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Egyesületi élet

Európai Show-bírói Harmonizáció, 2015.
Magyarország, Hódmezővásárhely
Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE
A 2013-ban Hollandiában zajló workshop munkacsoport értekezletén, amikor felmerült a kérdés, hogy melyik ország nyerje el
a következő Európai Show-bírói Harmonizáció rendezési jogát,
egyöntetűleg minden szem rám szegeződött, jelezvén: Magyarország kiérdemelte a megtiszteltetést…
A Magyar Nemzeti Show híre, az Európa bajnokságokon való
rendszeres és egyre sikeresebb megjelenésünk – Európa-bajnoki negyedik helyezés –, az Európai Holstein Konföderációban
(EHRC) betöltött vezetőségi posztokban való munkánk, az eddigi, Európa 13 országának meghívására történt show-bírálatok
sikeressége, mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy megszülessen a
végső döntés: Magyarország 2015 őszén házigazdája lesz Európa egyik legnagyobb és legrangosabb eseményének, az Európai
Show-bírói Harmonizációnak.

Az előkészületek hosszú sora már tavasz végén elkezdődött. A
regisztrációk, a programok, a szálloda, a különféle helyszínek
leszervezése nem várhatott. Mikor a regisztrált vendégek száma már meghaladta az ötvenet és még jó pár ország hiányzott
a listáról, már éreztük, hogy Magyarország valóban komoly érdeklődésre tart számot, hiszen ezt megelőzően soha ennyien nem
voltak még a rendezvényen.
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A harmonizációnak két célja van: első és legfontosabb küldetése
az Európa szerte aktív bírók „szemegyeztetése”, a fajta fejlődésével kapcsolatos változások adaptálása, a ringben használt bírálati
irány meghatározása. Második cél az európai show-bírói panel
listájának frissítése, amely szerte a világon elérhető és azokat a
neveket tartalmazza, akik „jogosítvánnyal” rendelkeznek Európa
és szükség esetén világszinten képviselni az európai holstein filozófiát a ringben. E panelben jelenleg rajtam kívül Kőrösi Zsolt
és Harsányi Sándor képviseli hazánkat és egyben Kelet-Európát
is, hiszen ebből a térségből eddig csak Magyarországnak sikerült
kvalifikációt szereznie a listára.

Az elmúlt években – takarékoskodván mind az idővel, mind az
anyagiakkal – a program két éjszakás „kalandra” szűkült. Ez a
sok tennivaló miatt előrevetítette az igen feszített programot. Az
első esti fél nyolckor rendezett ünnepélyes vacsora után kilenc
óra tájban kezdődő elméleti konzultáció közel éjfélig tartott, ami
egy átutazott nap után nem kis kihívás volt a résztvevők számára.
Az elméleti és a gyakorlati szekcióban is megfogalmazásra került a show-bírálat alaptézise: a győztes egyedeknek kiváló funkcionalitásuknak köszönhetően reprezentálniuk kell a tejtermelő
tehenészetek leggazdaságosabb állatát. Ez a mondat nagyjából
fel is öleli a bírói munka, a bírói gondolkodás teljes vertikumát.

Egyesületi élet
ország sikere. Azzal a színvonallal, amit itt nyújtani tudtunk, nagyot lendítettünk hazánk szakmai megítélésén. A több száz fénykép, amely azóta már Európa minden szegletébe eljutott, a bírók
személyes tapasztalata messze túlmutat egy nagyszabású sikeres
marketingkampányon, Magyarország erre a pár napra „Holstein
nagyhatalommá” vált. Ezt mutatja az is, hogy az egyik pálhalmai
tenyésztésű szűz üszőnket még a program befejezése előtt, 5000
euróért az egyik bíró meg is vásárolta, továbbá két tehénre – Palotási Mg. Kft. és Agronómia Kft. tulajdonában lévő állatokra
– érkezett ajánlat német és angol tenyésztők részéről is. Ehhez
hasonló „üzletek” ezt megelőzően nemigen köttetettek. Európa
rácsodálkozott Magyarországra!
Másnap reggel kilenc órakor a nemzetközi vendégsereg már
Hódmezővásárhely Európa szerte híres ringjében bírálta a beérkező első osztályokat... miután felocsúdott a gyönyörű környezet
által okozott „sokk” alól. A nagy zöldterület közepén felállított
két ring, virágok, tuják, gyönyörű gyep, az egész környezet megadta a nap alaphangulatát. A ránk köszöntő 35 fok sem szegte
kedvét senkinek. A két ringbe folyamatosan érkező osztályok minősége, felkészítésüknek, felvezetésüknek színvonala, a szigorú
időhöz kötött programpontok pontos betartása olyan lenyűgöző
hatással volt a már sok ringben edződött bírókra is, hogy lepirulva, leizzadva ugyan, de olyan elismeréssel, elégedettséggel,
lelkesedéssel, jókedvvel zártuk a napot, hogy a fáradság érzése
eltörpült a nap eseményeinek fényében.
A harmadik nap délelőttje
a megszületett eredmények
illetve a workshop kiértékelésével telt. Elbúcsúzáskor
nem volt olyan bíró, aki ne
úgy szállt volna fel a buszra,
hogy a „szimpla” gratuláció
mellé ne fűzött volna pár
kedves elismerő szót a rendezvénnyel kapcsolatban.
A harmonizáció sikere tökéletes csapatmunka eredménye volt. A Hód-Mezőgazda
Zrt. által kiválóan előkészített helyszín telitalálat volt,
lenyűgözte az oda érkezőket. A tenyésztőink, állatfelkészítőink
áldozatos munkájának köszönhetően az állatok nemzetközi színvonalat képviseltek. A szervezés hátterét az Agroeurope Kft.
biztosította. A Holstein Egyesület több fronton is részt vett mind
a szervezésben, mind a lebonyolításban. Nagyon jó érzés volt a
ringben állva érezni, hogy mindenki egyként dolgozik egy közös
célért, a sikeres program lebonyolításáért. A bírálat napján olyan
csapatmunka folyt a területen, amelyre ezt megelőzően még nem
volt példa. Nem szeretném azonban kisajátítani a siker érzését
csupán erre a „kis” csapatra. E rendezvény sikere egész Magyar-

„Practical session” – A Show
A gyakorlati harmonizációs program előkészületei augusztus elejéig nyúltak vissza. Az előzőekben említettek miatt a tenyészállatok kiválogatása nagy nyomás alatt zajlott. Az EU kiírás szerint
hét osztályra, osztályonként hat állatra volt szükség a program
lebonyolításához.
2 szűz üsző, két elsőborjas, két másodikos és egy idősebb tehén
kategóriát kellett bemutatnunk a nap folyamán. Ebből kettő – egy
szűz és egy elsős – osztály képviselte a program harmionizációs
hányadát, a másik öt pedig a „vizsgafeladatként” szolgált a bírói
panel összeállításához.
Magyarország történetében ennyi bíró még sohasem bírált egyszerre egy ringben és valószínűleg a közeljövőben nem is fog.

A „hivatalos végeredményt” négy, ún. Master Judge állította
össze, holland, angol, spanyol és magyar koprodukcióban. Az
eredmények a saját és a Master Judge-ok közötti korrelációkon
alapultak, amelyet kiegészítettek az indoklásért szerezhető plusz
pontok. A kettő együtt alkotta a végeredményt, a bírói rangsort.
www.holstein.hu
2015/4
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A hosszú válogatási folyamat után a következő tenyészetek képviselték hazánkat a rendezvényen:
Agronómia Kft., Deszk
Alcsiszigeti Mg. Zrt., Szolnok
Bicskei Mg. Zrt., Etyek, Ödön major
Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
Dézsi Imre, Nagyhegyes
For Milk Kft., Telekgerendás
Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely
Körös 2000 Mg. Kft., Újiráz
Lakto Kft., Dabas
Makói Hagymakertész Kft.
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
Palotási Mg. Zrt., Besenyszög
Pálhalmai Agrospeciál Kft.
A felkészítésért az egyesületi kollégák mellett Balogh Mihály,
Andrássy Balázs, Szögi Szilvia, Acsai Lajos, Juhász Zoltán és
Madar Márta feleltek. Emellett természetesen a tenyészetekben
történő felkészítési munkák a telepi gondozókra hárultak. A rekkenő meleg mind az állatoktól, mind a felvezetőktől emberfeletti
teljesítményt követelt, de – ahogy azt a ringben mondani szok-

tuk – ott és akkor mindenki „felvette a kesztyűt” és olyan köröket, sorokat produkált, amilyenek a „nagykönyvben meg vannak
írva”.
A különleges alkalom gyakran egyöntetű véleményeket, gyakran
komoly vitákat kiváltó rangsorokat eredményezett, így felvezetőink többször élhették át az „egyszer fent, egyszer lent” érzést
állataikkal a ringben. A végső összevetésen az osztályok első és

Harmonizációs osztály Egyed		
Tulajdonos
győztes üsző
VIRÁG
HU3035093346
Agronómia Mg. Kft., Deszk
győztes 1. lakt tehén
RÜCSKÖS
HU3035084319
Agronómia Mg. Kft., Deszk
				
Kvalifikációs osztály
Egyed		
Tulajdonos
S1				
7
VIOLA
HU3289059655
Pálhalmai Agrosperciál Kft.
11
MAGOR SARLOTT
HU3323247053
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
8
SZILVIA
HU3370807619
Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
S2				
23
BIBOLDO
HU3323230851
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
22
VONÓS
HU3023296856
Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
20
PIROS
HU3035083347
Agronómia Mg. Kft., Deszk
S3				
30
ROMOS
HU3250606910
Palotási Mg. Zrt., Besenyszög
26
LEANDER
HU3323221040
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
27
MILÁNÓ
HU3122234847
Makói Hagymakertész Kft.,
S4				
33
NÓRA
HU3250607641
Palotási Mg. Zrt., Besenyszög
32
UGAR
HU3344303028
For Milk Kft., Telekgerendás
34
RIKI
HU3287076621
Alcsiszigeti Mg. Zrt., Mezőhék
S5				
42
ERIKA
HU3133210151
Dézsi Imre, Nagyhegyes
39
EMŐ
HU3287061999
Alcsiszigeti Mg. Zrt., Mezőhék
38
BÁRÁNY
HU3308227186
Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely
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Apa			
MR ATWOOD BROKAW-ET
MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD-ET
Apa			
VAL-BISSON DOORMAN
VAL-BISSON DOORMAN
LARS-ACRES FELICES FAVRE-ET
AMIGHETTI NUMERO UNO-ET
RALMA GOLD CROWN-ET
MR CHASSITY GOLD CHIP-ET
GLEN-D-HAVEN OMAN SILVA-ET
WILLSBRO LARSON-ET
EASTVIEW MENASHA-ET
GEN-I-BEQ BRAWLER-ET
LARS-ACRES SHOT TRIGGER-ET
MY-JOHN KARIK-ET
MAGOR BOLIVIA ALLEN-ET
KED OUTSIDE JEEVES-ET
UFM-DUBS ALTAESQUIRE-ET

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

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

Egyesületi élet
Ezen esemény egy olyan egyszeri alkalom volt, amelyre vendégeink még sokáig emlékezni fognak és amelyre a nagyon távoli
jövőben nem lesz példa, mint ahogy Olimpiát vagy Európa bajnokságot sem rendez egymás után két ugyanazon ország, viszont
az eredményes rendezés híre még sokáig fennmarad és példaként
szolgál a jövő rendező országainak.

második helyezettjei indultak a Nagydíjért. Itt már csak a Master Judge-ok dolgoztak, döntésük mindenki számára egyértelmű
volt.
A rendezvény nagydíjas tenyészállatai:
Grand Champion:
32506 0764 1 Nóra
Apja: 23072Gen-I-BEQ Brawler-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Palotási Mg. Zrt., Besenyszög
Reserve Champion:
30350 8431 9 Rücskös
Apja: 23390 Maple-Downs-I G W Atwood-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Mg. Kft., Deszk

Gratulálunk minden résztvevőnek az áldozatos munkáért, Magyarország sikeréért!

Honorable Mentioned:
32506 0691 0 Romos
Apja: 21774 Glen-D-Haven Oman Silva -ET
Tenyésztő és tulajdonos: Palotási Mg. Zrt., Besenyszög
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XXIV. Farmer-Expo, Debrecen
Harsányi Sándor
területi igazgató, HFTE

Az idei kiállításon a megszokottól eltérően nem a nyári meleg
fogadta a kiállítókat és a látogatókat Debrecenben, hanem ezúttal
a napernyők helyett az esernyőkre volt szükség, hiszen az Expo

négy napja alatt kisebb-nagyobb megszakításokkal végig esett
az eső. A hűvös, csapadékos időjárás nem szegte kedvét sem a
kiállítónak, sem az érdeklődőknek. Némi leleményességgel fűszerezve az előre eltervezett programok is zökkenőmentesen lezajlottak.

