telep
életében. Míg az első fényképen Herpai Tibor telepvezető és
kollegái állnak büszkén közös munkájuk egyik legszebb gyümölcse, Pecér mellé, addig a másodikon már az új telepirányító,
Hőhl Béla tartja az Aranytörzskönyvet az eredményes jövő reményében, amihez nagyon jó alapot biztosítanak ezek a kiemelkedő eredmények.

Kunhalom Agrária Kft-be. Azóta is ott „dolgozik” szorgalmasan,
nem kimagasló teljesítménnyel, de kitartóan. Annyira kitartóan,
hogy minden bizonnyal ő az ország legöregebb holstein egyede,
de hogy a legöregebb élő százezer literese, az egészen biztos.
Niki a 16. (!) laktációjában érte el a 100 tonnát. Kevés számú
lányutódja után már csak unokái próbálnak nyomába szegődni.

Kettős avatás volt a Kunhalom Agrária Kft-nél is. A tenyészet harmadik és negyedik aranytörzskönyvese együtt kapta meg a kitüntető címet. A harmadik, a fiatalabb 1913 Trabi
(Wonderboy×DG Mascot) a nyolcadik laktációjában már régebÖkrös Pál telepvezető és kollegái büszkén álltak a kiváló állatok
mellé, különösen dr. Varga Mihály állatorvos, aki születése óta
figyelemmel kísérheti ezt a nem mindennapi életpályát.

ben elérte ezt a nagyszerű eredményt, de a közös ünneplés reményében bevárta lényegesen idősebb „kolleganőjét”. 0374 Niki
(Alpen Red×Eclipse) teljesítménye mellett korával is kitűnik a
magyar holstein-fríz populációból. 1995. július 14-én – 20 éve
(!) – látta meg a napvilágot a Fegyverneki Állattenyésztési Kftben, majd annak megszűnésekor 2002-ben tehénként átkerült a
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Kocsolai Mg. Szövetkezet
Kocsola
Krajczár Zsuzsanna
irodavezető, HFTE
Kocsola a dunántúli dombvidéken, Tolna megye délnyugati
szegletében helyezkedik el. A település pontos keletkezésére vonatkozóan megbízható információk nincsenek, a kisszámú írásos
feljegyzések alapján csak mozaikszerűen állítható össze története. Múltjáról leletek, égetett agyagedények, római pénzek, kis
szobrok tanúskodnak, amelyek ma a szekszárdi múzeumban láthatók. Valószínű, hogy a honfoglalók szálláshelye is volt.
Valószínű, hogy a XI. és XII. században a Monoszló nemzetség tanyázott itt. Egy 1271-ben kelt oklevél tanúsága szerint
már temploma is volt. 1500-ban a tamási várhoz tartozott, és
a Héderváry család birtoka volt. A török idők végén valószínűleg pestisben vagy éhínség miatt a lakosság elpusztult, a XVIII.
században telepítették újra. Vályi András ’Magyarországnak
leírása’ című könyvében olvashatjuk: „Kocsola magyar falu,
földesura H. Esterházy Uraság, lakosai katolikusok, határja jó
termékenységű, vagyonjai jelesek.”
A kis falucska jobbágyközség lehetett, amelynek neve (Kocsolya,
Kotzola, Kocsola), valamint földesurai az idők folyamán változtak. A törökök kiűzése után első lakosai magyarok voltak. 1740
körül jelenik meg Fischer József molnár „népes” családjával. A
németek betelepítését 1763 utánra teszik, de itt telepedett meg
Hőgyész, Dúzs, Tevel, és különösen Pári népfeleslege is. A németek megjelenésével az 1920-as évek végén, az 1930-as évek
közepén már élesedik az ellentét a magyar és a német lakosság
között, egymás között nem házasodtak. A háború utáni kitelepítések következtében a németek helyére a csehszlovák-magyar
lakosságcsere keretében a Felvidékről és a Délvidékről magyar
lakosság érkezett. A nemzetiségi ellentétek tovább éleződtek, a
felvidékiek egy része elköltözött a településről. A döntően mezőgazdaságból élő lakosság számára jelentős változást a mezőgazdaság átszervezése hozott. A birtokok összevonása, a gépesítések hatására a mezőgazdaságban dolgozók aránya az addigi
96%-ról csakhamar 69%-ra esett vissza.
Ha „A legvirágosabb szarvasmarhatelep” versenyt meghirdetnék itthon, egészen biztos, hogy 2015-ben a Kocsolai Mg. Szövetkezet nyerné ezt a címet. Rengeteg virág között, csodálatos
környezetben élnek itt a tehenek, de nem ez az egyetlen, ami felkeltette a figyelmünket a Tolna megyei gazdaságban.
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Börcsök Denis, Börcsök Zoltán, Börcsök Krisztián és Batta István

2011-ben vezetőváltás történt a telepen, ezután egy év alatt 1280
kg-mal nőtt a gazdaság laktációs termelési eredménye, ami azóta is tovább növekszik. A termelési mutatók javulása mögött
mindig ott van a tenyésztési, takarmányozási, állategészségügyi
területeken való fejlődés is.
A családi gazdálkodás
keretein belül működő
vállalkozás pár év alatt
rengeteget fejlődött.
Szeretném bemutatni
Önöknek, hogy men�nyi múlik egy gazdaság életében a szakmai
tudás és meggyőződés
mellett a kölcsönös
bizalmon, valamint az
általam jónak gondolt
vezetői mentalitáson.
Börcsök Zoltán és
Darko Modric tulajdonosokkal, valamint
Batta István telepvezetővel beszélgettünk.
Darko Modric
Mikor és milyen megfontolásból kezdtek Magyarországon
szarvasmarha tenyésztésbe, kérem, mutassa be a gazdaságukat!
B.Z.: Teljes egészében családi vállalkozásként üzemeltetjük a
Kocsolai Mg. Szövetkezetet édesapámmal, húgommal, sógorommal és a két fiammal.
Dárdáról érkeztünk, a volt Jugoszláviából, a ma Horvátországhoz tartozó Baranya megyei településről, amikor elkezdődött a
délszláv háború. 1991 és ’97 között sokan meghaltak a falunkban csak amiatt, hogy nem szerb nemzetiségűek. Úgy terveztük, hogy egy-két hétre jövünk csak Magyarországra, de hat év

Telepszemle
elteltével tudtunk legközelebb hazamenni. 1990-ben elkezdtünk
itt tevékenykedni Miszla-Gyönk környékén. Béreltünk földterületeket és 1991-től pedig már itt a környéken, a Döbröközi Szövetkezettől. Akkor volt 120 ha cukorrépánk és 60 ha kukoricánk.
Ennek Horvátországba történő értékesítésével foglalkoztunk,
de ahogy a szerbek foglalták el a területeket, egyre nehezebbé
vált az eladás, de végül elindult a vállalkozás. Akkor kizárólag
növénytermesztéssel foglalkoztunk, nem is gondolkodtunk állattenyésztésben.
A vállalkozásunk elkezdett fejlődni, kinőttük a dombóvári telepet, megvettük a dalmandi telephelyet, közben béreltünk és vásároltunk földterületeket. Adódott az a lehetőség, hogy a Kocsolai Mg. Szövetkezet végelszámolást indított maga ellen. Mi azt a
telepet szerettük volna megvenni, amin a szárító és a tároló volt,
de a szövetkezet külön nem adta el, csak a szarvasmarhateleppel
együtt. Sikeresen pályáztunk rá és a licitet követően 2005-ben
kivásároltuk a szövetkezetet, azóta száz százalékban a családunk
tulajdonában van.
A Kocsolai Szövetkezet 700 hektáron gazdálkodik. A környékbeli állami földterületekre pályáztunk, amelyek a területünk
közepén helyezkednek el, és 20-30 éve a Szövetkezet művelte.
Nem nagy területekről van szó, de az adottságaink ellenére sem
nyertünk egyetlen pályázatot sem.
Ahogy említettem, állattenyésztéssel nem szerettünk volna foglalkozni, de mivel a Kocsolai Szövetkezetet csak úgy értékesítették, hogy a szárító telepekkel együtt ezt is meg kellett venni, úgy
voltunk vele, belevágunk a szarvasmarhatartásba is.
Feltételezem, hogy nem ez volt a legkönnyebb vállalkozás,
amibe belekezdtek…
B.Z.: Nagyon elhanyagolt állapotban vettük át a telepet és mi
egyáltalán nem értettünk hozzá. Amikor átvettük, még kötött tartás volt 2009-ig. 2010-ben fejeztük be az első beruházást, aminek keretében először kötetlen tartástechnológiát alakítottunk ki.
A legfőbb gondunk az volt, hogy nagyon nehéz jó szakembereket találni. Nagyon örültünk, amikor Batta István feleségével,
Orsival átvette a telep irányítását. Nagyon kell szeretni az állattenyésztést, hogy az ember ezt a munkát jól tudja végezni,
ezért nagyon tisztelem őket, ahogy ők ezt csinálják. Mivel mi
világéletünkben növénytermesztéssel foglalkoztunk és az állattenyésztéshez nem értünk, ezért abban maradtunk Istvánékkal,
hogy teljes egészében átadjuk a telepet az ő kezelésükbe, válas�szák meg maguknak a munkatársaikat, mi pedig a jó működéshez megadunk minden segítséget.

Batta István és felesége Battáné Viszkok Orsolya

Az induláshoz képest mennyit fejlődött a telep genetikai- és
technológiai szempontból?
B. I.: 2011-től dolgozunk itt. Amikor a tulajdonosok hívtak bennünket, két dolog fogott meg. Az egyik a rózsakert, mert ha az
ember belép egy helyre, ahol szeretik a rendet, az jelzés értékű,
itt valami olyan van, ami átlag fölötti.

A másik pedig az állomány, amit nagyon jó genetikai alapokkal
örököltünk meg, köszönhetően Fábián Andrásnak, aki a szövetkezet korábbi állattenyésztője volt. Ez a két dolog adott alapot
arra, hogy belevágjunk a telep rendbetételébe annak ellenére,
hogy szakmailag nagyon el volt hanyagolva.
B.Z.: 2010. év végéig a régi istállóépületek megmaradtak, az oldalfalakat mindkét irányba kibontottuk. Szellőzőket nyitottunk a
tetőkre, ventillátorokat építettünk be párásítókkal, két istállóban
pedig pihenőboxokat alakítottunk ki. A technológiaváltásnak
sok állat áldozatul esett. A kezdeti 360-as tehénlétszám 260-ra

csökkent a beruházásból adódóan. A két istálló kialakítása mellett komplett itatórendszert alakítottunk ki valamint egy 2×12-es
parallel De Laval fejőházat előváróval, zsúfolókapuval és egy 10
ezer literes tejhűtő tartállyal.
B.I.: 2011-ben 8700 kg laktációs termeléssel vettük át a telepet.
Egy évvel később már 9985 kg-nál tartottunk ugyanezzel az állománnyal, mostani termelésünk pedig 10.569 kg. Csak azért nem
magasabb ez a szám, mert nagyon sok elsőborjas tehenünk van.
Mivel ez pici, de zárt állomány volt, tudtuk, hogy egy telep en�nyi állattal nem üzemelhet gazdaságosan. Két lehetőségünk volt.
Veszünk vemhes üszőket, de ennek egészségügyi kockázata van,
vagy saját állomány-utánpótlással megtartjuk az állomány állategészségügyi státuszát. A tulajdonosokkal egyeztetve a második
utat választottuk; így 2016. év végére 420-ra növeljük a tehénlétszámot, ami ennek a telepnek a maximális férőhely kapacitása
jelenleg. Csak azokat az állatokat hagyjuk meg, amelyek termelnek, nincs főkönyvi, támogatás céljára fenntartott állatunk.
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Hogy sikerült ilyen rövid idő alatt ezt a látványos termelésnövekedést elérni?
B. I.: Nem volt egyszerű. Ha nagyon hideg fejjel gondolkodtunk volna, akkor a 265 tehénből 45-öt el kellett volna küldeni
a vágóhídra. Mivel a 215 tehén nagyon kevés lett volna, ezért
felvállaltuk azt, hogy a problémás tehenekre egyedileg próbál-

tunk odafigyelni és sikerült őket a laktáció közepén és vége felé
is vemhesíteni. Mindenképpen az volt a cél, hogy csökkentsük
a takarmányon belül az abrakot és növeljük a tömegtakarmány
arányát. Ez fontos stratégiai cél jelenleg is. A tulajdonosok
partnerek ebben, így a tömegtakarmány termesztésre nagyobb
hangsúlyt fektetünk. Nagyon fontos, hogy a nedves répaszelethez hozzá tudunk jutni, ezt fóliatömlőben tároljuk. Sikerült több
lucernaterületet vetni, így egész évben tudunk lucernaszenázst
etetni. Ebben az évben rozsszilázst is tudtunk készíteni, ami

szintén nagyon jó takarmány. A fűből nagyrészt fűszenázst készítünk, amit a növendékekkel etetünk. Amikor kialakítottuk az
új takarmányreceptúrát, az volt az érdekes, hogy a laktáció vége
felé lévő állatoknál is nagyobb lett a termelés. Tehát van tartalék
az állományban, és ezt a termelési szintet úgy kell értelmezni,
hogy jelenleg még csak kétszer fejünk, de tervezzük, hogy pár
héten belül áttérünk az állomány többszöri fejésére, már csak a
munkaszervezést kell ehhez igazítanunk. Az állományban genetikailag benne van a 12 ezer kg-os termelés, főként, ha tovább
tudunk javítani a tömegtakarmányon és még jobban ki tudjuk
őket szolgálni.
Orsi a feleségem az adatok kiértékelését, az adminisztrációt végzi. Gyakorlatilag ő is belefolyik mindenbe. Tulajdonképpen azzal
tudtunk többek lenni, hogy jobban odafigyelünk. Minden, ami
történik, lejegyezzük, felvisszük a telepirányítási rendszerbe és
az állatok negatív jelzéseit minél hamarabb megpróbáljuk észre46 Holstein Magazin
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venni és elhárítani, ez a titka az egyedi problémák kezelésének.
Én a takarmányozást, Teszler Miklós műszakvezető a szaporodásbiológiát, Juhász Imre, a másik műszakvezető kollégánk a
gépeket felügyeli. Csapatunk munkáját erősíti dr. Kántor György
ellátó állatorvosunk, aki az állategészségügyért felelős. Ez így

egy pici lelkes csapat. Szeretnénk még megoldani a szecskázott
meszes szalmakeverék bejuttatását a boxokba, ennek a műszaki
megoldásán dolgozunk.
Nálunk nagy becsülete van a trágyának, a cukorrépánál és más
növényeknél is a tápanyag-visszapótlást biztosítja. A növendék
korcsoportoknak növekvő almos az istállója, ami akkor jó, ha
minél több szalma van alattuk. Sokan furcsállják, hogy az új
szénatárolónkban nem szénát, hanem szalmát tárolunk, de szerintem nagyon fontos, hogy a szalma egész évben jó minőségben
rendelkezésre álljon, takarmányozásra és almozásra is egyaránt.
Mi nem hatvan nappal az ellés előtt apasztjuk el a tehenet, hanem 45 nappal, így 15 nappal tovább tudjuk termelésben tartani,
több tejet tudunk nyerni és ez az az idő, ami nem károsítja még
a következő laktációban történő termelést. Ennek megfelelően
olyan speciális egyfázisú előkészítő takarmányt kell összeállítanunk, amit Magyarországon nem túl sokan csinálnak. Ebben
maximálisan partner Szőcs Zoltán az Ahrhoff Kft. takarmányos
szaktanácsadója.
Mindemellett történt még jó néhány beruházás a telepen. Kiscsoportos elletőt és kiscsoportos borjúnevelőt alakítottunk ki,
vettünk egy borjúitató kocsit is. Építettünk egy nagy szalmatároló- és szénapajtát. A felhajtóutak rendszere az egész telepen
kiépített, az első és utolsó istállót is össze tudjuk kötni. Új kutat
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fúrtunk, a vízkezelést is megoldottuk, új nyomásfokozó épült az
egész telepre. Beépítettünk egy 16 ezer literes komfortos tejhűtő
tartályt, valamint aggregátort áramszünet esetére. A trágyatárolót is felújítottuk, valamint felállítottunk 5 db 25 köbméteres
silótornyot, amiben a fehérjekomponenseket tároljuk. Az utolsó
10 évben több mint 700 millió forintot költöttek a tulajdonosok
a telepre.

Melyek az elsődleges tenyésztési célok?
B. I.: A tenyésztési célt én határozom meg, de a tenyészpárosítást
Andrássy Balázs végzi. Vásárolunk szaporítóanyagot a BosGenetic Kft-től, Semextől, az ABS-től és az Altától is. Először
a lábakat kellett rendbe tennünk. Az a véleményem, az a legfontosabb, hogy a tehén oda tudjon menni a jászolhoz enni, és
el tudjon menni a fejőházig. Lehet akármilyen szuper külleme,
ha ezeket nem tudja megtenni, nem fog tudni részt venni a termelésben. Ezt mára sikerült rendbe rakni, most a tőgyfüggesztés
a következő fajsúlyos szempont. Mindenképpen olyan bikákat
választok, melyek a könnyű ellést hordozzák és a hosszú hasznos élettartamban is javító hatásúak. A rokontenyésztést 5 százalék alatt szeretnénk tartani. A növendék üszőket 85 százalékban szexált spermával termékenyítjük. Ezt most teheneknél is
elkezdtük – főként a jól ivarzó nem szinkronizált tehenek ivarzásánál – használni.

hogy eladtuk volna azt. Most már a család részét képezik a szarvasmarhák is. Ebből élünk, ezért amire csak lehet, megpróbálunk odafigyelni, de ki vagyunk szolgáltatva a mindenkori gazdasági környezetnek.
Tavaly 106 forint volt a tej ára, most pedig 79. Nem véletlenül
mondtam, hogy ezt szeretni kell. Azt megbántam, hogy nem új
istállókat építtettünk, mert nem lett volna sokkal drágább, de ezt
a kezdetekkor még nem tudtuk. Ha esetleg még lenne újabb pályázat, szeretnénk a a jelenlegi beton tetőkre még egy hőszigetelést tenni, és vennénk egy önjáró etető kocsit.
B. I.: Magyarországon indokolatlanul alacsonyabb a tejár, mint
az EU más tagállamaiban. Ugyanabban a külgazdasági környezetben a lengyeleknél, szlovákoknál, cseheknél magasabb az
ár. Ilyen mértékű tejár csökkenést nem indokol a rendszer, ami
jelenleg hazánkban tapasztalható. A tejfelvásárlóknál az „élni
és élni hagyni” elv nem minden esetben érvényesül. Sajnos a
magyar piacot kiengedték a kezükből, így 35-40 százalékban a
magyar ember, amit megvásárol tejterméket, külföldről hozzák
be a piacra. Ami még gond, hogy az áfa csalással beérkező tejtermékek felderítése nem kellően hatékony, így indokolatlanul
alacsony áron jöhet be olyan tej, amit kint a gazda magasabb
áron értékesít. Sajnos a hazai termelőkre jellemző a szervezetlenség, amit a feldolgozók kihasználnak. Jelenleg, mi tejtermelők nem tudunk hatékonyan, az országon belül összefogni. Minden magyar tejtermelőnek egy szervezetbe kellene tömörülni.
Nem megosztva, hanem egységesen fellépve sokkal jobb tejárat
lehetne kiharcolni.