Ebben az évben hét tenyészet 36 holstein-fríz tenyészállata versengett a ringben. A bírálatot Sebők Tamás nemzetközi show-bíró
végezte.

A megjelent állatok öt osztályban kerültek bíráltra és természetesen megrendeztük az ivadékcsoportok bírálatát is. Négy szaporítóanyag forgalmazó vállalkozás négy ivadékcsoportja mérkőzött
meg a ringben a legjobb utódcsoport címért.

A kiállítás nagydíjas holstein-fríz tenyészállata ezúttal Telekgerendásról a For-Milk Kft. tenyészetéből érkezett Csákó nevű tehenük
személyében, mely egyben a legszebb tőgyű tehén címet is elnyerte.
A reserve champion címet a Berettyómenti Zrt. Tücsök nevű tehene érdemelte ki Esztárból. A legjobb utódcsoportnak a BosGenetic Kft. által forgalmazott Allemar tenyészbika ivadékai
bizonyultak. Mint minden évben, ezúttal idén is meghirdettük a
szaporítóanyag forgalmazó vállalkozások közötti pontversenyt,
melyet a Holstein-Genetika Kft. nyert.
Volt természetesen csülökápolási- és fejési bemutató is, melyet
mind a szakmai, mind pedig a laikus közönség is nagy érdeklődéssel szemlélt. A felvezetők ügyességi versenyen bizonyíthatták
rátermettségüket, melynek nyertese a Berettyómenti Zrt. színeiben induló Fábián István lett. Második helyet szerezte meg Baranyi Sándor, aki a Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft. dolgozója,

a harmadik helyezett pedig Somogyi Zoltán volt Nagyhegyesről.
A résztvevő tenyésztők a péntek délutáni Ökörkörben egymás
között az ágazat aktuális helyzetét is megvitatták.
10 Holstein Magazin
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Egyesületi élet
A 2015. évi FARMER-EXPO holstein-fríz fajta díjai:
A bírálatot Sebők Tamás területi igazgató, nemzetközi show-bíró végezte.
Holstein-fríz szűz üsző I. kategória
Harmadik helyezettje: a 205 katalógusszámú GÖNDÖR
Apja: 24863 Lars-Acres Felices Favre-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Második helyezettje: a 212 katalógusszámú SZILVIA
Apja: 24863 Lars-Acres Felices Favre-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
Első helyezettje: a 211 katalógusszámú PIROS
Apja: 24432 Cervi Allemar-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.

Holstein-fríz szűz üsző II. kategória
Harmadik helyezettje: a 221 katalógusszámú KLÁRA
Apja: 24416 De-Su BKM Mccutchen 1174-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
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Második helyezettje: a 223 katalógusszámú VIRÁG
Apja: 24435 Zani Bolton Mascalese-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.
Első helyezettje: a 227 katalógusszámú JOLÁN
Apja: 24435 Zani Bolton Mascalese-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Harmadik helyezettje: a 232 katalógusszámú SZEGFŰ
Apja: 23348 Mar-Bil Marion Grenade-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Második helyezettje: a 231 katalógusszámú BERCI
Apja: 23792 Beetle
Tenyésztő és tulajdonos: Hajdúböszörményi Mg. Zrt.
Első helyezettje: a 234 katalógusszámú ESZTI
Apja: 22427 Ronalee SS Durable
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

Egyesületi élet
Holstein-fríz tehén IV. kategória
Harmadik helyezettje: a 243 katalógusszámú SANDA
Apja: 22971 Co-op Ramos Karsten-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz tehén V. kategória
Harmadik helyezettje: a 263 katalógusszámú MANYI
Apja: 18715 Braedale Goldwyn
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás

Második helyezettje: a 242 katalógusszámú KEDVENC
Apja: 24092 Regancrest Paradise-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás

Második helyezettje: a 264 katalógusszámú VAKSI
Apja: 20128 Wauregan-I C Morrie-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Berettyómenti Zrt., Esztár

Első helyezettje: a 245 katalógusszámú CSÁKÓ
Apja: 20916 Ensenada Taboo Planet-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás

Első helyezettje: a 251 katalógusszámú TÜCSÖK
Apja: 22709 Regancrest Intimate-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Berettyómenti Zrt., Esztár

A 245 katalógusszámú CSÁKÓ egyben a kiállítás nagydíját is
elnyerte.
www.holstein.hu 13
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Egyesületi élet
Ivadékcsoportok bírálatának díjai:
3. helyezett: A Sersia Farm Kft. által forgalmazott 24703 Creol
Toy apaságú szűz üsző utódcsoport.

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott különdíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapja For Milk Kft., Telekgerendás a 245 katalógusszámú CSÁKÓ nevű, 20916 Planet apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Sebők Tamás területi igazgató, a kiállítás bírója

2. helyezett: A Holstein Genetika Kft. által forgalmazott 24863
Lars-Acres Felices Favre-ET apaságú szűz üsző utódcsoport.

1. helyezett: Bos-Genetic Kft. által forgalmazott 24432 Cervi
Allemar-ET apaságú szűz üsző utódcsoport.

TENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ
A kiállítás szervező által alapított Tenyésztési Nagydíjat a szervezők által meghirdetett pontverseny alapján ebben az esztendőben a Holstein Genetika Kft. nyerte el.
14 Holstein Magazin
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2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapja a Berettyómenti Zrt., Esztár, a 251 katalógusszámú
TÜCSÖK nevű, 22709 Intimate apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Sebők Tamás területi igazgató, a kiállítás bírója

Egyesületi élet
3. A győztes utódcsoport részére
A díjat kapja a Bos-Genetic Kft. Martonvásár a 24432 Cervi
Allemar-ET apaságú szűz üsző utódcsoport bemutatásáért.
A díjat átadta: Harsányi Sándor területi igazgató, HFTE

5. A legeredményesebben szereplő szaporítóanyag-forgalmazó vállalkozás az előre meghirdetett pontverseny alapján 43
ponttal a Holstein Genetika Kft. lett.
A díjat átadta: Sztakó István fejlesztési főmérnök, HFTE

4. A kiállítás legszebb tőgyű tehenének
A díjat kapja For Milk Kft., Telekgerendás a 245 katalógusszámú CSÁKÓ nevű, 20916 Planet apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Szabics István területi igazgató, HFTE

A 2015. augusztusi tenyészértékbecslés eredményei alapján a
legeredményesebb tenyészbika tulajdonosának vándorserleget
ajánlott fel az egyesület.
23246 Anderstrup Jutland tulajdonosa a Génbank-Semex Magyarország Kft.
A díjat átadta Ari Melinda tenyésztési mérnök, HFTE

16 Holstein Magazin
2015/4

BIZTONSÁG

VAGY VESZTESÉG

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

Egyesületi élet

Előkészítő tábor Finnországban
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE
Immáron 5. alkalommal kaptam meghívást a finn tenyésztőszervezettől gyermekek oktatására. Az egészen fiatal 5-6 éves apróságoktól kezdve a 17-18 éves fiatalokkal bezárólag szinte minden
korosztály képviselte magát. 21 résztvevő két napon keresztül ismerkedett a kiállítási felkészítés és bemutatás rejtelmeivel.

Minden ilyen tábor a felkészítendő egyedek mosásával és nyírásával
kezdődik. A napi folyamatos munka mellett az üszők etetése és itatása is a gyerekek feladatai közé tartozott. Több felnőtt felügyelete
mellett zajlott a tréning, ahol a nyírás és a felvezetés rejtelmeivel is
megismerkedtek a résztvevők. Két külön korcsoportban gyakorolták
a felvezetés szabályait is, hiszen az életkorból adódó különbségek
így kiküszöbölhetőek voltak. A lelkesedés, a munkabírás, a tanulni
vágyás végig uralta a tanfolyam hangulatát.
Természetesen, mint minden gyerektábor, némi esti kikapcsolódással
is szolgált, a tradicionális finn szauna és a szabad tüzes grillezés kötetlen játékkal egybekötve fontos eleme volt a tábornak.
Egy hónappal később a legnagyobb mezőgazdasági kiállításon, a
FRAMARI-n – ahol Sebők Tamás kollégám volt épp a felvezető verseny bírója – számos „táborlakó” kiváló helyezésekkel térhetett haza.
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Ezt követően a 3. napon 7 felnőtt érkezett hasonló tematikájú
oktatásra, akik a július elején megrendezésre került FARMARI
nemzeti kiállításon egyedeikkel szintén megjelentek a felnőtteknek kiírt „Showmanship” versenyen. Számukra elég zsúfolt volt
az egynapos program, de mivel már komolyabb előképzettséggel
rendelkeztek, így a problémásabb részekre tudtunk koncentrálni,
és azokat a kérdéseket helyeztük előtérbe, amelyek részükről megfogalmazódtak.
Az elméleti előadást követően a tehenek mellett folytattuk a nyírás és a felvezetés témakörben elhangzott ismeretek gyakorlását.
Szintén azokat kiemelve, ahol további ismeretek szerzésére volt
szükség.

Mindkét tábor jó hangulatban telt és eredményesen zárult, a résztvevők élményekben és tudásban gazdagodva térhettek haza.

CSÚCSGENETIKA MINDEN NAPRA!

Egyesületi élet

ETIKA
MIND
1HO10458 Minnigan-Hills DAY-ET
SUPER x BOLTON x SHOTTLE

+$725 ICC | +$605 LNM | +2451 TPI®
s Közel 1500 leánya bizonyít a termelésben!

T

s Kiemelkedő tejelő jelleg, kiváló tőgyek
s Több mint 5 hónapot javít a hasznos élettartamon
s Nyereséges termelés: +1459 tej, +43 tejfehérje, +39 tejzsír
Co-op Day Tasket 6825-ET s

on

39

tejzsír

sket 6825-E T

s

Ri-Val-Re Day Elegance-ET d

Co-op Blumen Day 4292-ET d

Harmony Ho Day Snowbird, GP-83 d

KÖZÉPPONTBAN A
TELJESÍTMÉNY!

Ri-Val-Re Day Elegance-E T d

KÖZÉPP
1HO10692 Sully Hartford SWMN MYTH -ET
TELJE
SNOWMAN x PLANET x SHOTTLE

H

+$454 ICC | +$455 LNM | +2265 TPI
s -ET
Kitűnő szervezeti szilárdság
s
s

Kiváló tőgyeket örökít
Kiemelkedő termelési örökítőértékek:

+2619 tej, +69 tejfehérje, +43 tejzsír

Kizárólagos magyarországi importőr:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: 06-1-402-10-10,
Fax: 06-1-402-10-11, intermix@intermix.hu, www.intermix.hu
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Találkozunk az OMÉK-on!

Egyesületi élet

FARMARI 2015.
Finn Nemzeti Show, finn életérzés
Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE
Finnország Nemzeti Show-ján idén Németország, Svédország
és Magyarország képviseltette magát a nemzetközi bírói testületben. Az első napot az igen népes finn ayshire fajta bírálata
nyitotta svéd „vezénylet” alatt. A fajta hazájában természetesen
igen nagy népszerűségnek örvend, a tenyésztők széles köre bízik
a benne rejlő képességekben. Bírálatot végignézve ténylegesen
elmondható, hogy az állatok – hűen a „hazai pályához” – nagy
száma nem ment a minőség rovására, némelyik ayshire tőgy tekintetében elvegyülhetett volna akár a holstein tehenek osztályaiban is.
A kiállítás másnapján az általam bírált felvezetői versenyek következtek, mint a teljes rendezvény egyik legnépszerűbb „attrakciója”. Számos tenyésztő csak erre a napra érkezett állataival.
A szinte kizárólag „farmergyerekekből” verbuválódott mezőny
minden tagja saját farmján, saját maga által nevelt üszőjével indult a versenyen. Hihetetlen, családi „Woodstok feeling” lengte
körül a kiállítási állatok elhelyezésére felállított sátrakkal övezett területet.

…a rövid kis szabadidő…

Reggeli…

…és a jól megérdemelt pihenés. Minden az állatok körül zajlott.