A gondozott területtel, a rengeteg virággal csodálatos környezetet biztosítanak az itt dolgozók számára. A virágok szeretete mellett a szarvasmarhát is sikerült megkedvelniük?
B.Z.: Az itt dolgozók életük egyharmadát a telepen töltik. Természetes, hogy szeretnénk otthonos környezet varázsolni számukra. A mi családunknak egy gondja van, hogy ha mi valamit
megveszünk, nem emlékszem, hogy valaha történt volna olyan,
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Funkcionális- és gyógyító körömápolás
a gyakorlatban
Csülökápoló tanfolyam – 2015. március 23-27.

Györkös István
egyetemi magántanár, SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Tejtermelő telepeinken a napi üzemvitelhez jó mozgású, egészséges üszőkre, tehenekre van szükségünk, melyek csülökállapota viszonylag keveset romlik az évek során és a szokásos
csülökápolási munkák eredményeként lábvégeik egészségesek maradnak. Ez a csülökápolási rend telepeink többségében
már kialakult, de sok telepen még kialakulatlan ez az összetett
munkarend, mert vagy az állomány körmözését sikerült évente
kétszer a megfelelő szakemberekre bízni, ugyanakkor viszont a
sánták utókezelése maradt megoldatlan, de az is gyakran előfordul, hogy a sánták kezelése mellett időben elmarad a teljes állomány körmözése vagy éppen mindkét célkitűzést csak hiányosan tudjuk megvalósítani. Gyakori probléma az is, hogy éppen
nem a megfelelő dolgozókra bízzák a tehenek csülökápolását,
vagy a korábban kiválasztott körmöző már valamilyen ok miatt
nem végzi ezt a munkát, de lehet a háttérben motiváció hiánya
is. Tapasztalataink szerint a 10% feletti, tehát állományszintű országos sántasági arány is igazolja ezt.
Miután a sántaság több okra visszavezethető, jól elkülöníthető
csülökbetegségekkel észlelhető, ezért szinte mindegyik telepünkön van mit javítani a sántaság megelőzése vagy kezelése
terén. Különösen azokat az állategészségügyi-, tenyésztési-, takarmányozási-, technológiai-, vagy szervezési lehetőségeket értjük ez alatt, melyeknek módosításával csökkenthetjük üszőink,
teheneink sántaságát. Természetesen a gyakorlatban is érdemes
jól megtanulni a körmök ápolását, a csülök egészségének fenntartását, az egyes lábvégbetegségekben szenvedő, sánta tehenek
gyógykezelésének alapvető elemeit, technikáját. Nem szólva a
megelőzés lehetőségeiről, melyek fontosságát nem hangsúlyozhatjuk eléggé. Hiszen a súlyos, előrehaladottan csülökbeteg,
sokszor nem időben kezelt tehenek állapota rendszerint csak
enyhíthető, de már nem gyógyítható biztonságosan. A probléma
ugyanakkor, hogy ezek a tehenek még laktációjuk valamelyik
stádiumában termelnek és gyakran vemhesek is, selejtezésük
ezért nem jöhet szóba. Az ilyen és hasonló esetek megelőzésére
az egyes csülökbetegségeket korai fázisban, enyhébb fokozatukban kell észlelni és kezelni is. Hozzátehetjük, hogy a lábfürösztések megelőző jellegű hatékonyságát is lehetne tovább javítani.
A fentieket jól tükrözték most is a szolnok-alcsiszigeti Gazdaképző Kft. vezetője, Dr. Füleki Miklós állatorvos által szervezett
tanfolyamon résztvevők véleményei és szakmai összetétele is. A
13 fő jelentkező közül 12 fő telepi szakmunkás és 1 fő családi
gazdálkodó volt.
A tanfolyam résztvevői voltak:
Ifj. Boda István Agronómia Kft., Deszk
Csajkás Péter		
magángazdálkodó, Jászágó
Dáni Zoltán		
Hódmezőgazda
			
Mg. Zrt.,Hódmezővásárhely
Deák Zsolt		
Agro Lehel Kft., Jászberény
Farkas Krisztián		
Sárvári Mg. Zrt., Sárvár
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Félegyházi István		
Herczeg Krisztián
Huszárik Dániel		
Kelemen Tamás		
Kiss Károly		
Kovács Lajos		
Szabó Béla		
			
Tiszekker Tibor		

DC-Bau Kft., Debrecen
Karcagi Cserhát Mg. Kft., Karcag
Rockdairy Kft., Végegyháza
DC-Bau Kft., Debrecen
Tirus Zrt., Kisújszállás-Márialaka
Jászkiséri Laktored Kft., Jászkisér
Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.,
Biharnagybajom
Bicskei Mg. Zrt, Etyek-Ödön major

A résztvevők célja nem volt teljesen azonos. Egy részük az otthoni teljes állomány csülökápolásához kívánt szakmai felkészülést kapni, többségük azonban az egész évben folyamatos
lábvégápolás alapvető eljárásait kívánta elsajátítani, a sánták
kezelését szeretnék állományukban az eddigieknél jobban végezni. Természetesen mindkét csoport számára a funkcionális és
kuratív csülökápolás alapismeretei egyaránt nélkülözhetetlenek
voltak. Az alapismeretek elsajátítása és gyakorlása után azt is
mondhatjuk, hogy a többi már további gyakorlás, jó munkaszervezés és kellő motiváció kérdése.
Áttekintettük – természetesen mindenki a hazai telepviszonyok
alapján – a technológiai környezetnek a csülökápolásra gyakorolt legfontosabb tényezőit az alábbiak szerint:
1. A padozatok, utak, kifutók állapota.
2. Tisztaság, trágyázott, almozott felületek.
3. Zsúfoltság a jászlaknál, itatóknál, egyéb tereken.
4. A sántaság kiszűrésére irányuló napi ellenőrzési rendszer
hiányai. Pl. 5 pontos sántaság értékelés ismerete, felelősség
megállapítása.
5. Körmözési, csülökápolási hiányosságok. Módszerek, munkaszervezés, motivációs kérdések, munkaeszközök, munkakörülmények.
6. Növendék üszők, szárazonállók legeltetésének hiányosságai, lehetőségei, ellenőrzésük.
7. Takarmányozási lehetőségek, rendellenességek. A kondíció
ellenőrzésének gyakorlata.
8. A szelekciós lehetőségek áttekintése. Lábszerkezeti és csülök rendellenességek gyakorisága. Selejtezési gyakorlat.
9. Sántaságra is hajlamosító egyéb technológiai tényezők, pl.
napi háromszori fejés, magas laktációs termelés.
A résztvevők motiváltsága, ismeretei, bár túlnyomó többségük
több száz tehenes telepen dolgozik, eltérő volt, mint ahogy ez
gyakran tapasztalható is. Technikai eszköz ellátottságuk általában hiányos volt, de jó példát is mutattak többen is a csoportból.
A hiányokat célszerű otthon mielőbb pótolni, ami a jó minőségű körmöző késeket, fogókat és esetenként a csiszológépet és
korongokat jelenti. Ez utóbbiakat egyre több telepen használják
igen hatékonyan és szakszerűen, de persze sok telepen még ez
a munkaeszköz nem bevett gyakorlat különböző okokból. Tan-
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folyamunkon természetesen megismerkedhettek vele a résztvevők. A munka része az élező eszközök ismerete is, valamint
használatuk.
A tanfolyam résztvevőit fegyelmezett ismeretszerzés és balesetmentes gyakorlat jellemezte mindvégig. Érdemes kiemelnünk,
hogy a kalodák használata a kisebb-nagyobb egyedi eltéréseik
miatt minden esetben kiegészítő ismeretekre és gyakorlatra szorul, nem volt ez másként most sem. Álljon itt néhány gyakorlati
vélemény a tanultakról:
Ifj. Boda István: „Körmözésnél érdemes mindig figyelni a tehenek lábállását, mozgását, mert sokszor ez az oka a tehenek torzult körmeinek. Amennyiben az állománykörmözést külső szakemberek végzik, a helyi szakembernek is érdemes az egyedi kezeléseket áttekinteni, hiszen ezeket a telepen majd folytatni is kell.”
Tiszekker Tibor: „A mellső és hátulsó lábak körmeit, miután jellegzetes eltérések vannak közöttük, más munkafogásokkal tudjuk jól szabályozni, ami hosszabb gyakorlást igényel. Érdemes
a sánták kezelését lábvég betegségenként csoportosítva, hatékonyabban megpróbálva végezni, beleértve a szükséges utólagos
ellenőrzéseket is.”
Kovács Lajos: „Az állomány körmözése során a funkcionális
körmözés alapvetően fontos a szomszédos körmökre jutó egyen-

letesebb súlyeloszlás és a körmök védelme érdekében. Ezt a
módszert egészíti ki a gyógyító célú körmözési mód, amikor a
sérült, túlnyomásos körmöket próbáljuk tehermentesíteni, vagy
a fekélyes, elhalt részeket megfelelően kivágni. A módszer részben hasonlít a juhoknál alkalmazott eljáráshoz. Fontos az is,
hogy az ellés utáni 2-3 hónap alatt a körmök is sérülékenyebbek,
ezért is célszerű az ellést közvetlenül követő napokban elvégezni
alaposan a csülökápolást.”
Kelemen Tamás: „Az állomány szakszerű csülökápolása a korábbiaknál felkészültebb munkaszervezési ismereteket is igényel,
amihez természetesen jó és megbízható eszközök is szükségesek.
Ezek hatékonyságát is volt alkalmunk tapasztalni gyakorlás közben.”
Félegyházi István: „A csülökápolás is alapvetően állategészségi
munka, ebben hasonló más gondozási munkákhoz, melyeket már
megismertem. A körmözés is olyan, ha már megismertem a szakmai munka szempontjait, akkor az ismeretek elsajátításához a
feladatokat gyakorolni kell. Végül a gyakorlással együtt jobban
megismerem ennek a speciális munkának a részleteit is.”
Kiss Károly: „A gyakorlások alatt tapasztaltuk, hogy érdemes
jobbos és balos körmöző késeket felváltva használni a jobb eredmény érdekében. Fogóval végezhető műveletek is hatékonyabbá
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váltak a gyakorlás alatt, sőt ezt még javíthattuk is a csiszolókoronggal. Természetesen csak abban az esetben, ha a szükséges
szempontokat és óvatosságot sikerült betartani.”
Szabó Béla: „Az ismereteimet megerősítették az itt tanultak,
hogy a telepi munkaszervezés jól segítheti a sánta tehenek kiválasztását, a betegségek megállapítását és a szükséges kezeléseket is. Fontos az is, hogy az elletőből lehetőleg már szakszerű
csülökápoláson átesett tehenek kerüljenek vissza a termelésbe.”
Csajkás Péter: „Tapasztalataim szerint is igazolható, hogy a
legelőre járó tehenek körmei jóval egészségesebbek, mint az istállózottaké. Kevesebb is velük a kezelési gond. Istállózott állományban a növendékek és szárazonállók legeltetésére érdemes
törekedni, ha erre a lehetőségek megvannak a gazdaságban, hiszen egyes csülökbetegségek a legelőn jól gyógyulnak, vagy enyhébb tüneteket mutatnak, mint az istállóban tartott teheneknél.”

Huszárik Dániel: „A megtanult módszer szerintem is hatékonynak tűnik. Annak egyes elemei, a munka fázisai sorrendben egymásra épülnek. Az ápolás mindig a sarkak ellenőrzésével, tisztításával zárul, de a munkasor részben ennek figyelembe vételével
kezdődik is, hiszen az ujjak közötti bőrgyulladás a sarkakat különösen sérülékennyé teszi istállózott állományban.”
Dáni Zoltán: „A megfelelő kéziszerszámokkal akkor lehet jó
munkát végezni, ha előzetesen jól megismertük a funkcionális
és gyógyító körmözés szempontjait, majd az ezekhez szükséges
fogásokat begyakoroltuk. Azt gondolom, hogy ezeknek a feladatoknak az eléréséhez jó úton vagyunk.”

Deák Zsolt: „A gyakorlati munka során volt alkalmunk többféle
körmözőkés használatát is összehasonlítani és látni a megfelelő
munka eredményét is. A szükséges szerszámokat majd az otthoni
munkához is be kell szerezni lehetőleg. Nem beszélve arról, hogy
a jó szerszámok kiszámíthatóan megbízható eredményt adnak,
ami egyben balesetmentesebb munkavégzést is jelent. Ez így volt
a tanfolyam alatt is.”

Herczeg Krisztián: „A megfelelő szerrel végzett és megfelelően
adagolt lábfürösztés jól segítheti az általános csülökbetegségek
gyérítését, főként megelőző hatásai miatt. Úgy látom, hogy nemcsak a tanult módszerben épül egymásra a funkcionális és a gyógyító körmözés, hanem ez a két alapvető ápolási módszer a teljes
tehénállomány csülökápolásában is átgondolt és jól megszervezett, helyi megoldásokat igényel. Így pl. a körömszabályozással
rövidebb időszak alatt célszerű végezni, együtt az éppen előforduló, alkalmi betegségekre utaló tünetek kezelésével, míg a sánták további kezelését szinte az egész év folyamán, időszakosan
kell szervezni, méghozzá úgy, hogy a szükséges utókezelésekre is
kellő figyelem jusson.”

Farkas Krisztián: „Többféle hasznos szempontot sikerült megismernem az elméleti és gyakorlati órák alatt. Ezeket természetesen tovább kell gyakorolni a biztonságos és megfelelő eredmény
eléréséhez. A hatékony csülökápoláshoz szerintem is megfelelő
kéziszerszámok kellenek majd az otthoni állományban.”

A tanfolyam meglehetősen rövid ideje alatt a résztvevők igyekeztek elsajátítani a korszerű csülökápolás módszerét, melyet
gyakorlati és elméleti vizsgán bizonyítottak. Tovább kell azonban folyatniuk ezt az ismeretbővítő gyakorlatot az otthoni állományuk sántaságának csökkentésében.
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IVARZÁS MEGFIGYELÉS AZ OPTIMÁLIS
INSZEMINÁLASI IDŐPONT MEGHATÁROZÁSÁVAL
TAKARMÁNYFELVÉTEL FIGYELÉSE
ÁLLÁS-FEKVÉS-MOZGÁS ARÁNYÁNAK FIGYELÉSE
ÚJDONSÁG: TEHENEK GPS ALAPÚ
HELYMEGHATÁROZÁSA AZ ISTÁLLÓBAN

LAKTIVÁTOR

A PIACVEZETŐ IVARZÁSMEGFIGYELŐ RENDSZER

Már 72 működő rendszer és több mint 20.000 db laktivátor Magyarországon!
-

24 órás ivarzás megfigyelés az év minden napján

-

Hazai telepirányítási programokkal összekapcsolható

-

Csendes és/vagy éjszaka ivarzó egyedek felismerése

-

Magyar nyelvű, fejőgép márkáktól független, azokkal kompatibilis

-

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

-

Rövidebb két ellés közötti idő, javuló spermaindex,
alacsonyabb gyógyszerköltség

-

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

-

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

-

Takarmányfelvétel figyelése

-

Tehén és üsző állományra egyaránt használható

-

Állás-Fekvés-Mozgás arányának figyelése

-

Tehenek GPS alapú helymeghatározása az istállóban
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A szarvasmarhák légzőszervi betegsége (BRDC)
elleni vakcinázás és gyógykezelés nagylétszámú hazai
szarvasmarha telepeken II.
1

Ózsvári László1 és Búza László2
SZIE ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszék
2
MSD Animal Health

A szerzők 15 nagylétszámú magyarországi szarvasmarha
telepen (13 tejhasznú és 2 húsmarha) mérték fel 2013-ban
a szarvasmarhák légzőszervi megbetegedése (BRDC) elleni védekezésének (vakcinázási és gyógykezelési) gyakorlatát. A BRDC kórokozók közül a telepek több mint felében
Mannheimia, BRSV, PI3 és Pasteurella került kimutatásra.
A szarvasmarha állományok többségét - a kötelező IBR
mellett - BRSV, PI3, BVD és Mannheimia ellen vakcinázták. Metaphylaxist a telepek közel 30%-ában alkalmaztak,
és a leggyakrabban használt antibiotikumok a makrolidok
voltak (a telepek több mint 90%-ában), amit az amoxicillin,
valamint az enfrofloxacin és marbofloxacin követett (telepek
felénél). A BRDC komplex kóroktanú betegség, ezért azok a
BRDC megelőzési programok sikeresek, ahol a jól időzített
vakcinázás mellett jó tartási, környezeti körülmények és hatékony telepi menedzsment van.

előtt selejtezés, a csökkent testsúlygyarapodás, első laktációs
tejtermelés és termékenység miatti veszteségeket és a kezelés
költségét. Az Amerikai Egyesült Államokban a légzőszervi
megbetegedések által okozott költségeket (termelési veszteség
és kezelési költség) az itatásos borjak esetében 9,84-16,35 $-ra,
míg választott borjaknál 2,05-2,22 $-ra becsülték, ami átlagosan
8,75 $-ral növelte meg minden életben maradt borjú felnevelési
költségét. Magyarországon a BRDC által a tejelő állományokban okozott becsült összes veszteség 2012-ben meghaladta az
1,7 milliárd Ft-ot (6,2 millió €). Egy ezer fejőstehenet tartó tehenészetben a BRDC több mint 5,3 millió Ft (19,5 ezer €) becsült
éves veszteséget okozott, ami átlagtehenenként 5300 Ft (19 €)
veszteséget jelentett.
Hízóborjak esetében a BRDC okozza a legtöbb gazdasági veszteséget az észak-amerikai állományokban, becslések szerint évi
0,5-1 milliárd $-t(!), aminek elsődleges oka, hogy a vágásig a
fajlagos nevelési költség 8%-kal nő meg a betegség miatt, és
ha nincs BRDC, akkor vágómarhánként átlagosan 92,26 $-ral
(40,64-231,93 $) több bevételt tudtak elérni a hizlalók, ami
nagymértékben csökkent a kezelések számának emelkedésével.
A BRDC költségei az elhullásból, a romló napi testsúlygyarapodásból és takarmány-értékesülésből, a carcass gyengébb minőségéből és a gyógykezelés költségéből tevődtek össze. Az
átlagos BRDC kezelési költség az ezernél nagyobb egyedszámú
hízómarha állományokban 23,6 $/kezelés volt, de arról nem volt
adat, hogy átlagosan hányszor kezelték az állatokat.

Az állatorvostudományban és az állattenyésztésben az elmúlt
25-30 évben bekövetkezett rohamos fejlődés ellenére a szarvasmarhák légzőszervi tünetegyüttese (Bovine Respiratory Disease
Complex - BRDC) továbbra is az egyik legjelentősebb állategészségügyi problémát jelenti a borjúnevelésben mind a tejelő
mind a hízómarhatartás esetében. A BRDC multifaktoriális, számos környezeti, tartástechnológiai és menedzsment hajlamosító
tényező mellett virális és bakteriális kórokozók együttes hatására jelenik meg a betegség a borjakban.
A nemzetközi és hazai diagnosztikai vizsgálatok alapján a leggyakrabban kimutatott baktériumok a Mannheimia haemolytica,
Anyag és módszer
Pasteurella multocida, Haemophylus somnus, Mycoplasma
2013 februárja és áprilisa között összesen 15 nagylétszámú mabovis, Trueperella pyogenes, Staphylococcus albus,
gyarországi szarvasmarhatelepen mértük fel a BRDC előforduStreptococcus viridans Pasteurella
haemolytica és az ureoplasmák. A leg- 1. táblázat: A felmért tejelő szarvasmarha telepek létszámadatai és főbb szaporasági
gyakrabban kimutatott vírusok az IBR-t mutatói
előidéző bovin herpesvírus (BHV-1), MUTATÓK
Mindösszesen
Átlag
Minimum
Maximum
a bovine respiratory syncytial vírus Létszámadatok
(BRSV), a parainluenza-3 vírus (PI3), a
Tehén
9 236
924
352
2 350
BVD vírusa, valamint az adenovírosok.
Borjú (0-2 hó)
1 253
157
96
367
A BRDC gyakori előfordulása és a terBorjú (3-6 hó)
1 028
129
67
278
melést jelentősen rontó hatása miatt
Növendék (7-12 hó)
2 948
369
145
607
nagyon jelentősek a gazdasági károk.
Növendék
(13-24
hó)
2
635
329
175
600
Hollandiában a 3 hónaposnál fiatalabb
7 864
874
240
1 687
tejhasznú borjaknál előfordult BRDC Összes borjú- és növendék
Összes
szarvasmarha
17
100
1
315
352
2 653
esetében az átlagos veszteség 31,2 €
Szaporasági
mutatók
(18,4-57,1 €) volt üszőnként 2001-ben,
436
420
456
amennyiben a légzőszervi tünetegyüttes Két ellés közötti idő (nap)
4-15 hónapos állatokat érintett, akkor Üszők életkora első
pedig 27 € (172-43,1 €). A gazdasági elléskor (hó)
24,8
24,0
27,0
kár magában foglalta az elhullás, az idő Átlagos kondíciópontszám
3,2
2,5
4,0
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lását, kóroktanát, a kialakulásban szerepet játszó tartástechnológiai és járványvédelmi tényezőket, a tünetegyüttes jellemző
klinikai megnyilvánulását és termelésre gyakorolt hatásait, valamint az ellene folytatott vakcinázási programokat és a kezelésére használt gyógyszereket a ResCalf Farm Audit Tool™ (MSD
AH) szarvasmarha telepi audit eszköz használatával. Az adatok,
információk összegyűjtése a telepeken személyesen, az állomány, a tartási körülmények megtekintésével, valamint a helyi
szakemberekkel folytatott interjúk során, ResCalf™ kérdőívek
segítségével történt. A 15 szarvasmarha telepből 10 tejelő tehenészet 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, a másikon emellett még Aubrac fajtát is tartottak.
A tej-, ill. a húshasznú telepek eredményeit legtöbbször külön
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 az 1. táblázat mutatja be.
Eredmények és megvitatás
BRDC kórokozók
A BRDC elleni hatékony vakcinázáshoz ismernünk kell a
tünetegyüttes kialakulásban szerepet játszó kórokozókat, amelynek eléréshez rendszeres laboratóriumi (virológiai, bakteriológiai és rezisztencia) vizsgálatok szükségesek. A felmért 15 telepen a laboratóriumi vizsgálatokkal kimutatott BRDC kórokozók
telepi szintű előfordulását az 1. ábra mutatja. Látható, hogy a
laboratóriumi vizsgálatokkal kimutatott leggyakoribb BRDC
kórokozók a Mannheimia haemolytica, a BRSV, a PI3 és a
Pasteurella multocida voltak, amelyek a telepek több mint 50%ában, ezen belül mindkét hízótelepen is előfordultak. Ezeken kívül a telepek egynegyedében – az egyik hízótelepen is – a BVD
vírusát és Streptococcus viridanst is diagnosztizáltak. A szarvasmarha állományokban nem mutattak ki Haemophylus somnust
és az összes telepen vakcináztak IBR ellen. Ezek az eredmények
összhangban vannak a korábbi hazai vizsgálatok és más országokban történt felmérések megállapításaival.

Vakcinázás
A 15 szarvasmarha telepen felmértük, hogy milyen vakcinákat
használnak programszerűen. A legtöbb telep a különböző BRDC
kórokozók ellen vakcináz (2. ábra). Tarlósömör és Clostridium
ellen csak tejelő telepeken vakcináznak, az összes többi vakcinát
viszont mindkét hízótelepen is alkalmazzák.
2. ábra: Vakcinák programszerű használata a felmért szarvasmarha telepeken (n=15)

Az IBR ellen használt vakcinák főbb típusainak (élő, attenuált
v. inaktivált) telepi szintű felhasználását a 3. ábra részletezi. A
telepek túlnyomó többsége (84,6%) csak élő, attenuált IBR vakcinát használ, beleértve a két hízótelepet is.
3. ábra: Az IBR vakcinák használata a felmért szarvasmarha telepeken (n=15)

1. ábra: A BRDC kórokozók előfordulása a felmért szarvasmarha telepeken (n=15)

A felmért szarvasmarha telepek vakcinázási programjai csak
részben türközik a diagnosztikai vizsgálatok eredményeit, de az
az adatokból egyértelműen látható, hogy a legtöbb telep a különböző BRDC kórokozók ellen vakcináz a legintenzívebben. Bár
az emésztőszervi megbetegedések jelentősége továbbra is nagy
a borjúnevelés során, és a legfontosabb kórokozók (Rotavírus,
Coronavírus, Escherichia coli) ellen a telepek túlnyomó többsége vakcináz is, a telepi oltási programokból is látható a légzőszervi megbetegedések nagyobb jelentősége.
Az összes felmért telep vakcináz IBR ellen, mivel a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól
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19/2002. (III. 8.) FVM rendelet 2002. óta előírja a kötelező IBR
mentesítést Magyarországon, amit a telepek markervakcina segítségével hajtanak végre. Emellett az állományok több mint fele
BRSV, PI3, BVD és Mannheimia haemolytica ellen vakcináz,
amelyeket – a Pasteurella multocida mellett – a leggyakrabban
diagnosztizáltak a hazai telepeken. Az Egyesült Államokban az
1000 hízómarhánál többet tartó állományok vakcinázási gyakorlatáról vannak reprezentatív adatok. Ezek szerint minden hízótelep legalább egy vakcinát használ a légzőszervi megbetegedések
ellen, de BRDC-ben szerepet játszó vírus és baktérium ellen egyszerre csak a hízómarhák 25%-a részesül oltásban. A hízótelepek
96,6%-án BVD, 93,7%-án IBR, 85,1%-án PI3, 89,5%-án BRSV
ellen vakcináztak 2011-ben, ami a hazai adatoknál – az IBR kivételével – nagyobb arány. Az állományok 66%-át Haemophilus
somnus és Mannheimia haemolytica elleni kombinált, 21,8%-át
Mycoplsma bovis elleni oltásban részesítették.
Az amerikai borjúállományok BRDC elleni védekezésében a
vakcinák közül a Mannheimia és Clostridium elleni vakcinázás
fontosságát emelik ki. Mannheimia ellen a vizsgált hazai állományok 60%-a vakcináz, amit érdemes lenne tovább növelni,
ugyanakkor Clostridium ellen csak egy telepen oltanak, ezért a
jövőben célszerű lenne ennek a kórokozónak a BRDC kialakulásban betöltött szerepére nagyobb figyelmet fordítani. A BVD
elleni védekezés is alapvető fontosságú, és örvendetes módon
a BVD elleni vakcinázás egyre nagyobb hangsúlyt kap a hazai
szarvasmarhatartásban, de nem csak a következetes vakcinázás,
hanem a PI borjak állományból történő kiemelése is alapvető
fontosságú a vírus elleni védekezésben.
A BRDC elleni vakcinázás hatékonysága változatosságot mutat,
de a hizlalótelepekre érkező hízóalapanyag érkezés utáni vakcinázását hatékonynak tartják a betegség előfordulása és az általa
okozott elhullás csökkentésében, valamint a testsúlygyarapodás
növelésében. Abban az esetben, ha vakcinázás hatására mégsem csökken a BRDC előfordulása, a vírus állományon belüli
terjedése, cirkulációja akkor is jelentősen csökkenthető. Ha a
borjak háromnegyedét hatékonyan vakcinázzák, akkor a vírusürítés már szignifikánsan mérséklődik. Hízóállományokban a
mutilvalens vakcinák hatása eltérő volt a BRDC által okozott
elhullás csökkentésében.
Tejhasznú állományokban az itatásos borjaknak BVD, BRSV
vagy PI3 elleni egyszeri vagy kétszeri vakcinázásának nem volt
szignifikáns hatása a BRDC előfordulására, a mortalitásra és a
súlygyarapodásra. Ennek okai lehetnek a maternális immunitás,
az immunrendszer válaszképtelensége, az állományszintű immunitás vagy a szakszerűtlen föcstejitatás. A kolosztrumitatás
jelentőségét alátámasztja az a kutatási eredmény is, hogy azok
a borjak, amelyeket megfelelően megitatnak föcstejjel, eltérően
reagálnak a vakcinázásra, mint amelyek nem kapnak föcstejnek. Ugyanakkor a legtöbb tenyésztő választás előtt vakcinázza a borjakat, mivel akár már választás előtt vagy rögtön utána, a kiscsoportokba kerüléskor megjelenik a BRDC és számos
vakcina hatékonysága a maternális ellenanyagok jelenlétében
is megfelelő. Összességben megállapítható, hogy a vakcinázás
időpontja döntő szerepet játszik annak eredményességben és a
hatékonyabb BRDC elleni vakcinázási stratégia felállítását az is
nagyban segítené a jövőben, ha a kórokozók patogenitása és virulenciája közötti különbségek feltárásra kerülnének.
Gyógykezelés és metaphylaxis
A BRDC ellen a vakcinák mellett a telepek különböző gyógyszereket is használnak, mind oki (antibiotikumok), mind tüne54 Holstein Magazin
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ti kezelésre (gyulladáscsökkentők, nyálkaoldók, vitaminok). A
gyógyszeres kezelés során használt hatóanyagok telepi szintű
alkalmazását a 4. ábra mutatja.
4. ábra: A BRDC elleni gyógyszeres kezelés hatóanyagai a felmért telepeken (n=14)

Ezen hatóanyagok közül a két felmért hízótelepen sem szulfonamidot, a gyulladáscsökkentők közül pedig sem szteroidot,
sem a nem szteroid, proprionsavszármazék ketoprofént nem
használták. Az antibiotikumok egy részét megelőzési céllal,
metaphylaktikus kezelésre is használják, amely megelőzési
módszer telepi szintű alkalmazásának arányát az 5. ábra mutatja.
5. ábra: Az antibiotikumok BRDC elleni kezelésének célja a felmért telepeken (n=14)

Látható, hogy az antibiotikumokat a szarvasmarha telepek több
mint 70%-ában csak a klinikai BRDC eseteknél alkalmazzák,
de két tejelő telep esetében csak metaphylaxis céljára, míg egy
tejelő és egy hízó telepnél metaphylaxisra és terápiára egyaránt.
A vakcinázás mellett a BRDC megelőzésének vagy előfordulása
és az általa okozott elhullás minimalizálásának másik fő, gazdaságilag egyértelműen megtérülő eszköze a metaphylaxis, elsősorban a parenterális antibiotikum kezelés, mind tejhasznú, mind
hízóállományokban. Bár nagy – sokszor túlzó – mennyiségben
használnak orális antibiotikumokat is, elsősorban takarmányba
keverve, ezek hatékonysága kisebb. Tejhasznú állományokban
az itatásos borjúnevelés végén, választáskor adott antibiotikum
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kezelésnek pozitív hatása van a növendéküszők egészségi állapotára és termelési mutatóira, ha az itatásos borjúnevelés során
nem fordult elő BRDC: a választás utáni 6 hétben fele akkora
arányban fordult elő a BRDC. Hízóborjaknál a metaphylaxis akkor bizonyult a leghatékonyabbnak, ha az állatok új helyre, telepre történő szállítása előtt vagy után közvetlenül alkalmazták.
Az első kezelés sikeressége nagyon fontos (antibiotikum rezisztencia!), mert amelyik állat nem reagált jól erre, azok egyharmada krónikus beteg lett vagy kiesett az állományból. Az amerikai hízóállományokban az alábbi esetekben javasolják még a
metaphylaxis alkalmazását: leromlott hízóalapanyag érkezésekor; egy vagy több állat olyan állományból származik, ahol a
BRDC előfordult; BRDC-ben beteg állat jelenléte ugyanabban a
karámban; és ha gyűjtő (felvásárló) telepről jött az állat.
A felmért szarvasmarha telepeknek kevesebb, mint 30%-ában
alkalmaztak antibiotikumot metaphylaxisra, a két hízótelep
közül csak az egyiken. Az Amerikai Egyesült Államokban a
hízómarha telepek 59,3%-a használt metaphylaktikus kezelést
legalább az állománya egy részében. A vizsgált állományokban
a leggyakrabban alkalmazott antibiotikum (>90%) a makrolid
volt, de a telepek fele használt amoxicillint és enrofloxacint vagy
marbofloxacint is. Az állományok körülbelül egyharmadában
oxitetraciklint, flunixint, penicillint vagy sztreptomicint, és közel 30%-ában florfenikolt is alkalmaztak.
Az eddigi nemzetközi vizsgálatok alapján az antibiotikumok
közül a makrolidok (tildipirozin, tulatromicin, gamitromicin),
valamint a 3. generációs cefalosporinok és fluorokinolonok
bizonyultak hatékonynak a Pasteurellák ellen és a BRDC klinikai tüneteinek mérséklésében. A tildipirozin, tulatromicin,
florfenikol és ceftiofur pedig azon Pasteurellák ellen is eredmé-

nyes volt, amelyek a többi antibiotikumra rezisztensek voltak.
Mindazonáltal a ceftiofur gyakorlatilag minden BRDC baktérium ellen hatásos volt, bár a hazai állományokban nem használták. A tildipirozin, gamitromicin és tulatromicin a Mannheimia
haemolytica ellen is hatékony, így széles hatásspektrumuk
alapján már érthető a makrolid antibiotikumok népszerűsége.
A penicillin és az enrofloxacin elsősorban a Pasteurellák és a
Haemophilus somnus ellen bizonyult hatékonyak. Ezen általános megállapításoktól függetlenül az egyes telepeken különböző
antibiotikumokkal szemben alakulhat ki rezisztencia, ezért a diagnosztikai felmérések során az egyes BRDC baktériumok antibiotikum érzékenységének vizsgálatát mindig célszerű elvégezni. Ha valamelyik antibiotikumra rezisztenssé válnak bizonyos
légzőszervi kórokozók, akkor a BRDC elleni védekezés részét
képező antibiotikum használat szakszerű megváltoztatásával, ez
a rezisztencia idővel eltüntethető az állományból.
Következtetések
A BRDC összetett kóroktanú tünetegyüttes, ezért az eddig sikeresnek bizonyult megelőzési programokban a hatékony vakcinázás mellett az üzemvezetési, állománymenedzsment tényezők alapvető szerepet játszottak. Azonban minél komplexebb
egy megelőzési program, annál több hibára van lehetőség, így
a gyakorlatban az egyszerűen kivitelezhető és következetesen végrehajtott programok jóval sikeresebbnek bizonyultak.
Mindazonáltal még eredményes védekezés esetén is célszerű az
állomány BRDC státuszát rendszeresen klinikai és laboratóriumi
diagnosztikai szűrővizsgálatokkal ellenőrizni, ezáltal kedvezőtlen irányú változás esetén a szükséges intézkedéseket még időben meg lehet hozni.