…megbeszélés…
20 Holstein Magazin
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A 7 osztály közel hetven résztvevője reggeltől késő délutánig
tartó versenye a legfiatalabbaktól – 6 év – egészen a nap végén
programot záró felnőttekig komoly érdeklődés mellett zajlott,
világosan tükrözve a program hagyományokat őrző voltát.

Egyesületi élet

A legjobb fiatal felvezetőkkel a fináléban.

A versenyző „apróságok”,

A korosztályok győztesei közül a végső megmérettetésen került
kiadásra a „legjobb felvezetői díj”, amelyet számomra teljes
döbbenettel nézett, de szintén a hagyományok részének tűnő
hideg vizes „vödrös fürdés” követett. A győztes címet birtokló
tenyésztő kollégái jóvoltából pár vödör vízzel a nyakában ünnepelhette az elmúlt időszak áldozatos munkáját.

korban pár év múlva,

és szinte felnőttként a ringben.

Jelen esetekben a kolléganők voltak aktívabbak a különös ünneplésben.
A komoly versenyek mellett itt is népszerű a „Holstein Agility
Show”. Meglepetésemre egy továbbfejlesztett változattal találkoztam, amely nemritkán feszegette már az üszők képességeinek határát, viszont amelyik állat jókedvűen érkezett a megmérettetésre, ámulatba ejtő produkciókra volt képes.

Személyes gratuláció, pár szó minden kis résztvevőnek kijárt
és a szervezők minden osztályban időt is hagytak erre a fontos
momentumra.
22 Holstein Magazin
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A pálya felmérése, nekifutás,

Egyesületi élet
döntések jogát. A kiállítás legeredményesebb tenyésztője a már
évek óta az élbolyt adó Sari Vanhatlo volt, aki három gyermeke
segítségével a Junior és a Grand Champion díjat is hazavihette a
hosszú és az év első igazán meleg napja után.

lendület,

A Junior Champion, Windbroock apaságú üsző.

és ugrás. Kiváló „gyakorlat” J!

És a Nagydíjas – Cederwal Sprite×Royale Jordan – tehén
tenyésztőjével Sari Vanhataloval és három gyermekével,
Heikkivel, Juhoval és Antival.

A kék-fehér szalag komoly „előjogokkal” ruházhatja fel viselőjét!
Az elülső lábon lévő lábszárvédő sejteti, hogy itt már igazi
agilityről volt szó.
A harmadik nap már a holstein és pár jersey osztály bírálatával telt, amelyen német kollégám Guido Simon kezébe adták a

A három napos show a lelkes tenyésztőknek köszönhetően jó
hangulatban és igazi versenyszellem jegyében telt, amelyért a
szervezők mindent meg is tettek. Az ebben az időszakban soha
le nem nyugvó napnak köszönhetően nehezen lehetett érezni az
este beköszöntét, így az éjszakába nyúló „vacsorák” után nem
volt könnyű ágyba bújni az éjjel 2:30-kor kelő nap fényénél.
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Ahogy azt kell...
– tejágazati tüntetés Brüsszelben –
Sztakó István
tenyésztési főmérnök, HFTE
Valódi adrenalinbomba. Olykor a hangok alapján valódi is, mert
a csendesebb időszakokban is kétpercenként robbantak a bő
arasznyi petárdák, s menet közben traktorra szerelt vetőcsővel is
találkoztunk. De ne fussunk ennyire előre...

Kicsit talán a tavaszi kvótakivezetés, a világ klasszikusan nagy
tejtermelő országainak termelésnövekedése, az orosz embargó
és a világ felvevőpiacainak nem feltétlenül várt beszűkülése
sajnos a hosszú távú előrejelzésekben korábban megfogalmazott keresleti helyett rövid távon kínálati piacot eredményezett.
A helyzetet Magyarországon súlyosbítja, hogy saját tejtermelésünk tartósan a hazai szükségletek felett van, s nem azért, mert
a lakosság tej- és tejtermék fogyasztása lenne a legmagasabb
Európában.

A nyomott piac a világban, így Európában – s nálunk különösen – értelemszerűen igen alacsony nyerstej felvásárlási árakat
eredményezett, olyannyira, hogy az már az Európai Unió tagállamaiban élő termelőket is összefogásra, s a közös érdekvédelem
mentén erődemonstrációra sarkallta. Már augusztusban érkeztek
a hírek, hogy az uniós agrárminiszterek rendkívüli ülésen tárgyalnak az esetleges válságkezelés lehetséges módozatairól. A
szeptember 7-i eseményt, a döntéshozók közös gondolkodását
és döntéseinek helyes irányba való terelését mintegy „megtámogatva” az Európai Tejtanács és a COPA-COGECA, – mint az eu24 Holstein Magazin
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rópai mezőgazdasági termelők és szövetkezetek legjelentősebb
érdekvédelmi szervezete – egyfajta összeurópai tüntetést szervezett, ismereteink szerint 11 ország termelőinek részvételével. Az
egyik szervezet 5000, míg a másik 6000 körüli résztvevőt mozgósított, s bizton állíthatjuk, hogy nem volt hiány a kifejezetten
nagy erőgépekből sem.

A híradások általában 200 körüli traktort említenek, ennél még
a 15 fős magyar csapat is érezhetően többet látott, voltak utcák,
ahol többször bő százméteres – belga, francia, holland és német –

Egyesületi élet
traktorsorok adtak nyomatékot a gazdák véleményének. Az ilyen
mértékű erődemonstráció látványa még a nagy gépekhez szokott
szemek számára is megdöbbentő, de egyszersmind lenyűgöző is
volt. S mindez Brüsszel belvárosában, a toronymagas épületek,
az Európai Bizottság és az Európa Tanács székházának közvetlen közelében... A főváros és talán Belgium élete is megbénult,
hiszen a reggeli hírek folyamatosan az egyre duzzadó több tíz
kilométeres forgalmi dugókról számoltak be országszerte.

A tüntetésen a mi találkozópontunkhoz érkezve jól érzékelhető volt a szervezők felkészültsége. Az egységet és a tömeg erejét kifejező egyenpólók és -sapkák, sípok és transzparensek a
COPA magyar képviselőjénél vártak minket, s már itt, kilométerekre a megmozdulás fő helyszínétől igazi demonstráló, de kedélyes hangulatba csöppentünk. Igen jelentős, hangosan dudáló,
petárdázó és sípoló tömeg volt jelen, de a tüntetés méreteiről
akkor lett fogalmunk igazán, amikor pár száz méter megtétele
után csatlakoztunk a fősodorhoz.
Igazán lenyűgöző volt az élmény és a látvány. Egy dél-alföldi
ágazatvezető kollégánk a tömeg méreteit – s abban a magyar
csapat jelentőségét is kiemelve – megjegyezte, hogy szétnézve
a mindenfelé hömpölygő emberáradaton tizenkétezren biztosan
vagyunk. Mi több, velünk együtt pontosan 12.015-en. S mi ezzel
a számtannal egyet is értettünk.

Ahogy a kb. négy órás és 3-4 kilométeres „sétánk” végére Brüs�szel belvárosán át közeledtünk a tüntetés központi helyszínéhez,
úgy lett mind szembetűnőbb egyrészt a gazdák összetartásának
és elszántságának, akaratának és hangjának ereje, másrészt a
rendfenntartók száma és fegyverzete is egyre gyarapodott.

Látható volt, hogy mindkét fél jelentős rutinra tett már szert az
„ellenfél” provokálásában, illetve annak kezelésében. Mi már
semmilyen fizikai összetűzést nem tapasztaltunk, de a szecskázott szalmával megterített és tejjel meglocsolt rendőrök híre
hozzánk is eljutott. Az utak közepén olykor – a célhoz közeledve
egyre gyakrabban – raklapokból és traktorkerekekből épített méretes máglyák égtek, s nem volt hiány a karhatalom szögesdrót
akadályainak bálákkal és raklapokkal való felgyújtásában sem.
A teljes védőfelszerelésben, pajzzsal és méteres botokkal álló
harcra kész rendőri erők pedig vártak gázmaszkban türelemmel.
Azért olykor néhány állig felfegyverzett terepruhás katona is feltűnt a háttérben...

Az Európai Bizottság előtti tér szónoklatoktól volt hangos, s a
döntéshozók üvegpalotáikból kitekintve egyértelműen láthatták
és hallhatták a gazdák nemtetszésének megnyilvánulását.
www.holstein.hu 25
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tenék. A tagállamok ezen kívül az előrehozott közvetlen kifizetések szintjét 50%-ról 70%-ra emelhetik, és a nagyobb összeget
október 16-tól fizethetik a termelőknek. Egyes vidékfejlesztési
pénzeket is októbertől folyósíthatnak és 75% helyett a teljes éves
keret 85 százalékát utalhatják. A Bizottság felhívta a tagállamok
figyelmét, hogy használják ki a vidékfejlesztési programokban
rejlő lehetőségeket is.
A közlés szerint a piacstabilizáló intézkedések célja a kereslet
növelése, a termelés csökkentése. A testület a magántárolási
támogatás növelésén is gondolkodik, s új magántárolási rendszer létrehozását is javasolja a sovány tejpor és a vaj esetében.
A tervek között szerepel a marketingtevékenység fokozása.
Fontos lenne a tejpiaci figyelőrendszer megerősítése. Kétoldalú
kereskedelmi megállapodások aláírását is kilátásba helyezték, s
a testület a tejcsomagot a tervezett 2018 helyett 2016-ban felülvizsgálja.
Az Európai Bizottság tervezett tejpiaci intézkedései
1. Pénzügyi támogatások
- tagországokra lebontott célzott támogatások
- az előrehozott közvetlen kifizetések mértéke 50 helyett 70
%-ra növekszik
- egyes előrehozott vidékfejlesztési kifizetések elérhetik az éves
keret 85 százalékát
- új finanszírozási eszközök az Európai Beruházási Banknál
- jövedelemstabilizáló lehetőségek a vidékfejlesztési programokban

A kint lévő tizenöt magyar – a Tej Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az érintett
tenyésztőszervezetek képviseletében – természetesen érdemben
nem befolyásolhatta a demonstráció kimenetelét és eredményességét, de jó volt ott lenni és képviselni a hazai tenyésztők, tejtermelők és az ágazat részvevőinek érdekeit. Ott volt a helye a
magyar zászlónak.

2. Piacstabilizáló intézkedések
- a magántárolási támogatás kiterjesztése és új magántárolási
rendszer létrehozása
- a marketing fokozása
- a tejpiaci figyelőrendszer erősítése
- új kétoldalú kereskedelmi megállapodások
- új piacokat megnyitása
- vidékfejlesztési támogatások promóciós célokra
3. Intézkedések az élelmiszer-ellátási láncban
- új szakértői csoport létrehozása
- a tejcsomag 2016-os újratárgyalása
4. Egyéb intézkedések
- az iskolatej program módosítása
- tejtermékek a menekülteknek
- egyéb tagállami – marketing és de minimis – támogatások

S hogy mi lett a tüntetés eredménye?
Az Európai Bizottság javaslatára az Unió agrárminiszterei – az
ülésen Magyarországot dr. Nagy István parlamenti államtitkár
képviselte – 500 millió eurós intézkedéscsomagot szavaztak
meg. Az összeg célzott támogatások, piacstabilizálás formájában jelenik meg, valamint az élelmiszer-ellátási lánc működésére fordíthatják a tagállamok. A legnagyobb részt a pénzügyi
támogatások teszik ki, melyek a gazdák forráshiányát csökken26 Holstein Magazin
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TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG.

SAATEN-UNION. TÖMEGTAKARMÁNY
NÖVÉNYEKBEN IS PROFI.
PROTECTOR

A PROTECTOR a tejelô állományokkal rendelkezô gazdaságok alternatív tömegtakarmányaként
hasznosítható fajtarozsa. Erôteljes növekedési erélye nagy zöldtömeget biztosít már igen korai, április
végi betakarítással is. Élettanilag kedvezô összetételû, kiválóan emészthetô, minôségi szenázs jellemzi.
A kritikus, aszályos idôszakok elkerülésével a takarmánybázis biztonságát növeli, betakarítása után
– május eleji vetéssel – a terület ismét hasznosításba vonható. A hivatalos német fajtakísérletekben évek
óta a legmagasabb szárazanyagtermést mutató zöldrozs. Az egyik leggyorsabb, legintenzívebb fejlôdésû rozs, ezért kiválóan védi a talajt a szél- és vízeróziótól. A PROTECTOR még olyan alacsony hômérsékleti tartományban is képes növekedni, amelyben más rozs fajtáknál már leáll a fejlôdés.