Hőstressz okozta problémákra

AXION® ThermoPlus
sikertörténet világszerte
A szarvasmarhák hőstressz problémájának természetes kivédése a testhő csökkentésével
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Ha felelősségteljesen gondolkodik, jó gazdája állatainak, és a meleg, párás hónapokban sem
szeretné a termelékenységét csökkenteni, ﬁgyelmébe ajánljuk a kizárólag természetes
összetevőket tartalmazó, többszörösen megtérülő hőstressz elleni termékünket. A termék hat
magyarországi kísérle telepen bizonyíto a tavalyi meleg időszakban, így készen áll arra, hogy
Ön is próbára tegye.
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Magyarországon végze kísérletekkel igazolva

IMPAVIDUS Trade Kft.
TERMÉSZETES MEGOLDÁSOK AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN
www.impavidus-trade.com
E-mail: info@impavidus-trade.com, Tel.: +36 / 70 / 360-4170
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Viprotál folyékony takarmány etetése hatásának
vizsgálata tejhasznú teheneken
Prof. Dr. habil Brydl Endre CSc, R. Dipl.ECBHM
Dr. habil Könyves László egyetemi docens, tanszékvezető, Dipl. ECBHM
Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar
Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék
Hazánk szarvasmarha-tenyésztésében a tenyésztői munka eredményeképpen az elmúlt évtizedekben számottevő fejlődés következett be. A termelésellenőrzött állomány standard laktációs
tejtermelése több mint kétszeresére nőtt. A teljes szarvasmarha
állománynak több mint háromnegyed részét a holstein-fríz fajta
alkotja, amely ma a negyvenéves nemesítő munka eredményeként rendkívül versenyképes tejtermelő állomány. A holstein populáció éves laktációs tejtermelése 2014-ben meghaladta a 9200
kg-ot. A tejtermelés döntően nagyüzemi telepeken történik. Országosan az átlagos tehénlétszám ≈380 tehén telepenként, ill. a
tehénállomány 75 százaléka 300 férőhelyesnél nagyobb telepen
termel. Általános a kötetlen tartásmód, fejőházi fejés és a komplett takarmány keverékek (Total Mix Ration, TMR) etetése.

A kísérlet helyszínéül szolgáló istálló.
A genetikai képesség növekedésével arányosan nőtt az állatok
biológiai igénye a termelés környezeti feltételeivel, elsősorban
a takarmányminőséggel és a takarmányozással szemben. Közismert, hogy a takarmányozás döntő jelentőségű az állatiterméktermelés folyamatában. A termelés eredményeit több mint 50%ban meghatározza, a termelési költségeknek pedig ≈50%-át teszi
ki.
A magyar szarvasmarha-tenyésztés minden nehézség ellenére is
nemzetközileg versenyképes, mindazonáltal a versenyképesség
erősítése érdekében további fejlődést kell még elérni, elsősorban
a takarmányozás területén. E törekvés realizálásában jelentős
segítséget nyújthatnak a tejhasznú tehén energia- és fehérjeellátásában, energiaegyensúlyának fenntartásában jelentős szerepet
játszó takarmány alapanyagok. E lehetőségek közül különösen a
jelentős fehérjetartalmú, elfogadható áron elérhető anyagok számíthatnak érdeklődésre.
E dolgozatban ismertetett vizsgálatok is a tejhasznú tehenek takarmányozási technológiájának fejlesztését, ezáltal a termelés
gazdaságosságának növelését célozták.
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Saját vizsgálatok
A kísérlet célja volt megállapítani a Viprotál etetésének a nagy
tejtermelésű tehenek
• bendő fermentációjára,
• energia- és fehérjeforgalmára,
• sav-bázis anyagcseréjére,
• ásványianyag-forgalmára,
• egészségi állapotára,
• napi tejtermelésére,
• a tej összetételére gyakorolt hatását.
A kísérletet a Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft. (a
kísérlet idején Hajdúböszörményi Béke Agrárszövetkezet) Dorogi úti tehenészetében végeztük a Lesaffre Magyarország Kft.
és a Vital-Feed Kft. megbízása alapján. A telepen a tehénlétszám
≈1750, az éves átlagos tehenenkénti tejtermelés ≈9000 l.
A kísérlet ismertetése
A kísérlet során, átlagosan azonos laktációs számú, ellés után
≈100 nappal lévő tehénből kontroll és kísérleti csoportot alakítottunk ki tehénpáros módszer alkalmazásával csoportonként
50-50 állattal. Törekedtünk arra, hogy az így kialakított kontroll
és a kísérleti csoport átlagos napi tejtermelése és laktáció- és a
laktációs napok száma közel azonos legyen.
A kísérletbe vont tehenek csoportosítás 14 nappal a kísérlet megkezdése (Viprotál etetése) előtt történt. A csoport összetétele a
kísérlet ideje alatt nem változott.
A kísérletbe vont csoportokon belül csoportonként 15-15, klinikailag egészséges állatból ún. „csoportmagot” alakítottunk ki.
A klinikailag egészséges állatok nem mutattak semmiféle betegségre utaló tünetet pl. tőgygyulladás, méhgyulladás, sántaság,
hasmenés stb. A csoportmagok kialakítása a biológiai minták
vételére való előzetes kijelölést szolgálta (vér- és vizelet-, bendőfolyadék-minták).
1. ábra. A kísérletbe vont csoportonként 50-50 tehén laktációs napjai és napi
tejtermelése
120,00
105,04

101,02

100,00
80,00
60,00
40,00

39,87

40,79

20,00
0,00
kontroll
2014. 02. 12 Laktációs napok

kísérleti
2014. 02. 12 Napi tejtermelés

Hazai szerzőink
A kísérlet időtartama 88 nap volt, 2014. február 13-tól 2014.
május 12-ig tartott.
A kísérletbe vont csoportokban lévő állatok takarmányozása
azonos volt a telepen a kísérlet időpontjában alkalmazott takarmányozással, azzal a kivétellel, hogy a kísérleti csoport egyedeinek napi takarmányadagjában 1 kg Viprotál volt belekeverve
(gyártó: Lesaffre Magyarország Kft). A készítmény etetését a
kísérleti csoportban napi 0,3 kg adaggal kezdték, ezt az adagot
kapták az állatok 3 napon át, majd az adagot 0,6 kg-ra növelték
és további 3 nap elteltével az adagot napi 1 kg-ra emelték. A
kontroll csoport egyedei a terméket nem tartalmazó, egyébként
a többi komponensben a kísérleti csoportéval megegyező takarmányadagot fogyasztottak.
A kiosztott takarmányadag mennyiségének ellenőrzése a keverő-kiosztó kocsi mérlegével történt. A takarmányadagot minden
alkalommal üres jászolba (etetőasztalra) osztották ki. A takarmányadag táplálóanyag-tartalmát a biológiai minták vételével
egy időben, havonta egy alkalommal, laboratóriumi vizsgálattal ellenőriztük. A kísérletbe vont állatok kondícióját a kísérleti
és a kontroll csoportba soroláskor, valamint minden mintavétel
alkalmával ellenőriztük a 0-5 pontos kondíció pontozásos rendszer alkalmazásával.
A bendőfermentáció monitorozását a bendőfolyadék illó zsírsav- (ecet-, propion- és vajsav) és a tejsav-koncentrációjának
gázkromatográfiás meghatározásával végeztük. Mértük a bendőfolyadék pH-ját és az ammónia-koncentrációt fotometriásan
határoztuk meg.
A takarmányozásnak az állatok egészségére gyakorolt hatását
anyagcsere-profil vizsgálattal ellenőriztük. A tehenenkénti napi
tejtermelés ellenőrzése a kísérlet időtartama alatt a kontroll és a
kísérleti csoport minden egyede esetében egyrészt fejésenként
történt a fejőházban lévő számítógépes rendszer segítségével,
másrészt havonta egy alkalommal az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft által végzett termelésellenőrzés alkalmával.
Tejzsír, tejfehérje és SCC meghatározását havonta egy alkalommal a havi termelésellenőrzés során vett tejmintákból az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft laboratóriuma végezte. A

alapján mindkét csoport takarmányadagjának táplálóanyag-tartalma kielégítette az állatok biológiai igényét, mindazonáltal a
kísérleti csoport TMR mintáinak szárazanyagtartalma 2-6%-kal
2. ábra. A TMR minták táplálóanyag-tartalma I.
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volt kevesebb, mint a kontroll csoporté (2. ábra), ami takarmányfelvételt kedvezően befolyásolhatja.
A nyersrost, az ADF, az NDF és tejtermelési nettó energiatartalom tekintetében nem volt jelentős különbség
Mintavé- 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. a két csoport takarmányadagja között, azontelek
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szereplő időbeni ütemezés szerint végeztük.
3. ábra. A TMR minták táplálóanyag-tartalma II.
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Eredmények
A napi takarmányadag laboratóriumi vizsgálatának eredményei
A takarmányminták laboratóriumi vizsgálatának eredményei
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4. ábra. A kísérletbe vont tehenek kondíciópontszáma
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ami alapját képezi a kedvező bendőfermentációnak. A kedvező
bendőfermentációt támasztja alá a bendőfolyadék-mintáknak az
élettani értéket meghaladó ecetsav, propionsav és vajsav koncentrációja, a 3:1 optimális ecetsav: propionsav aránya, valamint
az élettani értéktartományon belüli ammóniakoncentrációja is.
Ugyancsak erre utal az optimálishoz közelítő illózsírsav moláris
arány (7. ábra).
7. ábra. Az illózsírsavak moláris aránya a bendőfolyadékban
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A TMR minták keményítőtartalma minden esetben elérte, illetve
meghaladta a minimálisan elvárható 22,5%-ot 1000 g szárazanyagra vonatkoztatva. Ezzel szemben az összcukor tartalom a
minták többségében elmaradt a minimálisan kívánatos 3,5%-tól.
A kontroll és a kísérleti csoportba sorolt tehenek egyes mintavételek alkalmával megállapított kondíciópontszámát a 4. ábra
mutatja be. Az ábrából megállapítható, hogy az állatok kondíciója mindkét csoportban az optimális 2,5-3,5 pontszám tartományban volt a kísérlet időtartama alatt.
A bendőfermentáció jellemzése
A bendőfermentációt a bendőfolyadék-minták illózsírsav- és
ammóniakoncentrációjának meghatározásával, a pH érték mérésével és az illó zsírsavak moláris arányának kiszámításával
monitoroztuk. A bendőfolyadék-minták pH-értékének, illózsírsav- és ammóniakoncentrációjának adatait az 5-6. ábrán illusztráljuk.
5. ábra. A bendőfolyadék illózsírsav-koncentrációja
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Az adatok elemzése alapján megállapítható, hogy a bendőfolyadék-minták pH-értéke mindkét csoportban mindegyik mintavétel alkalmával az élettani értékhatáron, 6,2-7,0-en belül volt,
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6. ábra. A bendőfolyadék pH-értéke, acetate/propionate aránya és ammóniakoncentrációja
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A takarmányozásnak az állatok egészségi állapotára gyakorolt
hatása
A takarmányozás színvonalát és a kísérletbe vont állatok egészségi állapotát anyagcsere-profil vizsgálattal ellenőriztük. A
laboratóriumi vizsgálatok a hematológiai állapotra, az energiaforgalomra (szénhidrát- és zsírforgalom), a fehérje- és ásványianyag-ellátottságra (Ca-, P-, Mg, Na, K), a zsírmobilizációs
betegség és a ketózis megállapítására, valamint a sav-bázis
anyagcserére terjedtek ki. A laboratóriumi vizsgálatok eredményeiből az állomány anyagforgalmi állapotára és az aktuális
takarmányozásra levont következtetéseinket a következőkben
foglaljuk össze.
Az állomány hematológiai állapota a vérminták hemoglobin értéke alapján összességében nem kifogásolható.
Az energiaforgalom (szénhidrát- és zsírforgalom) ellenőrzése
kiemelkedő jelentősége miatt több paraméter meghatározásával
történt, mert a nagy tejtermelésű tehenek legfontosabb anyagforgalmi betegségei (az ún. produkciós betegségek) az energiaegyensúly megbomlására vezethetők vissza.
Az energiaforgalom és az energiaellátás egyensúlyának (szénhidrát- és zsírforgalom) ellenőrzése céljából meghatároztuk a
vérminták glükóz, BHB és FFA értékét, valamint Mulvany szerint pontoztuk a vizsgált állatok kondícióját.
A szubklinikai zsírmobilizációs betegség megállapítása céljából
a vérplazmaminták FFA értékén kívül meghatároztuk az AST
értéket is.
A hyperketonaemia (szubklinikai ketózis) előfordulását a vérminták glükóz és BHB értékének meghatározásával diagnosztizáltuk.
A vérplazmaminták felsorolt laboratóriumi vizsgálatának eredményei közül a <0,2 mmol/l FFA érték nem jelzett fokozott
zsírmobilizációt, illetve szubklinikai zsírmobilizációs betegséget, kiegyensúlyozott lipidanyagcserére utalt.
A vérplazma-minták >0,8 mmol/l BHB és <2,3 mmol/l glükóz
értéke a vizsgált csoportban lévő állatokban a különböző mintavételi időpontokban változó előfordulással enyhe-mérsékelt
fokú szubklinikai ketózist (hyperketonaemia) jelzett.
A vérplazmaminták 80-100 U/l AST aktivitási érték alapján a
májsejtek fokozott igénybevételét, >100 U/l AST aktivitási értéke alapján pedig a különböző mintavételi időpontokban változó
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előfordulási gyakorisággal a májsejtek sérülését lehetett megállapítani.
Ugyancsak a májsejtek egészségi állapotát jelzi a vérplazmaminták albumin koncentrációja is. A vérplazma-minták albumin
koncentrációja nem jelzett csökkent albuminszintetizáló kapacitást.
Tekintettel arra, hogy az előzőekben említettek enyhefokú és
nem jelentős előfordulási gyakoriságú kórképek, az anyagcsereprofil vizsgálat eredményei alpján megállapítható, hogy sem a
kontrol, sem a kísérleti csoport takarmányozása nem befolyásolta károsan a csoportban lévő tehenek egészségi állapotát.
A fehérjeellátottságot a vérplazmaminták összfehérje- és karbamid-, valamint a vizeletminták karbamid-koncentrációjának
meghatározásával ellenőriztük.
A fehérjeellátottságot elsősorban a vérplazma-minták >5,0
mmol/l karbamid-tartalma alapján, és elsősorban a kontroll
csoportban minden mintavétel alkalmával jelentős mértékben
bőségesnek találtuk (8. ábra).
Mindazonáltal a vér magas karbamid koncentrációját idézheti elő, ha nincs elegendő elérhető energia a bendőben a bakteriális fehérjeszintézis számára. Ugyanezt eredményezi, ha
glükoneogenezis alapanyagait túlnyomórészt az izomszövet bontásából származó aminosavak adják. Az aminosavak bekapcsolódása
a folyamatba transz- és dezaminálással kezdődik. Utóbbi során
ammónia szabadul fel, ami növeli a májban a karbamid szintézist.
A bőséges fehérjeellátottság súlyosbítja az energiaegyensúly
megbomlásának, azaz az energiahiánynak a következményeit. A
túlzott mennyiségben fogyasztott, különösen a bendőben kön�nyen metabolizálódó fehérjeforrásból nagy mennyiségben képződik ammónia.

szállításért felelős apoprotein szintézise. Ily módon a zsírlerakódás fokozódik. A túlzott fehérjeellátás a felsoroltakon kívül azért
is káros, mert relatíve növeli az energiahiányt, ezáltal fokozza a
zsírmobilizációt, ugyanis 1000 g nitrogén karbamidként történő
kiválasztása a vizelettel 22,9 MJ energiát igényel.
A túlzott fehérjeellátás, a magas karbamid koncentráció jelentős szaporodási zavarokat is előidéz. Ennek egyik oka, hogy a
vér karbamid-koncentrációjának növekedése a méhnyálka pH
értékét is növeli, ily módon kedvezőtlen feltételeket teremtve a
zigóta megtelepedéséhez a méhben. A karbamid spermicid tulajdonsága sem elhanyagolható tényező. Ismert tény, hogy a túlzott fehérjeellátás súlyosbítja az energiahiány következményeit,
amelyen keresztül csökkenti a fertilitást (l. előbb). Ugyanakkor
a termékenyítéskori a túlzott fehérjeellátás csökkent szérum progeszteron koncentrációval jár, illetve a magas vér-karbamid koncentráció gátolja a méhre gyakorolt progeszteronhatást, melynek
következtében gyakorivá válik a korai embrióelhalás.
Az ásványianyag-ellátottságra és a sav-bázis anyagcserére vonatkozó laboratóriumi vizsgálatainak eredményei nem jeleztek
anyagforgalmi zavart.
A kísérletbe vont tehenek tejtermelése és a tejösszetétel
A tehenek napi tejtermelésének adatait elemezve megállapítható, hogy a kontroll és a kísérleti csoportba tartozó tehenek tejös�szetételében nem volt jelentős különbség, viszont a kísérleti csoportba tartozó tehenek napi tejtermelése a vizsgált időszak végén
2,45 literrel volt több, mint a kontroll állatoké (9-10. ábra).
Következtetések
Összefoglalva és elemezve a Viprotál etetésének tejhasznú
tehenekre gyakorolt hatására vonatkozó vizsgálatok eredményeit,
a következőkben felsorolt következtetéseket lehet levonni:
• Kiegyensúlyozott takarmányozás (energia- és fehérjeegyensúly, kedvező fehérjemérleg, alacsonyabb TMR DM,
több tömegtakarmány felvétel).
• Kedvezőbb bendőfermentáció, ami több illózsírsav termelésben nyilvánul meg – ezért jobb az energiaellátás
• Kisebb karbamid koncentráció (vér, tej)
o Kisebb májsejt igénybevétel,
o kedvezőbb energiaegyensúly,
o Jobb szaporodási eredmények.
• Az eddig felsoroltak következtében kedvezőbb egészségi
állapot.
• Nagyobb tejtermelés.