SU PHÖNIX

A SU PHÖNIX egy szemes és teljesnövény-szenázs célra egyaránt kiválóan használható rozshibrid. Szemesként alacsony gombaölôszer-igény, szenázshasznosítás esetén a többi rozsnál tágabb idejû betakarítási optimum jellemzi.

SAATEN-UNION FAJTA- ÉS HIBRIDROZSOK TELJESNÖVÉNYSZENÁZS CÉLJÁRA TÖRTÉNÔ FELHASZNÁLÁSÁNAK
TAPASZTALATAI
A silókukorica hozama és termésbiztonsága egyre gyakrabban kerül veszélybe az
aszály és hôsokk miatt, így évrôl évre több gazdaságban jut szerephez az olyan ôszi
vetésû és kora tavaszi betakarítású zöldrozs, amely képes a takarmányadagban
részben helyettesíteni a kukoricaszilázst.
A SAATEN-UNION, a Kaposvári Egyetem és az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. közös kísérletének kiemelt
célja volt a betakarítás ideális idôpontjának meghatározása, a hozam és a minôség számszerûsítése a gyakorlat számára, tekintettel arra a tényre, hogy a
rozsnövény gyorsan vénül, a fenológiai
fázis elôrehaladtával elveszítve emészthetô táplálóanyag-tartalmának jelentôs
részét.
A kísérlet során egy fajta- és három
hibridrozs zöld-, szárazanyag- és szenázshozamát, valamint táplálóanyagtartalmát és emészthetôségét vizsgáltuk
három különbözô fenofázisban betakarítva a zöld növényt (amikor a kalász
még hasban van, majd kikalászolva és
közvetlenül a kukoricavetés elôtt, egyegy hét elteltével). A táplálóanyag-tartalmat és az emészthetôséget négy
ismétlésben NIR-módszerrel mértük
(holland adatbázissal illesztve a spektrumot).

Hozameredmények

A táblázat eredményeibôl látható, hogy
a zöldhozam az 1. és a 2. kaszálás között 1,9–8,9 t/ha értékkel nôtt, ezt követôen azonban általában csökkent. A
zöldhozamban a második és a harmadik fenofázis között szignifikáns változás
nem történt (a csökkenés mértéke nem
valódi). A rozs tehát megtorpant a növekedésben és száradásnak indult. A
szárazanyag- és szenázshozamot kiszá-

molva azonban nagyobb mértékû változás volt megfigyelhetô (3–4 tonna/ha
szárazanyaghozam-többlet 14 nap
alatt). A számított hozamtöbblet tehát
nem a zöldhozamtöbbletbôl adódik,
hanem a növény magasabb szárazanyag-tartalmából. Semmiképp nem javasolt ezért megvárni a késôbbi fenológiai fázist, mivel a szárazanyaghozamnövekedés nem járt zöldtermés-növekedéssel.

Minôségi paraméterek

A betakarításkori fenológiai fázis meghatározó jelentôségû a tömegtakarmány minôsége szempontjából. A rozs
„öregedésével” nemcsak nô a növény
rosttartalma, de a lignifikáció révén
megváltozik rostösszetétele is. A beépülô lignin miatt a sejtfal ellenállóbb
lesz a külsô hatásokkal szemben, ami
csökkenti a táplálóanyagok emészthetôségét (sejtfalhatás), végsô soron jelentôs mértékben csökkenti a növény
táplálóértékét (energiatartalmát). A tejtermelés szempontjából meghatározó
jelentôségû, hogy milyen a tömegtakarmányok emészthetôsége és energiatartalma. Nagyobb energiatartalmú
tömegtakarmányt etetve csökkenthetô
az abrak részaránya az adagban, a bendômûködés számára kedvezôbb abraktömegtakarmány arány alakítható ki.
Ennek hosszú távú kedvezô hatásai ismertek (hosszú hasznos élettartam,
ellenálló képesség: javuló láb- és tôgy-

állapot, kedvezôbb szaporodásbiológiai
státusz). A tömegtakarmány részarányának növelése ily módon csökkentheti a napi adag költségét.
A kísérlet célterülete volt a különbözô fejlettségi stádiumban történô betakarítás. A korai betakarítású, nagy
hozamú, korszerû SAATEN-UNION
fajta- és hibridrozsok esetében a termésmennyiség, a táplálóanyag-tartalom, az emészthetôség, a bendôbeli
rostlebontás, tágabban értelmezve a
fajták táplálóértékének pontosabb meghatározása hiánypótló a hazai gyakorló
szakemberek számára.
A táplálóanyagok közül az öregedési
folyamatot jelzô egyik legfontosabb
táplálóanyag a nyersfehérje, továbbá a
rost, ezen belül a lignin (1–2. ábra). Az
eredmények alapján megállapítható,
hogy a nyersfehérje-tartalom a két hét
alatt közel a felére esett vissza, míg a
lignintartalom majdnem megduplázó-
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A rozs betakarítása április végén, május
elején, kalászhányás elôtti fenológiai fázisban kétmenetes (kaszálás és fonynyasztás) technológiával javasolt, mert
a fiatal növény kiindulási szárazanyagtartalma kevesebb mint 20%, amivel
nem célszerû silózni. A betakarításra kerülô növényhozam jelentôs, nehezen
fonnyad, ezért erre készülni kell a
mûszaki háttérrel. A megfelelô minôségû erjedés miatt a 30% szárazanyagtartalom betartása fontos tényezô! A
vizes rozs a magas fehérjetartalom következtében vajsavasan erjedhet. A
30% szárazanyag-tartalmat elérve szûk
rendet képezünk és járvaszecskázóval
vagy bálázóval felszedjük a növényanyagot. Ha a rendterítô kapacitása
vagy mûszaki állapota nem engedi a
rendterítést, akkor a lehetô legszélesebb
rendet kell hagyni a kasza után és forgatni kell. A fonnyadás idôjárástól függôen kb. 24–48 óra legyen áprilisban

mint a szükséges silózási adalékanyagok
pontos meghatározása és kijuttatása javítja az erjedési paramétereket.
Felhasznált irodalom: Dr. Orosz Szilvia (Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.) és Dr. Hoffmann Richárd (Kaposvári Egyetem, Agrár- és
Környezettudományi Kar, Növénytermesztési
és Növényvédelmi Tanszék) – A tavasz ébredése? A gyorsan vénülô rozs áprilisi betakarításának kritikus pontjai

Blum Zoltán
ügyvezetô igazgató
SAATEN-UNION Hungária Kft.
www.saaten-union.hu

1. ábra: A nyersfehérje-tartalom változása zöldrozsban,
2013. április 29. és május 13. között (Kaposvár, n=4)
% sza.

25
20
15

19,1

20,8
15,7

10

21,5
18,2

18,3

13,7

12,8

11,4

19,9

18,5

11,6

5
0

IV.29.

V.7.

V.13. IV.29.

Protector

V.7.

V.13.

SU PHÖNIX

IV.29.

V.7.

V.13. IV.29.

SU SANTINI

V.7.

V.13.

SU MEPHISTO

2. ábra: A lignintartalom változása zöldrozsban, 2013. április 29.
és május 13. között (Kaposvár, n=4)
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Mire érdemes ügyelni a betakarításkor és azt követôen is?

(ha ennél hosszabb ideig van a renden,
akkor az jelentôsen ronthatja az alapanyag mikrobiológiai állapotát). A hoszszú idejû fonnyasztás táptalajjá alakítja a
növényt a mikrobák számára: a rend
alja nyálkás lesz. Ettôl függetlenül a szárazanyag-tartalom feltétlenül érje el a
30%-ot. Tehát a gyors, de intenzív
fonnyasztás a cél, amit segít a szársértô
alkalmazása, az azonnali rendterítés,
forgatás. Sajnos ezen mûveletek velejárója a talajszennyezôdés. Ajánlott tarlómagasság: 8–10 cm, így a talajszenynyezôdés veszélye jelentôsen csökkenthetô (csapadékos tavaszi idôjárás és
nedves talajállapot esetében kisebb a
fertôzésveszély). Ezeken túl természetesen az optimális szecskaméret, a megfelelô taposással kialakított tömörség
(min. 200 kg szárazanyag/m3), vala-
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3. ábra: A szerves anyagok emészthetôségének változása zöldrozsban,
2013. április 29. és május 13. között (Kaposvár, n=4)
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dott, tehát a lignifikáció rövid idôn belül
rendkívül erôteljes volt. A változás mértéke azonban már 7 nap elteltével
jelentôsnek ítélhetô! A nyersfehérje-tartalom átlagosan 7,7–9,1%-kal csökkent
14 nap alatt, ami 5–7 kg/nap/tehén
rozsszenázs etetése esetében legalább
0,5 kg/nap/tehén extrahált szójadarával egyenértékû.
NIR-technikával lehetôség nyílt a
szerves anyagok emészthetôségének direkt vizsgálatára is (3. ábra). Az eredmények alapján megállapítható, hogy a
szerves anyagok emészthetôségében
10–20% veszteség következett be a két
hét alatt!
A rozsszenázs bendôbeli NDF-lebonthatósága kedvezô és a lebontható
NDF mennyisége jelentôs. Ezen jelentôs
„fölény” a lebontható rost mennyiségében segíti a tejzsír képzôdését és a
bendô cellulózbontó mikroflórájának
fenntartását. A zöldrozs cukortartalma
jelentôs lehet a fenológiai fázistól függôen, de az erjedés során a cukrok szerves savakká alakulnak át, ezért a maradványcukor-tartalom töredéke a kiindulási értéknek. A maradványcukor
mennyisége azonban még ebben az
esetben is duplája lehet a kukoricaszilázsénak.
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A genomika újabb
eredményei Krakkóból
Ari Melinda
tenyésztési mérnök, HFTE
A legutóbbi ICAR értekezletnek június 8-12 között Krakkó adott
helyszínt. A számos érdekes és hasznos előadáson túl farm- és
laborlátogatások is színesítették a programot. A rendezvény keretein belül megismerhettük Lengyelország mezőgazdaságát és
a város nevezetességinek keresztül betekintést nyerhettünk történelmükbe is.
A elmúlt években az ICAR- és Interbull-konferenciák szarvasmarhával kapcsolatos előadásainak többsége a genomikus
bikákról szólt. A tudományág fejlődésével azonban újabb lehetőségek nyíltak más tulajdonságok vizsgálatára is. Krakkóban
a két meghatározó téma a csülökbetegségek és a takarmányhasznosulás volt.
Az első csülökbetegségekkel kapcsolatos előadást Christa
Egger-Danner, az osztrák Rinderzucht tenyésztéssel és genetikával foglalkozó munkatársa tartotta.
A csülök és a láb különféle rendellenességei sántasághoz vezethetnek, a tejelő gazdaságokban ez a leggyakoribb selejtezési ok.
Ezek a problémák szignifikáns hatással vannak a profitra és az állatok általános jóllétére. Ha felismerjük és feljegyezzük a csülök
egészségi állapotát a körmözések alkalmával, értékes információt kaphatunk a lábak egészségéről és bepillantást nyerhetünk
a telep egészségügyi helyzetébe. A genomika fejlődése lehetővé
teszi, hogy elegendő mennyiségű fenotípus és genotípus segítségével meghatározhatók legyenek ezek a rendellenességek.
Az ICAR WGFT 2014 augusztusában egy online felmérést készített az adatgyűjtések jelenlegi helyzetéről és azok felhasználásáról az ICAR tagországai között. 18 országból érkeztek
válaszok, ezek felénél használnak egyedi rögzítéseket a csülökbetegségekre. 6 és 20 eltérő rendellenességet jegyeztek fel,
ami sok esetben tartalmazta a betegség súlyosságát is. Azonban a heterogén feljegyzések bonyolítják az adatgyűjtést és ebből kifolyólag az adatok helyes feldolgozását. Sajnos régiókon
belül is nagy eltérések tapasztalhatók és a körmözéseket nem
minden esetben hozzáértő szakemberek végzik. Ellenben vannak már olyan országok is, ahol a körmözés alkalmával elektromos kézikészülékbe viszik be az adatokat, ilyen célra fejlesztett
programok segítségével. A leggyakrabban feljegyzett betegségek a dermatítisz digitálisz, fehérvonal elválás, laminítisz,
interdigitális felgmóne, interdigitális hiperplázia majd ezt követi a talpfekély. Rutin genetikai értékelést a csülök egészségéről
az északi országok (2010-ben Dánia, Svédország, Finnország,
2014-ben Norvégia) végeztek. Hollandia 2010 óta közöl claw
health (csülökegészség) tenyészértéket. Más országok, úgymint
Kanada, Spanyolország és Franciaország sikeres adatrögzítési
mintákkal rendelkeznek a csülökbetegségek felméréséhez.
Hasonló projekt-tervezetek már más országokban is vannak.
Ahhoz, hogy nemzetközi összevetést készíthessünk a csülkök
állapotáról, egységes programra van szükség. 2014 májusa óta
az ICAR WGFT nemzetközi csülökszakértők és a témában jártas munkatársak bevonásával definiálta az előforduló csülökbetegségeket. A céljuk, hogy létrehozzanak egy olyan nemzetközi
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csülökbetegségekkel kapcsolatos kiadványt, ami a jövőben segítségként szolgál ilyen célú fejlesztésekhez a menedzsmentben
és a tenyésztésben egyaránt. Továbbá képzéseket szervez körmözőknek, hogy a 27 eltérő csülökbetegséget szakszerűen tudják meghatározni.
Noureddine Charfeddine, a CONAFE munkatársa a csülökbetegségek és azok tejtermelésre, fertilitásra és szomatikus sejtszámra gyakorolt hatásairól beszélt.
Spanyolországban három éve egy központosított rendszer
(I-SAP) segítségével a csülökrendellenességek adatainak gyűjtésébe kezdtek. A vizsgálat célja a szelekciós index jövőbeni
fejlesztése azért, hogy megállapítsák a genetikai összefüggést
a csülökbetegségek, láb- és lábvég tulajdonságok, termelési- és
funkcionális paraméterek – szomatikus sejtszám és elléstől az
első vemhesülésig eltelt napok – között. Közel 110.000 tehén,
6 különböző csülökbetegségét jegyezte föl 25 körmöző, mintegy
800 gazdaságban. Ehhez párosították a láb-lábvég küllemi értékeit, termelési eredményeket, szomatikus sejtszámot és két ellés
közötti időt. Figyelembe vették a tehenek korát, az ellések időszakát, az akkori laktációk állapotát és a gazdaságok menedzsmentjét. Leggyakrabban előforduló betegségek a dermatítisz
digitálisz, talpfekély és fehérvonal elválás. Az eredmények azt
mutatják, hogy a tejtermelés már jóval a betegség megállapítása előtt csökken. Főleg a talpfekély és a fehérvonal elválás esetében az elléstől ivarzásig és vemhesülésig eltelt napok száma
növekszik, mert ezek a betegségek elfedhetik az ivarzás jeleit.
Általánosságban elmondható, hogy a magasabb járáskép pontszámmal rendelkező állatok esetében alacsonyabb a lábbetegségek előfordulása. Ahogy várható volt, nagyobb tejtermelésű
tehenek hajlamosabbak a csülökbetegségekre, főleg a krónikus
laminitiszre. Az eredmények igazolták a kapcsolatot a csülökproblémák és az alacsony fertilitás között, valamint magasabb
szomatikus sejtszám esetében a teheneknél többször diagnosztizáltak talpfekélyt.
Franz Steininger, aki szintén az osztrák Rinderzucht munkatársa, szerzőtársaival együtt 2013-ban egy „Hatékony tehén” elnevezésű projektbe kezdtek.