A bendőben élő mikrobák ilyen nagy mennyiségű fehérjét nem
képesek saját testfehérjévé szintetizálni. Ennek elsősorban az
energiaellátás lehetősége szab határt, mert 10 g baktériumfehérje
szintéziséhez 60-70 g takarmány szerves-anyag energiatartalma
szükséges. Kézenfekvő, hogy ilyen nagy mennyiségű energiát az állat nem képes felvenni. Az energiahiány következtében
csökken a bendőben élő baktériumok száma és fehérjeszintetizáló kapacitása, ami a bendőbeli ammóniakoncentráció további
növekedését eredményezi. Az ammónia a bendőből felszívódik
és a portális keringéssel a májba kerül, ahol karbamiddá szintetizálódik a máj méregtelenítő tevékenysége következtében. A
nagy mennyiségben felszívódó ammónia méregtelenítése komoly terhet ró a csökkent teljesítőképességű májsejtekre. A tartalékkapacitás kimerülésével az ammónia a nagyvérkörbe kerül,
károsítja az agyvelő motoros sejtjeit és a májkóma kialakulását
idézheti elő. A fokozott karbamid szintézis elősegíti a májsejtek
elzsírosodását, mert a fokozott igénybevétel miatt csökken az el8. ábra. A vérplazma-minták karbamid-koncentrációja
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A Pap-Agro Kft. az állattenyésztők szolgálatában
Komjáthi Bálint
üzletágvezető, Pap-Agro Kft.
A nagykőrösi székhelyű Pap-Agro Kft. közel tíz éve szolgálja
ki a mezőgazdasági termelőket kiváló minőségű munkagépekkel, technológiákkal. Az állattartó telepek számára – a teljesség
igénye nélkül – az alábbi főbb termékcsoportok gépeit kínáljuk:
Minőségi takarmány betakarítás
A német FELLA szálastakarmány betakarító gépsora biztosítja a
tömegtakarmányok hatékony, gyors, minőségi kezelését. Frontés hátsó függesztésű kaszák, kombinációban 9,3 m munkaszélességig, integrált gerendely- és tárcsavédelemmel, különösen
energiatakarékos meghajtással. A rendszellőztetés és a rendsodrás rotoros gépei biztosítják a takarmány szennyeződésmentes,
veszteség nélküli kezelését és rendre gyűjtését nagy területteljesítmény mellett. Igény esetén a népszerű olasz FAZA gyártmányú csillagkerekes rendsodrók is rendelkezésre állnak.

ságos működés és a kitűnő mozgékonyság. A nagyobb teljesítményigényű feladatok eszközei a strapabíró DIECI teleszkópos
rakodók, akár 10 m emelőmagassággal és 4000 kg teherbírással.
Adott feltételekkel jó megoldást jelenthetnek a FERRO-FLEX
és TRAC-LIFT traktorra szerelhető homlokrakodók is. A széles termékskála lehetővé teszi az adott telephelyre leginkább
megfelelő géptípus kiválasztását a feladatoknak és az adottságoknak megfelelően. A rakodógépek és homlokrakodók sokféle adapterrel üzemeltethetőek, a termény- és kiosztókanáltól a
silóblokkvágón át a bála- és trágyavillákig.

Anyagmozgatás egyszerűen
A szállítási munkák elvégzésére széles választékban elérhetőek
a FLIEGL és FARMTECH gyártmányú pótkocsik, 5-40t össztömeggel, számos kivitelben, billenőplatós és letolófalas megoldásokkal egyaránt. Megtalálhatóak mindkét gyártó palettáján
a függőleges, vagy vízszintes tengelyű szóró-szerkezettel szerelt
szervestrágya szóró gépek is, melyek egyenletes terítést biztosítanak teljes munkaszélességben.

A telepi rakodási munkák elvégzésére a SUNWARD
csúszókormányos és a GIANT derékcsuklós gépek alkalmasak.
Előnyük a kompakt méret, megfelelő teherbíró képesség, gazda60 Holstein Magazin
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Profi hígtrágya kezelés
Cégünk 2012-től a prémium minőségű DODA® hígtrágya kezelő- és kijuttató gépek kizárólagos magyarországi forgalmazója,
valamint alkatrész utánpótlásának ellátója. A gyártó több mint
fél évszázados tapasztalattal rendelkezik e gépek, technológiák
gyártása és fejlesztése terén, gyártóegységei Olaszországban és
az USA-ban találhatóak. Kínálatunkban vágókéses szivattyúk,
keverők, úszó-levegőztetők, szeparátorok, istállótisztító rendszerek, valamint köldökcsöves kijuttató rendszerek szerepelnek.
E termékkörből cikkünk a kijuttató rendszert mutatja be kicsit
bővebben.

Hazai szerzőink
Magas követelmények a hígtrágya kijuttatásban
Az állattartó telepeken keletkező nagy mennyiségű hígtrágya
kijuttatására fejlesztette ki a DODA® a köldökcsöves megtáplálású kijuttató rendszerét, mely nagy hatékonyságával, minimális
talajtaposással és kedvező fajlagos beruházási költségével versenyképes alternatívája a tartálykocsis és egyéb kijuttatási módszereknek.
A kijuttató adapter traktorfüggesztésű, a kijuttatás módjától függően lehet 5/7 késes lazítókéses injektor, 12 méteres ejtőcsöves
konzol, vagy terítőlapos applikátor. A hígtrágya precíz elosztásáról az injektor és ejtőcső esetében hidrohajtású vágókéses
osztókúp gondoskodik. Az adapterhez csatlakozik a speciális,
nagy teherbírású, kopásálló, akár 2000 méter hosszú megtápláló tömlő, jellemzően 4-6 collos méretben. A tömlő másik vége
a speciálisan erre a célra tervezett AFI vágókéses szivattyúhoz
csatlakozik, ami képes akár 300 m3/órás teljesítményre is.
Folyamatos, hatékony munkavégzés
A kijuttatást végző erőgép a tömlőt vontatva folyamatosan dol-

gozhat, miközben az állandó anyagáramot a szivattyú biztosítja.
A szivattyú telepíthető közvetlenül a tározóhoz, puffertartályhoz,
de alkalmas kiépített gerincvezeték ellátására is, ahol aztán a
hidránsokra csatlakoztatható a megtápláló tömlő. Meghajtása
igénytől függően TLT-ről, diesel motorral, vagy elektromos motorral történhet. Az optimális elhelyezés és a szükséges tömlőhossz, valamint átmérők mindig az adott feladatnak megfelelően
kerülnek kialakításra. A megtápláló tömlő területre szállítása
erre a célra kialakított, hidraulikus hajtású felcsévélő dobon történik, ez 600 méter tömlőhosszig függesztett, e fölött vontatott
kivitelben készül.
A fenti elemekből kialakított rendszer így alkalmas akár 150300 m3 hígtrágya kijuttatására óránként, minimális taposási kárt
okozva, környezetbarát módon.
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Amit tudni akarsz a BVD-ről ….
Földi József, kutató állatorvos, Euvet Bt.
Lebhardt Károly, ügyvezető, M.A.H. Food-Controll Kft.
Branduse László, tanácsadó, M.A.H. Food-Controll Kft.
A jól ismert Woody Allen film (Amit tudni akarsz a szexről, de sohasem
merted megkérdezni) címének kis átértelmezésével ebben az írásban
azokra a kérdésekre, megjegyzésekre, állításokra próbálunk válaszolni,
amelyeket tehenészetekben dolgozó szakemberekkel – állattenyésztőkkel és állatorvosokkal – beszélgetve leggyakrabban hallunk a szarvasmarhák vírusos hasmenésével (BVD) kapcsolatban.
1. Nálunk biztos nincs BVD, mert évtizedek óta zárt az állomány,
nem vásárolunk állatot.
Az élőállat behozatal kétségkívül a BVD fertőződés legnagyobb kockázata, ugyanakkor korántsem az egyetlen. Lehetséges, hogy az állományban már a kialakításakor voltak BVD fertőzött egyedek, azonkívül
spermával (fedeztetésre használt bika), vagy bármilyen borjúszérumot
tartalmazó anyaggal könnyen behurcolható a BVDV, ha ezek nem
rendszeresen és megbízhatóan ellenőrzött forrásból származnak. Fontos tudni, hogy a mesterséges termékenyítéshez spermát termelő bikák
BVDV mentessége jogszabályi követelmény és ezt a mesterséges állomások garantálják is. Nem zárhatjuk ki az ember, illetve ragályfogó tárgyak közvetítette fertőzés lehetőségét sem. A BVD vírus közeli rokona
a klasszikus sertéspestis vírusának (SP), vagyis jó, ha arra gondolunk,
hogy amivel az SP átvihető, átvihető a BVD is. Magyarországon a nagy
létszámú szarvasmarha állományok kb. 60-65%-a fertőzött BVD-vel,
tehát megfelelő laboratóriumi vizsgálatok hiányában nem állíthatja magáról egy telep, hogy ott biztosan nincs BVD.
2. Nálunk biztos van BVD mert gyakori a borjúhasmenés.
A BVD vírust valóban hasmenéses állatokból mutatták ki először az
’50-es években az USA-ban, marhahizlaló telepeken (feedlot farm),
ez az állítás többnyire mégsem tekinthető megalapozottnak. Egyfelől
a BVD vírus okozta megbetegedés klinikailag is több formában nyilvánulhat meg és ezek közül az orrfolyás, köhögés, légzőszervi tünetek
pl. sokkal gyakoribbak a hasmenésnél. Ráadásul az esetek nagyobb
részében a fertőződés nem is jár látható tünetekkel, hanem a vírus fehérvérsejt károsító hatása miatt „csak” a fehérvérsejt szám csökkenését
(leukopenia) és ezáltal az immunrendszer átmeneti gyengébb reakcióképességét (immunszupresszió) okozza (lásd 1. ábra). Ez a láthatatlan
betegség a BVD vírus legnagyobb kártétele. Másfelől a borjúhasmenés összetett oktanú betegség, amelyben sok fertőző és nem fertőző
ok szerepet játszhat és ezek között a BVD vírus alárendelt jelentőségű.

1. ábra: A BVD vírus fertőzés okozta kórformák
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BVD következtében járványos hasmenés jellemzően csak nagy állatforgalmat lebonyolító állományok esetében fordul elő. Tehát BVD-ről
először az immunszupresszió, a légzőszervi betegség és az eddig még
nem említett szaporodásbiológiai zavarok jussanak eszünkbe, esetleg
azután a hasmenés.
3. Nálunk nem probléma a BVD mert régóta vakcinázunk. Vizsgálatokat ezért nem végeztetünk.
Önmagában a vakcinázás nem jelent teljes és biztos megoldást a BVD
elleni védekezésre. Nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy a BVD-t
borjúkori (főleg hasmenéses) megbetegedésnek tekintik és ezért röviddel ellés előtt vakcinázzák az anyákat a föcstej magasabb ellenanyag
szintjének elérése, s ezzel a borjú védelme miatt. Ez a gyakorlatban
átlagosan 1 év és 2 hónap (!) gyakorisággal (két ellés közti idő 420-430
nap), de a tehenek egy részénél még ritkábban adott vakcinát jelent.
Jelen tudásunk szerint a BVD elleni vakcinázás legfontosabb célja a
magzat megvédése, főleg a vemhesség első 4 hónapjában. Ezen túlmenően perzisztens vírushordozó (PI, lásd később) egyedek jelen lehettek
az állományban a vakcinázási program életbe léptetése előtt is, illetve a fentebb vázolt (ellések előtt egyszeri) vakcinázási program nem
is akadályozza meg a PI egyedek keletkezését. A létező PI állatokra
(vírusürítésükre) a vakcinázás semmilyen hatást nem gyakorol. A hatékony BVD elleni védekezési program kulcsa a PI állatok megkeresése
és eltávolítása, ha vannak ilyenek az állományban.
4. Minek ezzel a BVD-vel foglalkozni? Tejelő tehenészetekben a
produkciós betegségek a meghatározó jelentőségűek.
A nagy tejtermeléssel összefüggő (produkciós) betegségek, mint pl.
a mastitis, szaporodásbiológiai zavarok, anyagforgalmi betegségek
kétséget kizáróan a legnagyobb gazdasági kárt okozó betegségek a
tehenészetekben. Ugyanakkor, Szabára és Ózsvári hazai vizsgálatai
szerint a BVD-vel összefüggésbe hozható betegségek évente mintegy
1,25 milliárd forint veszteséget okoznak a szarvasmarha ágazatnak. Az
endémiás fertőzöttség a teljes tehén állományra vonatkoztatva(!) tehenenként átlagosan 3800 forint kárt jelent évente, ez egy 1000 tehenes
gazdaságban 3,8 millió forint. Talán nem tűnik túl soknak, de egy éves
veszteség bőven fedezi az állomány perzisztens vírushordozókra (PI)
történő teljes szűrésének költségét. Sokkal rosszabb a helyzet, ha a telep akut járványkitöréssel szembesül: az emiatt elszenvedett veszteség
átlagosan 46,5 millió forint egy 1000 tehenes gazdaságban. Megfelelő
védekezési program hiányában pedig középtávon (kb. 10 év) meglehetősen nagy az esélye egy akut járvány fellobbanásnak is. Nem árt figyelembe venni azt sem, hogy a „szaporodásbiológiai zavarok” címszó
alatt összefoglalt veszteségekben jelentős szerepe lehet a BVD-nek is.
5. Milyen szaporodásbiológiai hatásai vannak a BVD-nek?
A BVD összetett negatív hatást gyakorol a szaporodásbiológiai teljesítményre, jórészt attól függően, hogy melyik vemhességi stádiumban, illetve termékenyítés körül fertőződik az anyaállat, ezt a 2. ábrán foglaltuk össze. Látható jelei: termékenyítési index növekedése,
szervízperiódus meghosszabbodása, vetélési arány növekedése, fejlődési rendellenességek (kisagy, szem, szőrzet) gyakoribbá válása. Jelentőségében messze kiemelkedik a perzisztens vírushordozó (PI) borjak
születése, amely a vemhesség 40 és 120. napja közötti BVD fertőződés
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következménye lehet. A PI borjak (illetve felnőve a PI tehenek) kiemelkedően fontos fertőzésközvetítők, mert élethosszig folyamatosan ürítik
a vírust, ráadásul 100-1000-szeres mennyiségben az átmeneti virémiás
állatokhoz képest. Egy PI állat orrváladékának minden milliliterével 10
millió – 1 milliárd BVD vírus ürül.

3. BVDV fertőzöttség nincs és vakcinázás sincs – BVDV mentes
Az ún. gyors állományszűrés (quickscan) egyszerű, gyors és költséghatékony módszer annak meghatározására, hogy egy állomány a fentiek
közül melyik kategóriába tartozik. Az állománylétszám függvényében
3-10 tanktej mintát vizsgálunk PCR-rel BVD vírusra és ELISA-val
BVD ellenanyagra, valamint 10 vér (szérum) mintát vizsgálunk egyedileg, ellenanyag ELISA-val 8-12 hónapos még nem vakcinázott
növendék állatokból. Ha a 10 növendék vérmintából 3 vagy több ellenanyag pozitív, az állományban biztosan van PI egyed, legalábbis a
növendékek között. Ilyen esetekben a tanktej ellenanyag vizsgálata is
biztosan pozitív eredményt ad (már növendék korban átfertőződtek a
tejelő tehenek). Ha a tanktej PCR reakciója is pozitív, akkor a tehenek
között is van PI. Ezekben az esetekben az állomány az 1. kategóriába
tartozik. Ha csak a tanktej ellenanyag vizsgálata ad pozitív eredményt,
akkor az állomány a 2. kategóriába tartozik. Ha minden fenti vizsgálat
eredménye negatív, akkor akár mentes is lehet az állomány, de ennek
kimondásához a gyors állományszűrésnél jóval nagyobb számú minta
és kiterjedtebb vizsgálatok szükségesek. Tehát a gyors állományszűrés
azoknak jelent segítséget, akik nem ismerik az állományuk BVD státuszát, vagy tudják ugyan, hogy fertőzött, de nem biztosak benne, hogy
van-e PI egyed az állományban.

2. ábra: BVD vírus fertőződés lehetséges következményei vemhes tehenekben vagy üszőkben
6. Felismerhető-e a perzisztens vírushordozó állat? Hogyan lelhető fel?
A PI állat fejlődésbeli elmaradása, gyakoribb megbetegedése miatt
esetenként gyanítható, de csupán ilyen alapon korántsem azonosítható. Előfordulhat teljesen tünetmentes, látszólag egészséges PI egyed is.
A PI állatok többsége kétéves kor előtt kikerül az állományból: vagy
elhullik, vagy nem felel meg a tenyésztésbe vételi követelményeknek
és ezért selejtezik. Jól ismert azonban a „szükséghelyzet” amikor ilyenolyan okok miatt minden üszőt megkísérelnek tenyésztésbe venni (hátha 2-3 évesen majd vemhesül), ami kiváló lehetőséget teremt egy PI
üszőnek is arra, hogy a telepet minden vemhessége után újabb PI borjúval „ajándékozza meg”. A PI tehén minden borja ugyanis szükségképpen PI. A PI állatok azonosítása, kiszűrése csak egyedi víruskimutatás
(antigén ELISA vagy PCR) alapján lehetséges. A BVD vírus a PI állat
gyakorlatilag minden testváladékában, szövetében és a vérszérumában
is jelen van. Rutin diagnosztikában leginkább a tej, vérszérum, fülporc,
ritkábban alvadásgátolt vérből kinyert fehérvérsejt szuszpenzió használatos. Külön figyelmet érdemel a fülporc: 4-5 hónaposnál fiatalabb
borjak esetében a szérum vizsgálata nagyobb eséllyel ad fals negatív
eredményt a föcstejjel felvett ellenanyagok jelenléte miatt. Tej értelemszerűen nem jöhet szóba mintaként, így az egyszerűen gyűjthető
fülporcot használják.