Egyesületi élet
Korlátozott erőforrásokkal rendelkező termelési feltételek mellett, amikor a termőföldekért verseny folyik és a takarmányárak
egyre magasabbak, az érdeklődés a hatékonyság felé irányul.
Az Ausztriai Szarvasmarha Tenyésztő Egyesület 2013-ban belevágott egy projektbe „Hatékony tehén” néven. A projekt célja,
hogy adott körülmények között kiértékelje a genetikai előrehaladás hatékonyságát tejelő teheneknél. A hatékonyság a már
meglévő tulajdonságok kombinációjában látható: tej, hús és
funkcionális tulajdonságok, takarmányhasznosulás és egészég.
2014-es adatokkal dolgoztak.
A vizsgálatban hozzávetőlegesen 5400 tehén vett részt, 3100
hegyitarka, 1300 brown swiss, 1000 holstein-fríz 167 gazdaságból. Testsúly, testméretek (kondíciópontozás, mellkas körméret…), takarmányminőség, takarmányfelvétel és egészséggel
kapcsolatos adatokat gyűjtöttek (sántaság pontozása, ketózis,
csülökállapot). Ebből 3000 tehén genotípizálva is lett. A következő lépés a genetikai korreláció becslése az új tulajdonságok
alapján a total merit indexben. Másik cél, hogy kiértékelésre
kerüljön a testsúly és a takarmányhasznosulás közötti összefüggés. Az adatgyűjtés alkalmával az információk széles skálán
mozognak, ezért olyan megoldást kell találni, amivel olcsóbban
és egyszerűbben lehet mérni az adott tulajdonságokat. Egy automatikus adatgyűjtés a tejtermelésről és takarmányozásról egyszerűbb adatforrás lehet. De egy strukturált adatgyűjtés is úgy,
mint a test vagy a sántaság pontozása egy jó kezdet lehet további
fejlesztések érdekében Ausztria tejelő gazdaságaiban.
Roel Veerkamp, a Wageningen egyetem professzora a takarmányhasznosulásról, mint új tenyészérték kidolgozásáról tartott
előadást.
A genomikát széles körben alkalmazzák a tejelő tehenek tenyésztésénél és ez lehetőséget ad, hogy a takarmányfelvétel
és -hasznosulás mérésénél is használjuk. A növekvő takarmányárak és környezetvédelem szempontjából sem mindegy,
hogy mennyi takarmányt etetünk és az hogyan hasznosul. 10
ország 15 résztvevője ezért összefogott, hogy meghatározzon
egy tenyészértéket a takarmányhasznosulásra. Ehhez számos
genomikus értékelés és vizsgálat szükséges.
Az eljárás számos kérdést felvetett. Milyen nemű és milyen
korosztályú állatok legyenek vizsgálva? Érdemes lenne az állat
egész életét végigkövetni, de többnyire csak a laktációk szakaszai mérhetők. Nehéz meghatározni, hogy mennyi mérés elegendő és melyik állat a leginformatívabb. Ausztráliában és Új-Zélandon például azonos adottságú üszőkből növekedett teheneket
vizsgálnak, ami olcsóbb és praktikusabb. Takarmányfelvételen
túl szükséges forrásként szolgálnak a tejtermelés, élősúly, testpontszámok, egészség és fertilitással kapcsolatos adatok is. Az
állatok közti rokonság is meghatározó. Az életciklus ugyanabban a stádiumában álló tehenek megegyező apával és anyai
nagyapával szintén kiegészítő információval szolgálhatnak.
Pár év múlva a takarmányhasznosulásra történő szelekció elérhetővé válhat.
Robert Fourdraine, az amerikai AgSource munkatársa a cég
által nyújtott lehetőségekről beszélt, ami segítséget nyújthat a
tejtermelő gazdáknak, hogy a beltenyésztettség elkerülésével
maximalizálják a genetikai előrehaladást gazdaságukban.
A genetika mindig is csekély szerephez jutott a gazdaságok
mindennapi életében, ha a takarmányozásról, tőgyegészségről
és reprodukcióról volt szó. A genetikai előrehaladás az USA
tejtermelő farmjain többnyire abból áll, hogy a hiányosságokat
erre szelektált bikákkal javítják. Az alacsony genetikai értékű

tehenek kiselejtezése nem megoldás, mivel nincs lehetőség a
pótlásukra. Modern eljárások azonban számtalan lehetőséget kínálnak, hogy meghozzuk a legjobb döntést a gazdaság fejlődése
érdekében. A genetikai előrehaladásra fordított idő a genomvizsgálat és a szexált sperma megjelenésével csökkent. Számos
eszköz áll a tenyésztők rendelkezésére, hogy maximalizálják
a genetikai előrehaladást a beltenyésztettség elkerülésével.
AgSource Cooperative Service számos különböző lehetőséget
kínál gazdáknak a jó döntések meghozatalához. A GSR (Genetic
Summary Report) egy olyan kimutatás, amivel elősegíthetjük
a genetikai előrehaladást a beltenyésztettség csökkentésével.
A beszámoló megvizsgálja a gazdaság jelenlegi genetikai ös�szetételét az üszők, tehenek és használt bikák viszonylatában.
Megmutatja a genetikai előrehaladást évről-évre és a lányok
termelése alapján a 12 legeredményesebb bikát. Megvizsgálja
a beltenyésztettség fokát a tenyésztés kezdetétől és megállapítja a 10 genetikailag legmeghatározóbb bikát a tenyészetben.
A GSG (Genetic Selection Guide) jelentései segítséget nyújtanak a jövőbeni genetikai előrehaladáshoz fenotípusos és genotípusos információk használatával. Mindezt Net Merit Dollárban fejezi ki és még a borjú megszületése előtt megbecsüli
annak genetikai értékét. Ez alapján eldönthető, mennyi borjúra
van szükség a gazdaság hatékony termeléséhez, ill. melyik borjú maradjon vagy kerüljön ki a gazdaságból. Előre tudni, hogy
melyik borjú csökkentheti a kiadásokat és növelheti a genetikai
előrehaladást, segítséget nyújtva az eredményes tenyésztéshez.
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Cseh Nemzeti Show, 2015
Brno, Csehország
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE
A Cseh Nemzeti Show-nak minden évben más helyszín ad otthont. Idén Brno Európa hírű kiállítási területén került megrendezésre a Holstein show, a nagyszabású mezőgazdasági kiállítás
részeként. Megtisztelő feladatként kaptam meghívást a holsteinfríz egyedek show-bírálatára. Nem titkolt kíváncsisággal érkeztem a helyszínre, hiszen a jövő évi Európa Bajnokság előtt az
egyik komoly vetélytársunk potenciális csapattagjait is szemügyre vehettem.

Több osztályban komoly fejtörést okozott a végső sorrend felállítása, hiszen kiegyenlített mezőnyben kellett apró különbségek
alapján a helyezéseket megállapítani. Komoly genetikai értékeket felvonultató, szépen előkészített és bemutatott üszőkkel
kezdődött a bírálat több osztályon keresztül. A12 egyedet felvonultató legnépesebb osztályban kellett a legtöbbet mérlegelni a
sorba rendezéskor.

Rövid szünet után a tehénosztályok következtek három különböző korcsoportban és kétféle színváltozatban, hiszen a vörös fajtaváltozat egyedeinek külön osztályt alakítottak. Aktív közönség
mellett folyamatos izgalommal zajlott a bírálat, hiszen a végső
győzelem várományosa sokáig váratott magára.

A folyamatosan komoly érdeklődés mellett zajló program a
Struik apaságú második laktációs tehén győzelmével, és a szintén második laktációs Roumer apaságú tehén reserve champion
díjával végződött.

A magas színvonalú, jó hangulatú verseny után ismét tudatosult
bennünk, hogy csehországi holstein populáció óriási léptekkel
halad előre. Nem csak termelés szintjén értek el kimagasló eredményeket, hanem küllemi oldalról is megbízható tartalékokkal
rendelkező állatok hivatottak a holstein hírnevét öregbíteni az
országban.
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30 éves a Bos-Genetic Kft.

2015. június 25-e jelentős dátum a legkorábban alapított hazai mesterséges termékenyítő állomás életében, hiszen ezen a napon nagyszabású rendezvény keretében ünnepelte létrejöttének 30. évfordulóját. A kezdetekkor német genetikára építő vállalkozás mára beírta
magát a hazai holstein tenyésztés történetébe, elég, ha csak a negyedéves tenyészértékbecslések eredményeire vagy a náluk termelő „Év
tenyészbikáira” gondolunk. A hazai ivadékteljesítmény-vizsgálatban meghatározó szerepet vállalnak, ezzel biztosítva kiváló nemesítési
alapanyagot a tenyésztők széles köre számára.

A meghívottak színvonalas tárlaton tekinthették át a cég fejlődését és eredményeit.

Dr. Monostori István ügyvezető igazgató
köszöntötte a mintegy 300 vendéget és
vázolta az elmúlt évtizedek legfontosabb
mérföldköveit.

Herbert Dieckmann az OHG – Osnabrücker Herdbuch EG – elnöke és Hans Willi Warder,
a szervezet ügyvezetője is köszöntötte a Bos-Genetic Kft-t.