8. Mi a teendő, ha az állományban PI egyed van? Minden BVD
fertőzött állományban van ilyen?
A PI egyedeket meg kell keresni és el kell távolítani az állományból. Ez
korántsem egyszerű feladat, részint, mert a PI állatok csak víruskimutatással azonosíthatóak, részint, mert gyakoriságuk egy állományban
csak kivételesen haladja meg az 5%-ot, többnyire 1-3%. Más szavakkal, a legtöbb terhelt állományban csupán 1-2 PI egyed található és
ezeket kell megkeresni az összes többi állat között. Korántsem minden
BVD fertőzött állományban van PI egyed. A PI állattal terhelt állományok gyakoriságára hazai adat még nem áll rendelkezésre, a nemzetközi közlemények nagyjából a fertőzött állományok 50%-ára becsülik a
PI-vel terheltek arányát. Ez a tény még inkább hangsúlyozza a BVDV
perzisztens hordozók hiányában történő terjedésének jelentőségét. Az
egyéb fertőzés közvetítőkről az 1. pontban is írtunk.
Összegzésül elmondható, hogy a nagy gazdasági kárt okozó fertőző
betegségek esetében a hosszú távú stratégiai cél a mentesítés szokott
lenni, amennyiben erre a technikai feltételek adottak, vagy időközben
megteremtődnek. A BVDV mentesítés számos európai országban már
hivatalos (állategészségügyi igazgatási) cél és vagy igen előrehaladott állapotban van (pl. skandináv országok, Svájc) vagy középtávon
(kb. 5 év) reálisan elérhető (pl. Németország, Írország). Ha a magyar
szarvasmarha tenyésztés is ezt az utat akarja járni, ahhoz első lépés a
perzisztens vírushordozók eliminálása és újabbak születésének megakadályozása.

7. Hogyan lehet egy állomány BVD státuszát egyszerűen, költséghatékonyan meghatározni?
Az állományok BVD szempontjából három fő kategóriába sorolhatóak:
1. BVDV fertőzött és PI egyeddel terhelt állomány – vírushordozó
2. BVDV fertőzött, de PI egyeddel nem terhelt állomány – vírushordozótól mentes

Állategészségügyi diagnosztikai laboratórium

BVD diagnosztika

Quick Scan

állomány fertőzöttségi állapotának felmérése

Komplett állományszűrés

Minta

fülporc, vér, tejvizsgálat – gyorsan szűrhető az egész állomány

Borjú fülporc vizsgálat
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• Garantált minőség
• Könnyen kezelhető
• Hatékony

SPRAYFO:
A magasabb
életteljesítményért

A borjú életében létfontosságú az ellenőrzött
minőségű, időben etetett kolosztrum.
A coloQuick a kolosztrum kezelésének,
immun-globulin tartalom megőrzésének a
leghatékonyabb eszköze.

A borjú életének első 8 hetében eldől, hogy geneikai potenciáljából mennyit
tud valóra váltani. A kezdeti időszak korrekt takarmányozása aktiválja a tőgy
parenchyma sejtjeinek fejlődését, amelyek felelősek a tejtermelésért. Ezen
8 hetes időszak után a tejtermelő sejtek számát nem tudjuk befolyásolni, ez
kizárólag az élet kezdeti szakaszában lehetséges.
Kitűnő takarmányozás, jól átgondolt borjúnevelési technológia
A Sprayfo tejpótlók biztosítják a borjak töretlen fejlődését. Lehetővé teszik a
testtömeg megduplázását a tejitatás időszakában. Ez a befektetés megtérül
a magasabb életteljesítményben, kevesebb kiesésben. Az élet kezdete
meghatározza az életteljesítményt.
A jó kezdés eredménye:
• Optimális növekedés, egészségi állapot
• Fenntartható gazdálkodás
• Maximális hozam

A különbség a jó kezdetben rejlik.
A jó kezdet tiszta nyereség!
www.sprayfo.com
Inter-Mix Kft
1172 Budapest - Rétifarkas u. 6.
Tel: 00 36 1 402 1010
Fax: 00 36 1 402 1011
www.intermix.hu

• Pontos adagolás
• Könnyen kezelhető
• Pasztőrözési lehetőség
A Sprayfo itatás legegyszerűbb
módja a MilkTaxi alkalmazása.
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Magas minőségű szilázsoltóanyag alkalmazása
a kukoricaszlázs szárazanyag-veszteségének csökkentésére
és a kitároláskori minőség javítására
Egy oltóanyag használatával képesek vagyunk javítani az aerob stabilitást, jelentősen csökkenteni a szárazanyag-veszteséget és megőrizni annak tápanyagait, frissességét!
Jelen gazdasági helyzetben, ahol a kvótarendszer megszűnése után
a tejár nagyon változékony, a gabonaár tendencia növekvő, képesnek maradni arra, hogy magas minőségű tejet állítsunk elő a legalacsonyabb árak mellett is, a végsőkig kiélezve csak a lehető legjobban elkészített tömegtakarmányokkal lehetséges.
1. Ábra: a gabonaárak esése és átlagérték fölött maradása

Jobb minőségi paraméterekkel rendelkező kukoricaszilázs előállításával a telepek könnyebben képesek elérni ezt a célt, akár
a kukoricaszilázs mennyiségének receptúrában történő növelésével, akár a megnövelt energiasűrűséggel és tápanyag-koncentrációval „operálnak”. Mindkét esetben a csökkentett koncentrátum használat a fő cél.
Gyakorlatilag bármilyen szilázs alapanyag silózásakor alapvetően
három paraméternek van nagy befolyása a végső takarmányozási
és erjedési minőségre:
• az alapanyag szárazanyag-tartalma
• a nyersfehérje
• az oldható, erjeszthető cukor
A szárazanyag-tartalom közvetlenül befolyásolja a másik két paramétert is. Ez a befolyás jól látható az olyan alapanyagoknál,
mint pl. a fű és a lucerna, ahol a növény érettségi fázisa és ebből
következően a szárazanyag-tartalom drasztikusan megváltoztatja a nyersfehérje és az oldható cukrok mennyiségét. Tény, hogy
silózási szempontból a három fenti tényező a kukoricaszilázs
esetén a legkedvezőbb:
• Kiegyenlített szárazanyag-tartalom (30-37%)
• Alacsony nyersfehérje tartalom (6-8%). Alacsony
pufferkapacitás, ami lehetővé teszi a gyors pH-csökkenést.
Ez a szilázs erjedési szakaszában védi a tápanyagokat és
csökkenti a szárazanyag-veszteséget.
• Kiegyensúlyozott erjeszthető cukortartalom (6-7%). Az erjeszthető cukortartalom megfelelő garancia normál körülmények között a szilázs megfelelő tejsavas savanyítására,
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illetve L. buchneri tartalmú oltóanyagok esetén az ecetsav,
propionsav és propilén-glikol termelésre. Rossz, aszály miatt a növekedésben blokkolt, alacsony szárazanyag-tartalmú
kukoricák esetén (pl. 2012-2013-ban) az erjeszthető cukortartalom sokkal magasabb is lehet.
A szecskával bejövő természetes baktérium-, élesztő- és penészpopulációt, csak megfelelő szilázs oltóanyag használatával tudjuk
befolyásolni. A tejsav nagyon fontos a siló gyors savanyításához, a
gyors pH-csökkentéshez. Mindemellett a kukoricaszilázs esetén a
fő probléma az aerob stabilitás, főleg a siló megnyitása után. A
természetes baktérium populáció a silóban nem termel gombaellenes anyagokat, ami megakadályozná az élesztő- és penészgombák
burjánzását. Számukra az élet akkor válik kritikussá, ha gombaölő
anyagokat termelő baktériumot tartalmazó oltóanyagot használunk, ami pH-emelkedés és melegedés nélkül hosszú ideig stabilan
tartja a szilázst a nyitás után. Ha a hőmérséklet a normális környezeti hőmérséklethez képest 2 °C-t emelkedik, akkor ez már azt jelzi, hogy vége a silónk aerob stabilitásának.
Kukoricaszilázsokban a legnagyobb veszteségek a siló megnyitása
után az aerob kitárolási fázisban lépnek fel. Ezért fontos a gombagátló
és -ölő anyagokat termelő heterofermentatív Lactobacillus buchneri-t
tartalmazó oltóanyag, a Lalsil FRESH használata.
1. kép: Az infravörös technika alkalmazása az aerob stabilitási
problémák kimutatására kukoricaszilázsok esetén. A meleg hőmérsékletet a vörös szín mutatja.

A hőmérsékletnövekedés közvetlenül a nagy szárazanyag-veszteséghez kötődik. Biológiai úton gyakorlatilag „elég” a szárazanyag.
A szárazanyag-tartalomtól függően különbözőek a veszteségek, de
minden esetben, minél nagyobb a hőmérsékletnövekedés, annál nagyobb a veszteség mértéke.
1. táblázat: Napi szárazanyag-veszteség a szárazanyag-tartalom és
a hőmérséklet-növekedés függvényében szilázsban
Napi szárazanyag-veszteség

Hőm. növekedés a szilázsban a környezeti hőm.-hez
képest (°C)

20 % sz.a.

30 % sz.a.

50 % sz.a.

5

1,6

1,2

0,7

10

3,2

2,3

1,5

15

-

3,5

2,2

20

-

-

2,9

-

-

3,7

25
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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
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A szárazanyag-veszteség minden esetben kizárólag a legemészthetőbb tápanyagokból származik. Ennek következtében nem
csupán jelentős szárazanyag-csökkenésünk lesz, hanem a szerves anyagok emészthetősége is rosszabb lesz!

5. táblázat: Sz.a. veszteség a tömörítettségtől függően
Sűrűség
kg sz.a./m3

Szárazanyag-veszteség a
180. napon a betakarításkori
sz.a.%-ában

160

20,2

192

18,2

210

15,7

255

15,1

285

13,4

340

10,0

2. táblázat: Emészthető szerves anyag veszteségek és a NEl hasznosulása a szilázs hőmérséklet-növekedésének függvényében
Hőmérséklet a szilázsban (°C)

Emészthető
sz.a. %

A NEl hasznosulása %

hűvös

69

75

30-35

67

73

50-60

61

46

70-75

49

19

35 °C fölött a tápérték
elkezd csökkenni

Ruppel, 1992

Kung et.al, 2008.

A Lallemand kukoricaszilázsra kifejlesztett LalSil FRESH oltóanyaga, a szabadalmaztatott Lactobacillus buchneri NCIMB
40788 baktérium törzset tartalmazza 300.000 TKE/g beoltási
koncentrációban. Ez a buchneri törzs rendkívül hatékony aerob
stabilizáló baktérium. A 300000 TKE/g takarmány beoltási dózis
pedig szükséges a hatékony működéshez, hatásos gombagátló
anyag termeléshez.

Ebben a francia kísérletben a valós teljes tömegre konkrétan fizikailag megmért szárazanyag-veszteség sokkal alacsonyabb volt:
5,9%. Ez a LalSil FRESH pozitív hatását mutatja.
2. ábra: Valós veszteség az elméleti veszteséggel szemben

3. Ábra: A LalSil Fresh és a
kontroll UFL értékei

3. táblázat: Aerob stabilitás a L. buchneri különböző koncentrációival (29 publikált kísérlet összefoglaló adatai)
Kontroll

LB1

LB2

Tejsav %

6,7

6,0

e

4,9f

Ecetsav %

2,2c

3,6b

3,9a

95,2 a

95,1a

94,2b

24b

33b

468a

Megmaradó
anyag

száraz-

Aerob stabilitás (h)
LB1 <= 100000 TKE/g

d

LB2 > 100000 TKE/g
Kleinschmidt&Kung, 2003

Egy 2013-as franciaországi kísérlet világosan megmutatta a
LalSil FRESH pozitív hatását a fermentációra a szárazanyagveszteség csökkentése kapcsán. Egy 75 tejelő tehenes, 139 haon gazdálkodó farmon minden szecskát megmértek betároláskor
a falközi siló bejáratánál és nyitás után, amikor a takarmányozásra felhasználták. Kitároláskor a silófalat a követelményeknek
megfelelően kezelték, és 15-20 cm-t haladtak naponta a teljes
siló homlokfalával. Az átlagos tömörítettség nem volt túl jó, 210
kg sz.a./m3.
4. táblázat: Kukoricaszilázs takarmányanalízise a falközi siló
nyitásakor és befejezésekor

Szárazanyag
pH
Alkohol
Propilén-glikol

Egység

A siló eleje
(2013/11/02)

A siló vége
(2014/01/09)

m/m %

35,9

33,5

-

4

3,6

g/kg

9,78

11,91

m/m %

2,2

2,4

Élesztők

1/g

-

<10

Penészek

1/g

-

<10

Fontos veszteségcsökkentés
A kukoricaszilázsok szárazanyag-veszteségét sok kísérletben mérték.
A nagyszámú kísérlet eredményei alapján a 210 kg sz.a./m3 sűrűségi
értékhez majdnem 16 % elméleti szárazanyag-veszteség tartozik.
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Ebben a kísérletben a silótérbe beszállított kukoricaszecska teljes
tömege 203 t szárazanyag volt. A szilázs etetéskori össztömege
191 t szárazanyag. A kettő közti különbség 12 t, ami a valós szárazanyag veszteség, az elméletileg várt 31,9 t helyett!
A 19,9 t különbség (a FRESH oltóanyag miatti sz.a. nyereség),
ami a nagyszámú korábbi kísérlet veszteségi eredményeinek és a
kísérlet konkrét szárazanyag-veszteségének differenciája, átlagos
kukoricaszilázs áron, 120 EUR/t sz.a., számolva több, mint 2300
EURO közvetlen nyereséget jelentett a farmernek! Ez a szárazanyag-nyereség közvetlenül a Lalsil FRESH szilázsoltóanyag hatásának következménye, és itt az egyéb előnyökkel (propilén-glikol
tartalom, emészthetőség, a takarmány frissessége) nem számoltunk.
UFL (INRA energia egység, megfelel a Mcal-nak)
A kukoricaszilázs UFL értéke egy olyan paraméter, amit általában
figyelmen kívül hagynak.
3. ábra: A LalSil Fresh és a
LalSil FRESH-sel végzett fügkontroll UFL értékei
getlen kísérletek tekintélyes
különbségeket mutattak a kezeletlen kontroll tételekkel
szemben. Ha ezzel az energiatöbblettel is kalkulálunk, akkor
még nagyobb a befektetésre
vonatkoztatott
megtérülés,
mintha pusztán a szárazanyagveszteséggel számolunk.
Ha a megtérülési számításainkat 100 t kukoricaszilázs szá
razanyaggal a tejtermelés vonatkozásában nézzük, akkor a LalSil
FRESH a kezeletlen kontrollal szemben több, mint 8500 EURO-t
hozott ebben a kísérletben a 18%-os tejhozam-növekedés miatt
(0,3 EUR/kg tejáron számolva).

LalSil FRESH kezelés költsége a farmon (EUR)
LalSil FRESH profit a tejhozam növekedésből
(EUR)

-567,2
8721,2

Hazai szerzőink
ÖSSZEFOGLALÓ JAVASLATOK AMELY LÉPÉSEKKEL AZ AEROB ROMLÁS MINIMÁLHATÓ
OXIGÉN BEJUTÁS:

Ezt a problémát az oxigén silóba történő folyamatos bejutása
okozza.

Tennivalók rövidtávon

• ellenőrizze, hogy biztosan légmentes-e a takarás (zárjon
minden lyukat és rögzítse, súlyozza le a fóliát az oldalaknál és
a falaknál)
• súlyozza le a fólia tetejét
• ne legyen kitakarva túl nagy felület a siló kitermelésekor, és
hagyjon valamennyi súlyt a homlokfal fölötti részen a szilázs
és a fólia közötti térbe történő oxigénbejutás korlátozására
• a kitároláskor minél kevesebb levegő jusson be (sík falvágás
vagy marás; blokkvágó ne emelje a szilázst stb.)
• ha az aerob romlás rontja a takarmánybevitelt a
2
minőségromlás miatt, használjon a felületkezelésre 3 l/10 m
propionsavat.

Tennivalók hosszútávon (következő silózás)

• tökélesítse a takarási eljárást (2 vagy 3 fóliás takarórendszer,
silózsákok, több súly) a nagy szárazanyag-tartalmú
takarmányoknál különösen
• takarja légzáróan, szorosan a silót jó minőségű anyagokat
használva (pl. Bajor módszer 2 vagy 3 fóliás takarórendszer)
• hasznájon regranulált oldalfóliát is
• jól súlyozza le a fóliát a szegélyeken és a sarkoknál
• ellenőrizze a kártevőket (ha lyukat észleltek)

• Használjon LalSil FRESH-t, a szenázsoknál LalSil
DRY-t, melyek Lactobacillus buchneri NCIMB 40788as alapú szilázs oltóanyagok (még akkor is, ha az oxigén

Tennivalók rövidtávon

• gyorsítani a kitermelés sebességét, vagy csökkenteni a
homlokfal levegőn állásának idejét (egyszerre kisebb
rétegvastagságban kitermelni a silót, így gyorsabban
visszatérni ugyanarra a felületre)
• ne takarja a siló homlokfalát műanyaggal (árnyékolásra
használjon hálót)
• ne takarjon ki túl nagy felületet a kitermeléskor, és hagyjon
súlyt a homlokfalnál a szilázs és a fólia közötti térbe történő
oxigénbejutás korlátozására
2
• permetezzen propionsavat minimum 3 l/10 m
mennyiségben a siló felületére a kitermelés után

Tennivalók hosszútávon (következő silózás)

• javítsa a tömörítést (nagyobb taposótraktor tömeg, több
traktor, hosszabb taposási idő az oldalaknál, vagy „bivaly”
használata) a nagy szárazanyag-tartalmú takarmányoknál
különösen
• takarja légzáróan, szorosan a silót jó minőségű anyagokat
használva (pl. Bajor módszer 2 vagy 3 fóliás takarórendszer)
• használjon több súlyt a fólia súlyozására
• az É/K-i oldalon nyissa a silót (ha lehetséges)
• Használjon LalSil FRESH-t, a szenázsoknál
LalSil DRY-t, mely oltóanyagok Lactobacillus buchneri
NCIMB40788-as alapú silóstarterek.

Bernard Andrieu		
Dr. Kovács Tamás
Lallemand INC 		 Kokoferm Kft
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Ezt a problémát a levegő hatására bekövetkező másodlagos
erjedési, romlási folyamat okozza.
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bejutás problémája nem elsődleges). Ez a törzs csökkenti az
élesztők és penészek csíraszámát, javítja az emészthetőséget, és
LALSIL poharas nagy
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mennyiségű1 propilén-glikolt
termel.
A Lalsil FRESH és DRY javítja a CO2 szaturációt a silótérben.

INSTABILITÁS:

l u m e a p p li c a

Friss, melegedés mentes kukoricaszilázs
LALSIL FRESH, Lactobacillus
buchneri NCIMB 40788
• Csökkenti az élesztő és penész által okozott veszteségeket
- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.

• A szilázst hosszú ideig frissen,
ízletesen, melegedés mentesen tartja
• Optimálja a tartósítást és
értékesebbé teszi a kukoricaszilázst
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Koncentrált, poralakú starterek adagolására alkalmas, nagyon
kis mennyiségű vizet felhasználó (és hagyományos)
starteradagolókkal is kijuttatható. High Concentration = HC

H

• Javítja az emészthetőséget,
propilén-glikolt termel

l u m e a p p li c a

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz

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

www.holstein.hu
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Sikertörténetünk folytatódik

XXII. Alföldi Állattenyésztési- és Mezőgazda Napok
A kiállítás tükröt tart, értékel, előretekint, és egyfajta mérleget
von.
2014 mozgalmas, változásokkal teli éve a magyar agráriumnak.
Új földforgalmi törvény, átalakuló támogatáspolitika, felkészülés a 2015-ben élesben startoló új Közös Agrárpolitikára. Eközben jelentős piaci átalakulások bolygatják fel a piacot, zajlik az
integrátori piac újrafelosztása és nagy horderejű beruházások
indulnak.
Az állattenyésztők elmúlt gazdasági éve a kedvező felvásárlási
árakkal jól indult, ám később egy sor piaci feszültség, állategészségügyi gond, orosz embargó, szélsőséges csapadékos időjárás
nehezítette a gazdálkodást.
Ilyen háttérrel huszonkettedik alkalommal rendezték az állattenyésztési- és gazdanapokat. Az előkészületeket a kéknyelv betegség bizonytalanná tette. Végül kereken 400 szakmai kiállító,
több tízezer látogató volt ott a seregszemlén. Állattenyésztők,
agrárszolgáltatók mutatták be állataikat, termékeiket, a technika,
a technológia gépeit, eszközeit.
Közel kétezer diákot hívtak meg a szervezők, hogy ne csupán
tankönyvekből, hallomásokból ismerjék meg a mezőgazdaságot.
Kiváló, folytatásra érdemes jövőt építő kezdeményezés!

nyos magyar fajták mellett a világfajták uralták a bemutatót.
A genetikai értékek szerint a fajták között aligha lehetett hitelt
érdemlően sorrendet felállítani – mindegyik populáció kiváló.
A show-bírálatokon nagy tekintélyű, elfogulatlan külföldi és hazai bírák mondtak véleményt. A kiállítás a korszerű és a hagyományos fajták bemutatójának ötvözete volt. A legkorszerűbb,
illetve a védett történelmi állatfajtáinkat – a szürke marhát, a
mangalica sertést, a racka juhot – egymás mellett állították ki. A
bemutató is bizonyította, hogy az állattenyésztő-tudomány egyre nagyobb termelőképességű állatokat alkot. Eközben pótolhatatlan veszteség lenne kipusztulásra ítélni a géntartalékainkat, a
környezetünk genetikai sokféleségét /biodiverzitását/ fenntartó
háziállat-fajtáinkat!
Hagyományőrző genetikai kapacitásuk mellett jelentős a gazdasági hasznuk is. A mangalicahús reneszánszát éli, a természetvédelmi területeken egyre inkább előtérbe kerülnek; a vidéki /agroöko/ turizmusban népszerűek, idegenforgalmi látványosságok;
munkahelyet teremtő, megélhetési források. A kiállítás ezekre
a – sajnos sokszor elfelejtett – értékmérő tulajdonságokra, és a
belőlük fakadó kötelező feladatokra irányította a figyelmet.
Természetesen nincs állatkiállítás ló nélkül. Szépségével,
ügyességével, energiájával, büszke eleganciájával a ló most
is uralta a kísérő programokat. A bemutató hagyományosan a
mezőhegyesi védett történelmi lófajtákra, a nóniuszra, a gidránra
és a furioso north starra /mezőhegyesi félvérre/ épül. Természetesen fellépett a mozgás művésze, a lipicai is. A kiállítás „díszlova” most a furioso north star volt.
„A törődés a földeken kezdődik”
E jelmondatunk szellemében rendezett bemutatónk jól szemléltette, hogy a Bonafarm Mezőgazdaság a magyar agrárium egyik
meghatározó szereplője. Hatékony, fenntartható gazdálkodási
gyakorlatával, kölcsönösen előnyös integrációs modelljével szí-

Alapkérdések
Az előadásokon, eszmecseréken a feltételrendszer ismételten
szóba került. Antal Gábor a házigazda Hód-Mezőgazda Zrt.
vezérigazgatója köszöntőjében az élelmiszeripar fejlesztését, a
vertikális integrációt és a földkérdés mindenki számára elfogadható megoldását a továbblépés alapvető feltételei között hangsúlyozta.
Dr. Feldman Zsolt a Földművelésügyi Minisztérium helyettes
államtitkára az új elemeket hozó támogatási rendszerről tájékoztatta az egybegyűlteket; a fő feladatok között az export-árualap
növelését, a szakmai felkészültség erősítését és az összefogást
emelte ki.
A gyakorlati tejtermelők szinte egybehangzó véleménye szerint
a tejkvóta április 1-jei kivezetése a gondokat, feszültségeket tovább fokozza. Nem osztják azt a véleményt, hogy az új piaci
elem bevezetésének honi tejágazatunk nyertese is lehet.
A genetika csodái
A kiállítás most is a genetika, a tenyésztéstudomány világszínvonalú csodáiról szólt. A hazai nemesítésű, illetve a hagyomá70 Holstein Magazin
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Csányi Attila a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója:
A kiállítás törekvéseinket erősítette
A kiállítás az állattenyésztés fejlesztéséhez irányt mutatott.
Ugyanakkor azt is bizonyította, hogy e meghatározóan fontos ágazat még messze a lehetőségei alatt teljesít. A genetikai
háttér, a szakmai felkészültség, a természeti környezetünk
és a Bonafarm sikeres sertésintegrációja bizonyítottan adott
a továbblépéshez. Kiszámítható, biztonságos, előremutató,
gazdabarát támogatási rendszerre van szükség.
A Bonafarm Mezőgazdaság információszolgáltató, ízléses
standján folyó beszélgetéseken kifejtettük, hogy – cégünk
alapfilozófiája szerint – csak akkor maradhatunk eredményesek, ha a nehéz időkben is fejlesztünk, fejlődünk; ha a
legsikeresebb nemzetközi versenytársainkhoz hasonlóan a
legkorszerűbb fajtákat, technológiákat, menedzsment megoldásokat választjuk.
A kiállítás – miközben elgondolkodtatott – jó lehetőséget kínált márkatermékeink széleskörű bemutatására. Az elismerő
díjak tovább erősítették a Bonafarm Csoport és tagvállalatainak jó hírét. Standunk tervezőinek, kivitelezőinek, üzemeltetőinek – munkatársainknak elismerés jár.

MIone Fejőrobot
MIone – nagyobb biztonság, komfort és teljesítmény
Az Ön igényeinek megfelelő automata
fejőrendszer tervezésekor figyelembe
veheti a jövőbeni bővülés lehetőségét,
hiszen az MIone multibox rendszer
bővíthető, egészen 5 állásig.

Biztonság
•
•
•
•
•

a gazdaság fejlesztésében
a tőgy- és fejési higiéniában
a tejminőségben
a szervizben
az állat és az ember számára egyaránt

•

az optimalizált farm menedzsment
kialakításáért
munkaidő lecsökkentéséért
munkakörülmények javításáért
fejőházi
klimatikus
viszonyok
javításáért
az ember és állat komfortérzetének
fejlesztéséért

Komfort
•
•
•
•

Teljesítmény
•
•
•
•
•
•

a rendszer teljesítményében
a munka termelékenységében
a fenntarthatóságban
az energiahatékonyságban
kisebb helyigényben
jövedelmezőségben

Nincs kefehasználat és külön előfejés: minden
egyetlen lépésben zajlik. A fejések közti
automatikus
tisztítással
az
MIOne
megakadályozza
az
állományon
belüli
átfertőződést.
Negatív
erőhatás
nélkül,
szabadon
felfüggesztett fejőkelyhek súlyelosztása
ideális,
nincs
vákuumvesztés
vagy
turbulencia. A teljes fejési folyamat egy
menetben, gyorsan és hatékonyan megy
végbe.
A
speciálisan
kialakított
MilkRack
fejőkonzol rendkívül erős és extra könnyű
kivitelű. A MilkRack automatikus fejőkonzol
rugalmas kialakításának köszönhetően a
fejőkelyhek leesése kizárt, így teljességgel
megakadályozható
a
szennyedőzések
bejutása és garantálható a legmagasabb fejési
higiénia. A rozsdamentes kelyhek ideális
súlyelosztást biztosítanak a tőgynegyedeken,
így segítve az optimális fejést.

Cégünk újabb mérföldkőhöz érkezett. 2015.
május 14-én megállapodtunk az első
robotfejéses istálló kivitelezésére

1990 óta / Since 1990

Tel:06-1-302-3041; fax: 06-1-302-3047
www.milkcenter.hu; mc@milkcenter.hu

Hazai szerzőink
„önmagukért beszéltek”, hanem egyben a Bonafarm Mezőgazdaság világszínvonalú sertéstenyésztését is reprezentálták. Igazi
reklám- és márkahordozók.

vesen ajánl egyfajta előremutató gazdálkodási mintát az ágazat
hazai szereplőinek.
A három napon több mint ezren – partnereink, a gazdasági-, és
társadalmi élet személyiségei, döntéshozók – jöttek el hozzánk.
Cégünk vezetői mellett a szaktanácsadó gárdánk is az érdeklődők rendelkezésére állt. Köztük több fiatal szaktanácsadónk először „lépett fel” a szakmai forgatagban és bizonyította, hogy a
Bonafarm Mezőgazdaság szakmai tőkéje jelentős, egyre bővül.
A látogatóink egybehangzó véleménye szerint a rusztikus, látványos, mértéktartó standunk a szakmai figyelem, az udvarias,
szíves vendéglátás, az üzleti tárgyalásokhoz, a kapcsolatok építéséhez kitűnő lehetőséget kínált. A legfrissebb
kiadványaink
/amelyekben elterjesztésre
érett új módszereinket,
takarmányainkat, vetőmagjainkat, a technológiai-, műszaki-, könyvelési és pályázatokat
menedzselő szolgáltatásainkat mutattuk be/
hasznos információkat
közöltek.
A szabadban elhelyezett
igényes bólyi standunk
sertéstenyésztésünk
színvonalát bizonyította. A kiállított – és
a rendezvény végén kisorsolt – malacaink, kocasüldőink nem csupán

Ha Hódmezővásárhely – akkor díjat nyerünk
A kiállítás termékpályázataira benyújtott termékeink évek óta
sorra rendre díjakat – köztük két nagydíjat – nyertek. Egyetlen
évben sem maradtunk elismerés nélkül. Az idén sem.
A pályázatokon szereplő 40 termék a tudást, az innovációt testesítette meg, tárta az érdeklődők elé.
A bírálatnál a magyar tulajdonosi háttér, a hazai fejlesztés, a
gyártás –, a szervizelés színvonala, a termék piacra kerülésének
ideje, a fejlesztés időszerűsége, újszerűsége, innovatív jellege,
tudományosan alátámasztott előnyei, a referenciák száma, a piaci siker volt a legfontosabb követelmény.
Ilyen értékmérők mentén a zsűri nagyra értékelte és ismerte el
a Bonafarm-Bábolna Takarmány megmérettetésre küldött két
termékét.
A Platinum Prestarter malactakarmányunk I. díjat nyert. A
rangos zsűri elismerte, hogy etetésével a takarmányfelvétel, a
napi tömeggyarapodás 20-20 százalékkal nagyobb, a takarmányértékesítés hasonlóan kedvező és mindezek eredményeként a malacnevelés költséghatékonysága javul. A Platinum
Prestarter a többi hazai és külföldi malactakarmánynál hatékonyabb!

Ádám János vezérigazgató, Bonafarm Mezőgazdaság: Sertésintegrációnk sikere
Cégünk kiállítási szerepléseit alapos előkészítő-, elemző marketing- és pr-munka előzi meg. Abból indulunk ki, hogy – mértékadó
vélemények szerint – a döntéshozók körében a szakkiállítások a legkedveltebbek. A látogatók nem a vásárlás, sokkal inkább az
újdonságok, az előremutató módszerek felfedezése, a lehetőségek felmérése, vagy a kapcsolattartás okán érkeznek ide. A kiállítók
pedig a piacszerzés, a későbbi eladás reményében választják a szakkiállítást. Mindezek figyelembevételével jövünk el évek óta a
világ élvonalába tartozó állatokat felvonultató hódmezővásárhelyi kiállításra.
Szervező, tervező munkatársaink és szaktanácsadóink elismerést érdemlő színvonalas munkát végeztek. Kiállításunk sokoldalúan
mutatta be a Bonafarm Mezőgazdaság agrárgazdaságban betöltött szerepét. Gyakorlati értékű információkat, köztük négy legújabb értékes szakmai kiadványunkat adtuk közre.
Hasznosnak, sikeresnek tartom a sertésintegrációs programunkat bemutató dokumentációt és a tapasztalatcserét. A már több
mint száz hazai kis- és középméretű sertéstenyésztő-gazdálkodóval hosszú távú, szervezett, kölcsönösen előnyös programunk a
kiállításon is jelentős érdeklődést váltott ki. A partnereinktől kapott vélemények pedig jó alapot adnak a folyamatos fejlesztéshez,
bővítéshez.
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Tetű Stop takarmánykiegészítő termékünk értékét oklevéllel ismerték el.
Figyelemre méltó szakmai siker, mert ezen a kiállításon elsősorban a szarvasmarha, a sertés és a juh értékmérő-tulajdonságait bírálják, díjazzák. A
baromfiágazatnak kevesebb elismerés jut. Tetű Stop takarmánykiegészítőnk
újfajta alternatív védekezési lehetőséget kínál e hatalmas gazdasági kártétel mérsékléséhez. Hatásmechanizmusának lényege: távoltartja, nem engedi
megtelepedni a kártevőket. Lényeges, hogy az „elrettentő szer” a tojásban,
húsban nem jelenik meg.
Mindent összevetve: az ország legrangosabb hasznos, látványos, tanulságos
állattenyésztési kiállításán a Bonafarm Mezőgazdaság rangjához méltóan,
sikeresen szerepelt.

Éder Tamás, a Nemzeti Agrárkamara élelmiszeriparért felelős alelnöke, a Bonafarm Zrt. vállalati
kapcsolatok igazgatója:
A kiállítás tapasztaltcseréin, beszélgetésein egyértelműen megfogalmazódott, hogy az állattenyésztés, az állatitermék-értékesítés fejlődésének fontos alapja az élelmiszeripar korszerűsítése.
A Bonafarm Csoport élelmiszerfeldolgozó cégei,
a Pick Szeged és a Sole Mizo a magyar hús-, illetve tejipar meghatározó vállalkozásai garantáltan
kiváló minőségű, ellenőrzött, egészséges, ízletes
termékeket szállítanak a hazai és külföldi fogyasztóknak. A Csoport cégeinél a sokmilliárdos
fejlesztések több lépcsőben valósulnak meg. Elsőként a növénytermesztési, majd állattenyésztési
fejlesztések, beruházások kerültek előtérbe. Ennek eredményeképpen ezek az ágazatok ma több
elemükben világszínvonalon termelnek.
A „szűk keresztmetszet” – ahogy országosan is –
a korszerű élelmiszeripari kapacitás.
A Bonafarm Zrt-nél az alapanyagtermelés és a feldolgozás összhangjának megteremtését szolgálja
a Mohács térségében épülő korszerű sertésvágó- és daraboló üzemünk. A következő ütemben
a tejfeldolgozó és húskészítménygyártás beruházásaira kerül sor, a világszínvonalú technológiai
fejlesztések, valamint a legújabb hazai és külföldi
kutatási tapasztalatok beépítésével.