Múlt és jelen.
Dr. Szili János
korábbi ügyvezető
igazgatónak utódja,
dr. Monostori István
köszönte
meg évtizedes
fáradozását.

A Bos-Genetic Kft. által a magyar gyakorlatba adaptált innovatív
újításait, érdekességeit, a hazai ivadékteljesítmény-vizsgálatban
értékelődött bikák eredményeinek statisztikai elemzését Bognár
László a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatója tárta a népes hallgatóság elé.
A hazai holstein-fríz tenyésztés
fejlesztésében való 30 éves színvonalas
közreműködést egyesületünk emlékplakett átadásával ismerte el.
A díjat Kiss Ferenc elnök adta át
Bognár Lászlóval.

A Kft. a tenyésztőszervezettel való
tartós és színvonalas együttműködést
emlékéremmel ismerte el.

Pascal Degryse úr a Genes Diffusion ardenni állomásának igazgatója.

Alessandro Ravanelli a SEMENZOO ITALY igazgató
helyettese.

A bikabemutató megnyitása.

A gondozók a kifejlett bikák bizalmát is megőrizték.

Az együttműködés alapja az állat tisztelete.

A színvonalas programot a már szokásos és látványos tenyészbika
bemutató zárta, ahol természetesen a nemzetközi “merítés” és az
állomáson álló és termelő legjobbjai várták a közönséget.
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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
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• Javítja az emészthetőséget,
propilén-glikolt termel
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Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz

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

LALLEMAND ANIMAL NUTRITION
www.lallemandanimalnutrition.com

Területi hírek

Táblaavatás

Immáron öt aranytörzskönyves tehénnel büszkélkedhet Nyakas
András. Ezúttal 2119 Daru (Enyingi Produkáló Jabot×Natán
Chesapeake) nevű tehenük került be azon törzskönyvbe, mely a
100.000 kg tejet termelt egyedeket tartja nyilván.

Harsányi Sándor

Az oklevelet Nyakas András két fiával, Andrással és Tamással,
illetve a telep vezetőivel Guti Gáborral, Papp Sándorral és Dr.
Józsi Tóth Istvánnal vette át.

A püspökladányi ZM-Nagisz Kft. is csatlakozott a „TÖRZSKÖNYVEZETT HOLSTEIN-FRÍZ ÁLLOMÁNY, MINŐSÍTETT TENYÉSZÁLLAT ELŐÁLLÍTÓ ÜZEM” védjeggyel
rendelkező tenyészetekhez. Az oklevelet Kapusi Csaba ügyvezető vette át Bognár Lászlótól a Holstein Egyesület ügyvezető
igazgatójától.

Aranytörzskönyv

Egy másik tenyészet is csatlakozott az aranytörzskönyves
tehenekkel rendelkező telepek sorához, ezúttal az esztári
Berettyómenti Zrt. két tehene érte el a 100 tonna termelt tej
életteljesítményt. 0882 Bimbó (Pretin×Nebuló Bluff) 16 évesen,
12. ellését követően, 1118 Lujza (Pretin×Idom Vulkán) 15 évesen, 11. ellése után került be az aranytörzskönyvbe.

Újabb tenyészet neve került be az aranytörzskönyvbe!
A ZM-Nagisz Kft. két tehénnel jelentkezett be a 100.000 kg-osok
táborába. 2014 Gemil (Bicsérdi Zsolt Aaron×Enyingi Traccs
Manfred) és 2060 Hennie (Hun Pero Rajongó Mandel×Holim
Status Tornedo) nevű teheneik 12. életévükben 7. ill. 8. ellésük
után termelték meg a 100 tonna tejet. Mindkét tehén apja a hazai
ivadékvizsgálatban indult tenyészbika.

Az okleveleket Kapusi Csaba ügyvezető vette át kollégáival.
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Az okleveleket Kovács Sándor és Császi László tulajdonosok,
Takács György telepvezető, Fábián István és Rácz Mihály társaságában vette át.

Területi hírek
Második aranytörzskönyves tehenüket ünnepelték az AgroCow Kft. dolgozói Berettyóújfaluban. Ezúttal 4479 Ida (Form
Brett×Meadowlord) érdemelte ki az elismerést. Ida jelenleg 11
éves és a 6. laktációját tapossa.

Az oklevelet Fábián Szabolcs ügyvezető igazgató kollégáival,
Sipos Lajossal, Bíró Patrikkal, Rózsa Tiborral és Mihucz Sándorral vette át.

felhatalmazza nemcsak e termelési szint elérésére, de ennek akár
túlszárnyalására is. Az öt laktációt megért anyja első lányaként
született, a 100.000 kg tej megtermeléséig eltelt hét laktációt
problémamentesen, kiegyensúlyozottan, magas termeléssel
töltötte. Elsős 10.624 kg-os standard laktációját követően
– Aranytörzskönyvesek között ritkaság számba menően –
másodikosként termelte élete legjobbját 12.194 kg-mal, az ezt
követő négy laktáció e kettő között ingadozott, mígnem a hetedik
végén a telep második Aranytörzskönyvesét ünnepelhettük.
2005-ben fiatal tehénként 80 pontos tőggyel és 81 pontos lábbal
indult a hosszú „útra”. Élete során összegyűjtött mindössze 14
rakásából, hatot „elpuskázott” a második laktációját követő
„nehezebb időszakában”, tehát a fennmaradó hat borjának
születéséhez csupán kilenc szál szalmára volt szüksége.
Az ünneplés által keltett felhajtás, az őt körülvevő emberek,
a szalag a nyakban sem tudta tompítani Eti nagy „szerelme”
a TMR iránti vonzódását. A fotó elkészítéséhez kiszemelt két
jászol közötti terület, az ínycsiklandozó takarmány illata,
látványa mellett számára valódi kihívás volt kivárni a kép
elkészültét, minden pillanatot kihasznált hobbijának, az evésnek
folytatására, étvágyának kielégítésére. Ez lehet talán az Ő egyik
nagy „titka”!?

Ötödik aranytörzskönyvüket vették át az Erdőhát Zrt.-nél Vámosorosziban. 3909 Robi (Mtoto×Siggi) 11 évesen, nyolc ellést
követően termelte meg a 100 tonna tejet és került be az aranytörzskönyvbe.

Balogh Kálmán ügyvezető igazgató, az oklevéllel Balogh
Attila Kálmán műszakvezető és a háttérben Tőkés Lajos, Eti
gondozója.
Az oklevelet Végh Norbert telepvezető Varga Péter tulajdonossal és Kovács Gáborral vette át.

100.000 literes avatások
Sebők Tamás

Tej 2007 Kft., Alsónémedi
30898 8301 8 Eti
15611 Paradise-R Sailor-95-ET×12934 Bis-May S-E-L
Mountain-ET
Eti, a „nagykönyvben megírt” Sailor lány, termelésre,
túlélésre született. Funkcionális külleme messzemenően

Ünnep ide-ünnep oda, csak enni lehessen!
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Észak-dunántúli százezresek
Szabics István
A közelmúltban a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt-ben három
egyed is elérte a százezres álomhatárt. Sajnos a 2002. május
28-án született, Bólyi Udvarló Prescott apaságú 30162 3856 2
Manci már nem érhette meg az avatását. 10 ellésre volt szükség,
hogy megtermelje az ehhez szükséges tejmennyiséget. Nagyon
igyekezett, hiszen legmagasabb termelése a 7. laktációjában
13.633 kg tej volt.
Ugyancsak 10 laktáció alatt érte el a 2002. november 13-án
született, Enyingi Zsöllye Decision apaságú 30162 4505 1 Hajas
nevű tehén a 100.000 literes termelést. A 3., és a 8. laktációjában
is 14.000 kg felett teljesített.
A harmadik, akivel a gazdaság büszkélkedhet, 30162 4510 6
Fáni 2002 november 16-án született, szintén Enyingi Zsöllye
Decision apasággal. Érdekességként elmondható, hogy a 9.
laktációjában 13.012 kg tejjel, élete legnagyobb termelésére volt
képes.

A jászkiséri harmadik
Berkó József
Kihasználva az augusztusvégi pár enyhe
napot, kis ünnepségre gyűltünk össze a Laktored Kft. jászkiséri telepén. Az esemény főszereplője a 648-as Cédrus volt, aki
tejtermelésével bekerült az aranytörzskönyvünkbe. Az „öreg
hölgy” decemberben lesz 17 éves és eddig 14 ellése volt. A szá-

mokból jól látható, hogy a termelésben nem igazán jeleskedett,
de a kitartása meghozta az eredményt. Viszont szinte minden évben adott egy borjút, mint a régi szép időkben. A tenyészetben
ő a harmadik 100.000 literes egyed. A cég vezetését nagy büszkeséggel tölti el, hogy pár évvel ezelőtt bekerültek azon kiváló
gazdaságok körébe, amelyeknél találhatók ilyen állatok, és 615ből három náluk érte el ezt a kiváló eredményt.

Az oklevelet Németh Lajos ágazatvezető, Dr. Ferenczy Dávid
állatorvos és Bogdán Vince inszeminátor vehették át.

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

Információ: +36/30/414-8486
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Az oklevelet Zilahiné Varga Piroska ügyvezető, Olenyik Zoltán
telepvezető és kollégái vették át.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY
INNOVATÍV ÁLLATTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK
KOMPLEX SZAKTANÁCSADÁS
LABORDIAGNOSZTIKA
ÚJ PREVENTÍV HIGIÉNIAI MEGOLDÁSOK
IVÓVÍZ HIGIÉNIA

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

Hazai szerzőink

jelezhetően. A Takarékbank Agrár Központja egy olyan szakmai műhely,
között a trendek hátterének feltárásával – segít kialakítani a megfelelő takt
lépések sorát.
Az alábbi ábrán bemutatjuk, hogy az elmúlt években elsősorban az ázsia
Fórián Zoltánárak hogyan ösztönözték a tejtermelés nö
növekedése miatt magas világpiaci
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amikor a kínai gazdaság növekedése l
tejtermék-import csökkenésében is testet öltött, felborult a piaci egyensúly. A
világpiaci kereslet-növekedés erős megtorpanása egyszerre zajlott a nagy t
A világ legnagyobb tejtermék exportőre,
az új-zélandi Fonterra
százaléka –Az
kerül
a világpiacra.
Ezért a világpiaci
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kibocsátásának
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fővel
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az
egyes
országok
nyerstej
áraira
tovább fokoznak. A Takarékbank Agrár Központja véleménye szerint az
ti munkavállalóinak számát. A Takarékbank Agrár Központja
is. Az adatokat elemezve kimutattuk, hogy a dollárban számolt
az orosz
embargó
meghosszabbítása
és aznapjainkra
erős dollár
megítélése szerint a hír hátterében azkereslet
áll, hogy a mellett
tejipari konglotejárak
közötti 2000-ben
mért 3,3-szoros különbség
tartós áreséshez.
merátum számára a világpiaci versenyképesség
a legfontosabb.
1,5-szeresre zsugorodott. Kivételt képeznek az olyan országok,

A tejpiaci válság háttere

Márpedig az alacsony tejárak világszerte rossz hatással vannak
a termelői kedvre. Akik az elmúlt években lelkesen bővítették
tejtermelésüket elgondolkodtak és visszafogták az iramot, így a
piaci előrejelzések egyre kisebb bővülést mutatnak. Az USDA
júliusi jelentése 2015-re már csökkenő tejtermeléssel számol a
fő exportőröknél. A magyarországi tejtermelők számára az a két
legfontosabb kérdés, hogy (1) meddig tarthat a mostani csökkenő ártrend, illetve (2) számíthatunk-e hasonlóra a jövőben.
A Takarékbank Agrár Központja szerint a tejtermelés az agrárszektor lassú reagálású ágazata, így a mélypont eléréséhez és az
árak emelkedéséhez is hosszú hónapoknak kell eltelnie. A részletes előrejelzés megértéséhez pedig meg kell ismerni a folyamatok hátterét. A három meghatározó tényező a globalizáció, a
kínálat és a kereslet.

mint például Japán, ahol elég sajátosak a tejpiaci körülmények.
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Forrás: girafood.com
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A túlkínálat miatt csökkenő tejtermékárak törvényszerűen vis�szahatnak a nyerstej árakra is.

ország mennyire függ a tejpiaci tömegcikkek piacától. A legnagyobb
j-Zélandon észlelték, ezt követi Brazília és az Egyesült Államok. Az árak
szágokban Hazai
magasabbak,
ahol működik árszabályzási mechanizmus
szerzőink
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A globalizáció másik oldala a tejipar továbbra is gyorsuló koncentrálódása. Kevesen tudják, hogy a világon a tejipar az egyik
legdinamikusabban koncentrálódó iparág. A gyengülő gazdasági
teljesítmény és kereslet nyomán világszerte a tejiparban is az akvizíciók váltak a növekedés leghatékonyabb eszközévé. A tejipar
konszolidációjának gyorsulása globális és helyi szinten is egyre
nyilvánvalóbb, így Magyarországon is határozott élénkülés tapasztalható a tejipari akvizíciók terén: egyre sűrűbben jönnek
a tejipar konszolidációjával kapcsolatos hírek. Például: a világ
egyik legnagyobb tejipari csoportja, a Lactalis megvette a tiszafüredi Kuntejet; a holland tulajdonú FrieslandCampina Hungária
Zrt. pedig eladta debreceni gyárát a székesfehérvári Alföldi Tej
Értékesítő és Beszerző Kft-nek. A Takarékbank Agrár Központjának előrejelzése szerint ezek a cégfelvásárlások nem a
tejipari konszolidáció végét jelzik.