Fehér Károly – Wellesz Tibor
Greennováció 2015

Nagydíjat nyert a Bonafarm Mezőgazdaság

A fejlett gazdaságban a környezettudatos vállalati
működés alapkövetelmény. Ezért minden cégnek
érdeke és kötelessége működését a szűkebb és tágabb
társadalmi-, természeti környezetének figyelembevételével alakítani.
A legjobb hazai példák minél ismertebbé tételének
érdekében a Professional Publishing Hungary –
többek között az Élelmiszer, a Kreatív és a Turizmus lapok kiadója – idén immár negyedik alkalommal hirdette meg Greennovációs Nagydíj versenyét.
Ebben az évben 12 kategóriában 54 pályázat érkezett. Közülük 31 jutott a döntőbe. A zsűrizés szempontrendszere a következő volt: újszerűség 30%,
energiamegtakarítás 20%, társadalmi hasznosság
20%, gazdasági előnyök 20%, iparjogvédelmi tudatosság 10%.
Az értékelés két körben zajlott. Az online után élő
megmérettetés is várta a résztvevőket. A Dalmand
Zrt. mindezek figyelembevételével „Komplex víz- és talajerő gazdálkodás a Dalmand Zrt. öntözéses kultúráiban” című
pályázatával kategóriájában Nagydíjat nyert.
A kategóriagyőztesek közül a szakértő zsűri – egyhangú döntéssel – a Dalmand Zrt. színvonalas pályázatának ítélte a Greennovációs
Nagydíj Fődíjat!
A Bonafarm Mezőgazdaság összetett fejlesztési rendszere három ágazat (növénytermesztés, halászat, sertéságazat) tevékenységét hangolja össze. A vízhasználat, trágyakezelés és tápanyagpótlás harmonikus egységben, gyakorlati körülmények között veti
meg a hosszú távú, fenntartható, környezettudatos gazdálkodás alapját.
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DeLaval IodoFenceTM
Kis Endre – Regionális kereskedelmi termék értékesítési vezető
DeLaval Kft.
A tőgy patogénekkel történő megfertőződése ill. a tőgygyulladás kialakulása – legyen az szubklinikai vagy klinikai - súlyos
gazdasági problémákat okoz a tejtermelő telepeknek. A jódalapú
tőgyfertőtlenítők bizonyítottan fontos eszközei a tőgygyulladás
megelőzésének a tejtermelő telepeken. A tőgyfertőtlenítők a fejés során átfertőző kórokozók elleni küzdelemben is fontos szerepet játszanak, de mivel az átfertőzéseket a legtöbb telep kézben
tartja, egyre több tejtermelő szembesült a környezeti mikroorganizmusok által okozott tőgyfertőzésekkel. Ezek eredője lehet a
nem megfelelő bokszkialakítás, hiányos almozás stb. A filmképző tőgyfertőtlenítők extra védelmet biztosítanak két fejés között.
A DeLaval IodoFenceTM tőgyfertőtlenítő története 1998-ba nyúlik vissza. A DeLaval Kft. ebben az évben vezette be a magyar
piacra (Európában elsőként) az USA-ban kifejlesztett, egyedülálló tőgyfertőtlenítőt, a DeLaval BlockadeTM-et. A termék eleinte
nem aratott nagy sikert, sőt akkor még több ellenzője is akadt
(„jódos”), de a sok-sok pozitív telepi eredménynek és visszacsatolásnak gyorsan híre ment. 2001-ben, számításaink szerint,
a regisztrált állományok több mint 50%-át fürösztötték DeLaval
BlockadeTM tőgyfertőtlenítővel. Persze a nagy siker nem kerülte
el a különböző gyártók és forgalmazók figyelmét, sorra jelentek
meg a jódos tőgyfertőtlenítők a piacon. A jódos tőgyfertőtlenítők természetesen nem egyformák. Két megkülönböztető előny
megmaradt nálunk: az I-techTM (Szabadalmazott szabad jód alapú technológia) és az ACTTM (Korszerű tőgyápolási technológia).
Egy tőgyfertőtlenítő oldatban a jódmolekulák szabadon mozognak a szabad és komplex állapot között, miközben megtartják
a nyugalmi állapotukat. A komplex állapotból lekapcsolódó
jódmolekulák aránya függ a gyártástechnológiától. A jódos oldat csíraölő hatását az határozza meg, hogy mekkora a szabad
jód szintje a vegyületben. Minél magasabb a szabad jód szintje,
annál jobbak a csíraölő tulajdonságok. A felületaktív jódvegyületekben a jód nagy része kötött és jellemzően csak 1-2 ppm szabad jód fordul elő (pl. a hagyományos jódos tőgyfertőtlenítőknél). Ezzel szemben a DeLaval I-techTM technológiával készülő
termékekben ez az érték 4-8 ppm.
Buchlova és Rauer kutatásai bizonyították, hogy az új technológiának köszönhetően a tőgybimbón egy órával a fejés után kétszer annyi jód található, mint egyéb - a kísérletben részt vevő
– jódos tőgyfertőtlenítők esetében, mely egy meghosszabbított
fertőtlenítő hatást jelent a tőgybimbón. A tanulmány gyakorlati és biztonsági oldalról is vizsgálta a technológiát (részletek a
www.delaval.hu weboldalon).
A DeLaval I-techTM regenerálja a fertőtlenítés során inaktiválódott
jódot
Fertőtlenítéskor a mikroorganizmusok elpusztítását követően a
szabad jód inaktiválódik, de a DeLaval I-techTM-nek köszönhetően a szabad jód a komplex jódból azonnal visszapótlásra kerül
az oldatba, illetve az inaktiválódott jód regenerálódik. Ez a mechanizmus stabil szabad jódszintet, és ezáltal hatékony fertőtlenítést biztosít, ugyanakkor hosszú eltarthatóságot garantál, még
akkor is, ha az összes jódtartalom egyébként alacsony szinten
van. A DeLaval IodoFenceTM a fertőző és a környezeti baktéri74 Holstein Magazin
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umokkal szemben (pl. E. coli, Pseud. aeruginosa, Strep. uberis,
Strep. dysgalactiae, Staphyloc. aureus) egyaránt hatékony.
A tőgybimbók jó kondíciója nagyon fontos. A tőgybimbó bőre
az első számú védelmi mechanizmus a külső környezettel
szemben. Egy tőgyfertőtlenítőben nemcsak lágyítószerekre van
szükség, hanem arról is gondoskodni kell, hogy a szer ne tartalmazzon agresszív vivőanyagokat. A DeLaval ACTTM technológiával előállított jódalapú szereiben csakis a kozmetikai iparból
származó bőrkondicionáló szerek fejtik ki hatásukat a bőrfelület
megnyugtatása érdekében. A DeLaval IodofenceTM pH-ja 5,5,
bőrsemleges, nem irritálja a tőgybimbót. Sőt, a bőrsemleges pH
érték ellenére, a fertőtlenítő hatás ugyanolyan jó, mint a hagyományos bimbófürösztőknél. Ez a gyártástechnológia lehetővé
teszi, hogy az olyan bőrkondicionáló összetevők, mint a glicerin
és a szorbit sokkal pozitívabb hatást fejtsenek ki a bőrre, mint a
hagyományos technológiával készült szerek esetében.
A DeLaval IodoFenceTM gyártása során használt Barrier
Technology eredménye, egy olyan filmképző tőgyfertőtlenítő,
mely kiváló tapadást biztosít a tőgybimbó bőrén. Ezáltal a kialakult rugalmas filmréteg is tökéletesen borítja a bőrfelületet.
Ennek köszönhetően a filmben lévő csíraölő jód megmarad,
hosszan fenntartva a védelmet a tőgygyulladást okozó baktériumokkal szemben.
A DeLaval IodoFenceTM nagyon jól látható, vékony, rugalmas
filmréteget hoz létre a tőgybimbón. Ez a filmréteg a következő
fejésig megfelelő védelmet biztosít a kórokozók ellen. A viszkózus, de nem túl sűrű összetételnek köszönhetően fogyása alacsony, nem csöpög a földre. A terméket nem kell összekeverni
semmivel, a használatra kész oldat mindig azonos minőségű.

DeLaval DX3S silótartály
A telepek méretének és az állatállomány
növekedésének eredményeképpen a megtermelt tej
mennyisége egyre növekszik.
A DeLaval DX3S silótartály 15 000 - 40 000 literes
méretskálában kapható, így kiválóan alkalmas nagy
telepi használatra.
Különleges tulajdonságai lehetővé teszik
használatát robotos, hagyományos és körforgós
fejőrendszerekben is.
www.delaval.hu
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Holstein, a rendkívüli!
Missy a legdrágább tehén
Missy, rendes nevén Eastside Lewisdale Gold Missy-ET 2009-ben a
torontói Royal Agricultural Winter Fairen a világ eddigi legdrágább
tehene lett. Az akkor 3 éves Missy-t (Goldwyn×Outside) 1,2 millió
dollárért vásárolta meg egy dán befektető. Ő volt az 5. tehén a világon és a 2. Kanadában, akiknek az ára 1 millió dollár fölé rúgott.
Tenyésztője Bloyce Thompson (Eastside Holsteins, Frenchfort, PE)
szerint Missy titka, hogy apja a legnépszerűbb bika – Goldwyn –,
akire óriási kereslet van. Az új tulajdonos nem csak Missy-t kapja
meg, hanem az embriók és borjak fölötti a kereskedelmi jogot is,
melyek iránt már most óriási az érdeklődés. Chris Parry, a Morsan
Farms (volt tulajdonos) marketing menedzsere a következőket
mondta Missy-ről: „Röviden, ő Claudia Shiffer az istállónkban. Ő a
holsteinek Miss Kanadája és Miss Amerikája. Amikor végigsétál a
hosszú lábaival és megmutatja hibátlan tőgyét, ő a tökéletes példája
a fajtának. Missy-nek saját személyisége van és imádja mutogatni
magát.”
Missy azon túl, hogy rendkívüli küllemmel rendelkezik (Ex-95),
termelésben sem utolsó. Maximális laktációját 5 éves korában érte
el 16.208 kg tejjel, 4,2 zsír% és 3,2 fehérje%-kal. Tenyészértéke
2480 GLPI. A Royal Agricultural Winter Fair (Torontó, Kanada),
melyet 2009-ban Károly walesi herceg és felesége Camilla nyitottak meg, 1922 óta a világ legnagyobb fedett-terű agrár-kiállítási
centruma, helyet adva számos versenynek, kiállítónak és több ezer
látogatónak.

My 1326-ET a 365 napos termelés csúcstartója
Ever-Green-View My 1326-ET a 365 nap alatt legtöbb tejet termelő
tehén rekordját tartja a holstein-fríz egyedek között. 365 napos laktáció alatt a 4 éves 5 hónapos tehén 72.168 font tejet, 2787 font zsírt
és 2286 font fehérjét termelt (kb. 32.735 kg tej, 1264 kg zsír, 1037
kg fehérje). Ez elég lenne 121 ember átlagos napi tejfogyasztásához
egy éven át, vagy 115.472 sajtburgerhez! Tenyésztője és tulajdonosa Thomas J. Kestell Waldoból (USA) így nyilatkozott: „1326-ET
mindig is egy jól tejelő tehén volt, ez a rekordtermelés is könnyen
ment neki. Még mindig kitűnő formában van és egészséges.” 1326ET anyai ágon a híres Ever-Green-View Elsie családból származik,
ő a hetedik generáció, aki viseli az előnevet. Anyja Evita-ET és
anyai nagyanyja Elsie-ET szintén kiváló tejtermelők voltak. Apja
Stouder Morty-ET, anyai nagyapja Ricecrest Lantz-ET. Külleme
EX92-es és szintén ő tartja a 4 évesek termelési rekordját 305 és 365
napos kategóriában (National Four-Year-Old Records). Két évesen
37.000, három évesen pedig több mint 46.000 font tejet termelt.
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A Holsteins with 70,000+ Pounds of Milk táborában 1326-ET kívül még két másik tehén is szerepel. La-Foster Blackstar Lucy 607,
365 nap alatt 75.275 font tejet, 1738 font zsírt és 2164 font fehérjét
termelt. Ez meghaladja My 1326-ET termelését, azonban az Amerikai Holstein Egyesület ezt az eredményt nem erősítette meg. A
70 ezresek táborának harmadik tehene CityEdge Commotion Excel
(VG87) 1998-ban, 365 nap alatt 70.612 font tejet, 2963 font zsírt és
2163 font fehérjét termelt.

Smurf az életteljesítmény rekorder
Gillette Emperor Smurf (Emperor×Lindy) a világon a legtöbb
tejet termelő tehén, hivatalos életteljesítmény termelése 11 laktáció alatt 247.711 liter tej, 8877 kg zsír és 7762 kg fehérje volt.
Tenyésztője és tulajdonosa Ferme Gillette Embrunból (Kanada).
A Patenaude család kilenc generáció óta foglalkozik tehenekkel,
mióta a család első tagja megérkezett Franciaországból Kanadába. 450 holstein-fríz tehenük van. Louis Patenaude, Smurf
tenyésztője a 8. laktáció után figyelt fel a tehén termelésére.
„Smurf egy teljesen problémamentes tehén. Teljesen független,
aki tud magára vigyázni. Nem szereti, ha dédelgetik, ezért is
könnyű vele együtt dolgozni. Bármit megeszik, amit elé rakunk,
nem válogatós. Soha nem volt még masztitisze, se láb problémái
és nagyon jó a fertilitása. Ha minden tehén olyan lenne, mint ő,
az élet túl könnyű lenne.” Smurf egy külön boxban éli életét,
napi háromszor fejik, reggel 4-kor, délben és este 8 órakor. Eddig 9-szer ellett, 2 üsző és 7 bika borjút. 15 évesen kapta 91 pontos excellent minősítését. Louis elmondása szerint a siker titka

Szakfordítás
a kiváló minőségű takarmány, a háromszori fejés és a kényelem
biztosítása a tehénnek. Május 12-én, 18 éves korában Smurf az
örök legelőkre távozott.
Blosom a világ legmagasabb tehene
Valószínűleg nem ő a legszebb tehén, főleg nem egy World Dairy
Expón, de tény, hogy a legmagasabb, amit valaha láttunk. Blosom
6 láb 4,8 inch (közel 2 méter) marmagasságú, 2000 font (kb. 905
kg) súlyú 13 éves holstein-fríz tehén. 8 hetes korában vásárolta tulajdonosa Patty Meads-Hanson (Orangeville, USA) a többi üszője
mellé. Idővel azonban feltűnt, hogy Blosom nem ivarzik, mint a
többi állat, ezért valójában nem is tehén, hanem üsző, és tejet sem
termelt soha. Feltehetőleg az összes energiája a növekedésre ment
el. „Az emberek állhatnak egy tehén mindkét oldalán beszélgetés
közben de Blosom esetében ez képtelenség, egyszerűen nem látni
át rajta, akkora – nyilatkozta Patty, aki hozzátette még, hogy 8
évesen nagyobb volt Blo, de azóta kicsit összébbment a kora miatt.
Blosom nem képes arra, amire a többi tehén, házi kedvencként
él Patty-ékkel. Minden reggel kap egy adag szénát és egy vödör
zabot, megvakarják az állát és a füleit, utána Blosom kimegy a
legelőre, meglátogatja a szomszéd teheneket vagy átjár legelni
arra a rétre, ahol született. Blosomnak a sors a nagyságot szánta,
és hogy mosolyt csaljon az emberek arcára. Kedves történet!

Big Bertha a világ legöregebb tehene
Big Bertha (1945 márc. 17. - 1993 dec. 31.) származását tekintve
nem tisztázott, hogy droimeann (ír nemzeti szarvasmarha fajta)
vagy holstein-fríz, de ez ekkora távlatban nem is lényeges. Ő így
is a világ legöregebb és a legtöbbet ellett tehene volt. Big Bertha Írországban született 1945-ben Szent Patrik napján. Jerome
O’Leary egy vásárban vette és tartotta Kenmare (Írország, Kerry
megye) határában lévő farmján élete végéig. Bertha nem csak két
Guinness Világrekord tulajdonosa volt, de a környéken is nagy
népszerűségnek örvendett. Kiállításokon 75.000 dollárt gyűjtött
rákbetegek számára és a Szent Patrik parádén is segített az adománygyűjtésben. Mielőtt feltűnt volna a hangos parádékon, gazdája whiskyvel itatta, hogy megnyugtassa az idegeit. O’Leary-től
többen is meg akarták venni az állatot, de ő nem volt hajlandó
megválni tőle. Berthának 39 borja született, a legöregebbek 35 és
30 évesek (1994-ben), szintén Jerome farmján termeltek. 1993.
december 31-én pusztult el, virrasztással tisztelegtek az emléke
előtt Blackwaterben. Halálát követően kitömték és új lakhelye a
Hazel Fort farm lett Beaufort mellett, ahol a mai napig látható.
Chilli a legnagyobb bika
Chilli egy feketetarka holstein-fríz bika, súlya 1,25 tonna magassága pedig 6 láb 6 inch (közel 2 méter). A gazdája egy állat78 Holstein Magazin
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menhely küszöbén hagyta
6 napos korában ikertestvérével Jubilee-vel együtt.
Chilli elkezdett nőni és
bekerült a Guinness Világ Rekordok könyvébe.
Naomi Clarke a somerseti
állatmenhely
vezetője
szerint a bika nem eszik
többet, mint egy átlagos
tehén, mégis messze túlnő
rajtuk. Meglepően barátságos és kedves. Chillinek
nagy szerencséje volt,
hogy a menhelyre került,
mert végezhette volna egy
bolt polcán is felkockázva.
Toystory a legtöbb utóddal bíró bika
Felgyorsult világunkban egy bika karrierje csupán pár évig tart,
mivel a tenyésztő lecseréli egy jobb genetikai hátterű, nagyobb
tejtermelést nyújtó fiatalabb bikára. Így valószínű nem lesz még
egy olyan bika, mint Jenny-Lou Mrshl Toystory-ET, akinek több,
mint 500.000 utódja született legalább 50 országban. Toystory
2001. május 7-én született a Mystic Valley farmon Wisconsin
megye közepén. Akkori gazdája Mitch Breunig lánya kedvenc
meséjéről nevezte el a bikát. A bika apja Bellwood Marshall, aki
népszerű bikának számított, anyja Toyane pedig a legjobb tejelő
tehén volt a farmon. Breunig 4000 dolláért adta el az akkor hat
hónapos bikát a Genexnek. Pár évvel később az eredményeknek köszönhetően Toystory lett az új must-have sire. 2009 áprilisában csatlakozott az elit bikák csoportjához, akik egymillió
spermaadag fölött termeltek, 2011 májusában pedig megelőzte
az akkori csúcstartó Sunny Boy-t, 2012 májusában átlépte a 2
millió adagot, majd végül 2,415 millió adaggal a világ eddigi
legtöbb szaporítóanyagot termelt bikája lett.
Breunig nem sajnálta, hogy annak idején eladta Toystory-t, aki
új gazdájának milliókat hozott. Azóta több száz látogató keresi fel a farmját Európától-Ázsiáig és vásárolnak tőle embriót
Toystory családjából. És ami a legfontosabb, Toystory valóra
váltotta Bruenig legnagyobb álmát, hogy szerepelhessen egyszer
a Holstein International-ben. „Toystory megtette, most már meg
is halhatok, ha értik mire gondolok.”

Összeállította: Ari Melinda tenyésztési mérnök, HFTE

EGYENES ÚT A NAGYOBB
TELJESÍTMÉNYÉRT!
• Rotavec Corona: egyinjekciós vakcina az újszülött borjak
hasmenése ellen
• Halocur: az egyetlen törzskönyvezett készítmény
a cryptosporidiosis megelőzésére és kezelésére
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• E két készítmény együtt egyedülálló kombinációt alkot,
amellyel sikeresen leküzdhető az újszülött borjak hasmenése
és biztosítható az állomány nagy teljesítménye

A hirdetés nem teljeskörû. Alkalmazás elôtt kérjük olvassa el a termékhez mellékelt használati utasítást! Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétôl további felvilágosítást!
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