2015

Forrás: clal.it
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1. Az Európai Unió és benne Magyarország tej és tejtermékár
folyamatokat, tehát a kilátások a nemzetközi piaci folyamatok
1. Az Európai Unió és benne Magyarország tej és tejtermékárai tükrözik a világpia
folyamatokat, tehát a kilátások a nemzetközi piaci folyamatok függvényei.
Hazai szerzőink
TOP20 2015
A világ legnagyobb tejipari csoportjai a Nestlé, a Lactalis és a Danone. A TOP20-as lista
első hét helyén nem volt változás az elmúlt évben. Ebben nagy szerepe volt a folyamatos
felvásárlásoknak. A leglátványosabb előretörést a kanadai Saputo mutatja, de a nagy kínai
cégek, a Yili és a Mengniu is látványosan haladnak felfelé a listán évről-évre. A Yili már be
is lépett a 10 legnagyobb cégcsoport közé. Két japán csoportra (Meiji, Morinaga) jellemző
a lefelé ereszkedés, ez is leginkább egyes cégeik eladásával függ össze. Szemben az egy évvel korábbi 111-gyel, 2013-ban 124 tejipari felvásárlást regisztráltak. Ez messze felette
van a korábbi éveket jellemző évi 70-75 jelentős akvizíciónak. A növekedés motorja a
kínai cégek külföldi felvásárlása.

Forrás: DG Agri

A világ legnagyobb tejipari csoportjai 2015
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átlagára 5 százalékkal mérséklődött. Az elmúlt hónapokban
a nyerstej kiviteli ára mintegy 10 forinttal a belföldi ár alatt
volt. Bár ennek ellenére 2015 első negyedévében 13 ezer
tonnával több tejet exportáltunk, mint egy évvel korábban, a
nyári feleslegek a 10 százalékkal csökkenő import ellenére
is tetézik a bajt.

Forrás: AKI adatok alapján a Takarékbank Agrár Központ számítása

4.

Arra a kérdésre, hogy a magyarországi tejipar képes-e egyáltalán arra, hogy reagáljon a helyzetre, vagy kiszolgáltatott,
s csak elszenvedője a tendenciáknak, a Takarékbank Agrár Központja válasza az, hogy jelenleg még leginkább az
utóbbi, de érzékelhetően növekszik a képessége arra, hogy
jobban kihasználja lehetőségeit. A magyarországi tejiparban
az előttünk álló hónapok is a konszolidáció erősödését, a
stratégiai együttműködések számának növekedését, a jövő

év pedig már a beruházások élénkülését is hozni fogja. Ez
utóbbi az EU társfinanszírozásában megnyíló pályázati lehetőségekkel is összefügg.
5. Ahhoz, hogy a tejipar fenntartható növekedési pályára tudjon állni, minden üzemméret tartományban fejlesztésekre
van szükség. Az egységes fellépés pedig nélkülözhetetlen
ahhoz, hogy a szabályozók és a fogyasztó irányában való érdekérvényesítés, valamint kommunikáció magasabb szintre
léphessen. A Tej Terméktanács és a Magyar Tejipari Egyesülés együttműködése is azt jelzi, hogy a szektor szereplői
ingatagnak érzik a lehetőségek és veszélyek közötti egyensúlyt.
6. Fokozódik a feketegazdaság elleni küzdelem és egyre tudatosabbá válnak a fogyasztók, ezért az import tere tovább fog
szűkülni a belföldi tejtermékpiacon.
7. Az erős és hosszú árcsökkenés egyik következményeként
globálisan tovább gyorsul a tejtermelés koncentrálódása.
8. A tejpiaci helyzet kialakulását nem lehet az orosz embargóra fogni, miközben hatása nem kérdőjelezhető meg. A Takarékbank Agrár Központja ezt az okot inkább a közvetett, az
európai túlkínálat okozta importnyomásban látja.
9. Ahol versenyképes az export, nyugodtan alszik a tejtermelő és a feldolgozó is. Az export versenyképessége viszont
számos feltételt támaszt a mennyiségtől, a minőségen át a
szervezettségig és piaci munkáig.
10. A tejtermékek világpiacán a nagy termelők növekvő kibocsátása időről-időre zavarokat fog okozni, de mindenesetre
nyomás alatt tartja az árakat. A Takarékbank Agrár Központja szerint ez is gyorsítja majd a tejtermelés koncentrálódását.
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Az ellés lefolyásának hatása tejhasznú tehenek
egyes szaporodásbiológiai mutatóinak alakulására
Bajcsy Árpád Csaba1, Hallman Jessica1, Klie Zsuzsanna2, Bartyik János2
Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Haszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinika, Üllő, 2
Enyingi Agrár Zrt. Kiscséripusztai tehenészet

1

Tejhasznú szarvasmarhában számos tényező befolyásolja az
ellés lefolyását. Ide tartoznak egyebek mellett a borjú mérete,
az anya korábbi elléseinek száma, a termékenyítésre használt
spermát termelt bika jellemzői. Az ellés lefolyásának jellemzésére gyakran használunk elléskódokat. Bár ezek alkalmazásában
lehetnek eltérések az egyes gazdaságok között, segítségükkel a
nehéz ellések előfordulását és azok okait is könnyebben elemezhetjük (1. táblázat).
1. táblázat: A telepen az elléskódokat az alábbiak szerint alkalmazták:
Ellés kód
1
2
3
4
5

Jelentése
Magától ellett
1 személy kis segítségével ellett
2 személy segítségével ellett
3 - 4 személy segítségével ellett
Állatorvosi műtéti beavatkozással ellett

A nehézellés előfordulási gyakorisága szarvasmarhában mintegy
3-10%, melyet külső és belső tényezők befolyásolnak. Előbbiek
közül a takarmányozás, az ellési felügyelet, az ellés megindításának körülményei, egyes fertőző és nem fertőző betegségek
említhetők. Utóbbiak esetében az anya részéről annak életkora,
testtömege, medencemérete, ellésszáma, fajtája, vemhességének
hossza, a magzat részéről a borjú születési testtömege, mérete,
ivara, prezentációja és az apai hatás játszik fontos szerepet. A
nehéz ellés okai között legtöbbször az anyai-magzati téraránytalanság (45%) fordul elő, ezt a rendellenes prezentációk (26%)
követik, majd 10% alatti előfordulási gyakorisággal a hiányosan
feltágult méhnyak, hüvely, a fájásgyengeség, a méhcsavarodás
és egyéb rendellenességek, pl. hulla, vagy torz magzatok következnek.
A nehéz ellésnek súlyos következményei lehetnek: acidózisos vagy holtan születő borjak, gyenge vitalitású újszülöttek
perinatális mortalitása, a lágy és/vagy a csontos szülőút sérülései, elhúzódó involúció, a petefészek-működés késedelmes
újraindulása, a két ellés közötti idő megnyúlása, sőt kivételes
esetekben akár az anya elhullása is. Ezek együttesen az ellátásuk
során jelentkező többletmunka költségével és a csökkent bevétellel jelentős gazdasági veszteséget okozhatnak a telepnek.
Egy magas termelési szintű, nagy létszámú tejelő tehenészetben
azt elemeztük, miként befolyásolja az ellés lefolyása a szaporodásbiológiai állapot alakulását az aktuális és a soron következő
laktációkban.
Ehhez a nehéz ellések előfordulását és lehetséges okait, valamint következményeit vizsgáltuk 7 egymást követő év adatainak feldolgozásával. Az adatokat a RISKA program segítségével
nyertük és rendszereztük. Az elemzések során különösen a borjú
méretének és nemének szerepét, az anya és a bika hatását vizsgáltuk az ellés lefolyását illetően, és összefüggéseket kerestünk
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a nehézellés előfordulása és egyes szaporodásbiológiai mutatók között a későbbi ellések tekintetében is. Az értékeléshez a
vemhességi idő és a szervízperiódus hosszát, a termékenyítések
számát, a laktációszámot, a borjú születési testtömegét, ivarát, a
bika szerepét és az elléskódot vettük figyelembe.
Vizsgálati eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a szakirodalmi ismeretekkel egyezően a bikaborjak nagyobb testtömeggel születtek, mint az üszőborjak (1. ábra), valamint, hogy a
bikaborjak emiatt gyakrabban voltak érintettek a nehéz ellésekben (2. ábra).
1. ábra: Az újszülött borjak ivara és testtömege közötti összefüggés

2. ábra: Az újszülött borjak ivara és az elléskód közötti összefüggés

Hazai szerzőink
Az egymást követő évek során ugyanazon tehenek elléslefolyására az életkor jelentős hatással volt. Az ellés üszőkben
gyakrabban igényelt segélynyújtást, tehenekben az életkor
előrehaladtával és a testméret növekedésével ritkábban fordultak
elő, míg nagyon idős tehenekben ismét kissé gyakoribbá váltak a
segélynyújtást igénylő ellések (3. ábra).

5. ábra: Az elléskód hatása a szervízperiódus alakulására

3. ábra: Az ellésszám és az elléskód összefüggése

A nehéz ellések gyakrabban vezettek csökkent termékenységhez, egyúttal magasabb termékenyítési indexet (4. ábra), csökkent fogamzási arányt és hosszabb szervízperiódust (5. ábra)
eredményeztek. Ezek következtében termeléscsökkenés, a gazdaságosság romlása jelentkezett, vagyis egy nehézellés következménye sok esetben végigkísérte a tehenet egész életében.

Összefoglalva megállapítható, hogy a magas termelési szint,
mely arra ösztönzi a gazdákat, hogy az üszőket minél előbb,
még teljes felnőtt méretük elérése előtt termékenyítsék, az
ilyen anyákban gyakran relatív nagy magzatot eredményez.
Amelyik tehénnek pedig már volt nehézellése, annál valószínűbb ennek újbóli előfordulása későbbi ellései során, ami
egyéb szaporodásbiológiai mutatók romlását is eredményezi.
Ennek csökkentésére törekedjünk megfelelő apaállatoktól
származó ondó használatával, valamint azzal, hogy az üszőket csak kellő életkoruk és különösen megfelelő testméretük
elérése után vesszük tenyésztésbe.
Támogatás: NKB 15903/2009, 15904/2013.

4. ábra: Az elléskód hatása a termékenyítési index alakulására

A nehézellések előfordulásának csökkentésére a tenyésztési
eljárások során törekedni kell olyan bikák igénybe vételére,
melyek megfelelő méretű (nem túl nagy) testméretet és kön�nyű ellésre való hajlamot örökítenek. A különböző bikáktól
származó utódok születéskori testtömege és az ellési nehézségek elemzései alapján beigazolódott, hogy a megfelelő genetikai képességekkel rendelkező apaállatok kiválasztásának nagy szerepe van a könnyűellésre való állományszintű
szelekció során. Erre különösen az üszők párosításakor kell
fokozottan figyelni, hogy azokat csak bizonyos bikáktól származó spermával termékenyítsük. A kis medencéjű anyákat
ellés után távolítsuk el az állományból.
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A toxinkötők hatása a mikotoxinokra és a szervezetre
Kürthy-Molnár Zoltán
Timac Agro Hungária Kft
A mikotoxinok, mint a penészgombák másodlagos anyagcseretermékei, nagy gazdasági károkat okoznak a tejtermelő gazdaságokban. Negatív hatásuk azonnal jelentkezik a szaporodásbiológiai paraméterek romlásában, a tejtermelés csökkenésében,
a szomatikus sejtszám megemelkedésében. Az ismert kórképek
mellett azonban számítani kell arra, hogy a hosszantartó toxinterhelés károsítja az állatok immunrendszerét, gyulladásokat
okoz az emésztőrendszerben, drasztikusan lecsökkenti a hasznos
élettartamot.
A gazdasági abrakok és tömegtakarmányok toxinterhelése
ugyan csökkenthető az agrotechnikai, növényvédelmi szabályok
betartásával, de a penészgombák toxintermelése sok esetben
csak a betárolást követően indul meg. Érdemes tehát a betárolt
takarmányokból több alkalommal mintát venni és az arra alkalmas laboratóriumokban bevizsgáltatni. A mintavétel során pedig
arra kell törekedni, hogy a laborba küldött minta reprezentálja a
takarmánykészletet.
Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló takarmányok toxinszintje meghaladja a határértéket, úgy egyetlen lehetőség maradt, toxinkötőt kell használni.
A toxinkötő készítmény kiválasztásánál nagyon körültekintően
kell eljárni, ugyanis míg egy nagy aktív felülettel és sok kötőhellyel rendelkező szervetlen abszorbens kiválóan köti a poláros
jellegű aflatoxint, gyakorlatilag teljesen hatástalan a zearalenon,
T2 vagy DON toxin esetében. A szervetlen toxinkötők (agyagásványok, aktív szén) másik nagy hátránya, hogy a bélcsatornában
lévő vitaminokat és ásványi anyagokat is megköti, azok felszívódása korlátozott
lesz, hiánytünetek
alakulnak ki.
Az élesztő-sejtfal
alapú
toxinkötők az aflatoxin
megkötése mellett nagy hatásfokkal kötik a
szaporodásbiológiai, termelési,
immunrendszeri
problémákat oko-
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zó Zearalenon és DON toxinokat is. Az ilyen jellegű toxinkötők
nem kötik meg a mikrobiális fehérjeszintézis alapjául szolgáló
aminosavakat, a bendőben keletkező ammóniát és a szervezet
zavartalan működéséhez szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat.
Mivel a mikotoxinok a negatív szaporodásbiológiai folyamatok
beindítása mellett károsan befolyásolják a bendő működését, a
bendőbaktériumok fejlődését, a tápanyagok felszívódását, érdemes olyan készítményt választani, ami a toxinmegkötés mellett
támogatja az emésztési folyamatokat, fokozza a bendő működését, erősíti az immunrendszert, röviden: pozitív hatással van
a termelési folyamatokra. A toxinkötő komplex mellé kevert
Bendőkomplex puffer-anyag a pH szabályozásával együtt a bendőben végbemenő illózsírsav szintézisre is pozitív hatást gyakorol. A takarmányokhoz kevert illóolajok szerepe pedig már
elvitathatatlan az étvágy és az emésztési folyamatok fokozása,
ezáltal a tejtermelés növelésének területén. A takarmányélesztő
hatása a bendőbaktériumok fejlődésében, a szomatikus sejtszám
csökkenésében és a tejtermelés emelkedésében mutatkozik meg.
A sikeres toxinkötést a szaporodásbiológiai mutatók javulása
egyértelműen mutatja.
A kombinált toxinkötő készítmény hatására (takarmányok határérték feletti ZEA és DON terhelése mellett) az első félévben
látványosan nőtt az első és második termékenyítésre vemhesült
tehenek aránya. A vemhesülési index pedig 3,3-ről 2,8-ra csökkent.
A kombinált toxinkötő használata nem jelent magasabb költséget, mint egy élesztő-sejtfal alapú készítmény alkalmazása,
hatása azonban
nem csak a toxinok semlegesítésében, hanem
a
tejtermelés
mérhető növekedésében is megmutatkozik.
A mikotoxinok
káros hatásaként
kialakuló szaporodásbiológiai
problémák, és
termelési kiesések csak lassan
vagy egyáltalán
nem fordíthatók
vissza. Ezért mielőtt dönt, vagy
a már megszokott
terméket
választja érdemes utánanézni,
hogy az elmúlt
évek innovációi
milyen új megoldást kínálnak
Önnek.

Toxinkötő hatás

Hazai szerzőink

a szaporodásbiológiára és a tejtermelésre
A LITHARUMEN-nel
ELÉRT EREDMÉNYEINK,

A magyarországi állattenyésztők az idei évben ismerték
meg a Timac Agro toxinkötő termékét a Litharument.
Összetételének, hatásmechanizmusának köszönhetően
jelentős sikereket értünk el több tejtermelő gazdaságban
a mikotoxinok okozta szaporodásbiológiai problémák
csökkentésének területén.

a takarmányok határérték
feletti T2 és F2 toxinterhelése mellett.

Termékenyülési adatok
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Vemhesülési %
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1. termékenyítés
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%
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149

56,16
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%

138
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54,34

131

143

145

Vemhes

1.– 2. termékenyítésre vemhesült tehenek

Össz.
vemhes

Több termékenyítés
Több vemhes tehén

27
17,53

49
26,63

52
23,96

184

217

258

Tehén termékenyítés

54,74
2014

Össz.
vemhes

49,32
%

2015.01.– 02.

2. termékenyítés

A Litharumen a növényi illóolajoknak és Bendő-komplex tartalmának
köszönhetően fokozza az állatok étvágyát. Ennek köszönhetően a tehenek takarmányfelvétele a hőstresszes napokban is stabil maradt.

Magasabb vemhesülési %
A 2015 január – februári
adatok alapján a
termékenyített tehenek
49,3%-a vemhesült az első
két termékenyítésre.
A 2015.06.05. értékelés
alapján 164 tehén
vemhesült az első
termékenyítésre, ez a
vemhes állomány 29,3 %-a.
A vemhesülési index 2,8
(2014-ben 3,98)

Kürthy-Molnár Zoltán

Kereskedelmi és Marketing Menedzser;
Állattenyésztési Divízió

+36 20/459-2846

zkurthy@hu.timacagro.com

A termék használatával, és ajánlatainkkal kapcsolatban
keresse állattenyésztési szaktanácsadóinkat:

http://webagro.hu/katalogus/allattaplalas.html

Állattáplálás Felsőfokon
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Európai és hazai embrió
átültetés számokban
dr. Flink Ferenc
NÉBIH
Szarvasmarha
embrióátültetés
2014-ben
Szarvasmarha embrióátültetés
2014-ben

37.347-rel, Németország 21.897-tel vette ki a részét, ezekben
az országokban szinte pontosan ugyanannyi embrió ültettek be,
mint a megelőző évben. Megemlíthető még Olaszország 7500
körüli, Belgium 6751 szarvasmarha embrió átültetéssel, a többi
ország teljesítése ennél lényegében kevesebb. Az „új” EU tagállamok közül Lengyelország jelentette a legtöbb szarvasmarha
embrió átültetést – 900-at –, Magyarország 636-tal követi. Az
összes európai átültetésen belül szinte pontosan fele-fele arányban 59.546 embriót friss állapotban, 63.834-et mélyhűtés utáni
felolvasztott állapotban ültettek át. Az „in vitro” átültetett embriók aránya az összes átültetés mintegy 10%-át képviseli. (in vitro
friss embrió átültetés 11.430, in vitro fagyasztott kereken 3000.)
Az „in vitro” technológia alkalmazását mindösszesen 8 ország
jelentette (Hollandia, Németország, Spanyolország, Oroszország nagyobb számú, illetve két ország, Portugália és Luxemburg csekély számú programmal).
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exportált
embriók

A szarvasmarha embrió előállításról szintúgy 22 ország adott statisztikát. A kimosott
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137802 2143 tak elő, ezeket be is ültették, mégpedig 40et friss, 50-et fagyasztásból visszaolvasztott
A Nemzetközi Embrió-átültetési Társasághoz befutó adatközléállapotban.
Lónál
2013-hoz
képest jelentősen megnőtt az embsek szerint Európában évente átlagosan mintegy 100.000 szarrió
átültetési
aktivitás.
Három
országban 380 embriót állítottak
vasmarha embrió átültetése történik elsősorban az Unió tagálelő,
szinte
valamennyi
átültették,
mégpedig 376-ot friss, kettőt
lamaiban. Az összesítés természetszerűen az adatszolgáltató
fagyasztott/visszaolvasztott
állapotban.
Ebben a pionír szerepet
országok számán és jelentésein alapul, így az évenkénti szórás
Franciaország
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be,
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átültethető minőségű
ken 120.000-et meghaladó átültetést jelentett 22 adatszolgáltaembriót
kinyerni
(365).
tó ország. Ebből Hollandia kereken 38.000-rel, Franciaország
átültetett embriók száma
In vitro

Doorman üszők a Kőrös 2000 Mg. Kft-nél

Hazai szerzőink
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országonként
2014.
Szarvasmarha
embriók
előállítása
országonként
2014.
o
N
No embrió- No ebből
No átültetembriógyűjtések
átültethető
Ország
gyűjtés
gyűjtött
hetők száma
aránya szexált
minőségű
(kimosás) embriók
mosásonként
spermával
embriók
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A hazai adatok európai megmérettetésben továbbra is úgy alajelent: ugyanis a szarvasmarha ENAR mesterséges termékenyíkulnak, ahogyan az állatlétszámunk aránylik a kontinens szarvastési/embrió átültetési számítógépes alrendszerébe (TER) mind a
marha létszámához. Az összesített adatok szerint a 2014-es évben
kimosásokat, mind a beültetéseket naprakészen jelentenie kell.
76 kimosott donorból 1010 embriót nyertek, ebből átültethető minőségű volt 675. A hazai termelési tevékenység összes volumene
a módszer és szolgáltatás iránti igények hullámzása következtében az előző évhez képest mintegy harmadával csökkent.
A munka döntően már pár év óta a húshasznú állományokra
koncentrálódik. 58 donort mostak ki, ebből 835 ivari képletet
nyertek, az átültethető embriók száma 534 volt, míg a tejhasznú
donorok száma ennek kevesebb, mint negyede (13). A kinyert
117 embrióból 110 volt átültethető minőségű. Részben új típusú
munka volt 5 kettős hasznosítású donornál megvalósított mosási
program, 58 kinyert és 31 átültethető minőségű embrióval.
Bérdi Petra doktornő a csípőteleki embriólaborban
A különösen a tejelőknél alkalmazott mosásokra vetített – de
mikroszkopizál
összesítésben is – a transzferábilis embriók arányát tekintve Magyarország minden versenytársát megelőzi!
A hazai 636 szarvasmarha embrió átültetés mintegy harmada
történt friss állapotban (220) a többi pedig fagyasztásból történt felolvasztás után (416). Örvendetes, hogy a hazai beültetési
munka viszont nem csökkent, számszerűségében ugyanannyi,
mint 2013-ban volt. Tárgyévben 15 hazai előállítású embrió exportjára is sor került.
2014-ben az akkreditált szarvasmarha, juh és ló embrióátültető
munkacsoportok létszámában változás nem történt, az elfogadott négy embrióátültető állomás közül egy végzett érdemi tevékenységet. (két állomás a juh ill. ló fajban rendelkezik működési
engedéllyel.)
A fenti statisztika magyar részjelentése így döntően az Embrió
Kft., Pécs mobil szarvasmarha embrióátültető állomás adatközlésén alapult (lóban, juhban/kecskében nem volt jelenteni valónk.)
Potenciális donor tehén a Bonafarm csipőteleki tehenészetéIdőről időre felmerül állandó jellegű vagy mobil új állomás léteben: Teves - a 2014. évi Nemzeti Holstein Show első helyezettsítése exportorientált tevékenység motivációjával, ezek többnyije a fiatal tehén kategóriában
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Hígtrágya szeparálás hatékonyan
Komjáthi Bálint
üzletágvezető, Pap-Agro Kft.
A modern nagyüzemi tejelőszarvasmarha tartás a trágyakezelés terén is megköveteli
a kiváló munkaminőségű,
hatékony és környezetbarát,
de egyúttal egyszerű, kön�nyen kezelhető technológiák alkalmazását. Igaz ez a
hígtrágya szeparátorokra is,
melyek alkalmazásával az
elválasztott híg- és szilárd
fázis könnyebben kezelhetővé válik, valamint a további
hasznosítás lehetősége sokrétűbb lesz.
Dobszeparátor beépítése.
Nagyon fontos szempont,
hogy a berendezések ne igényeljenek folyamatos felügyeletet,
az indulás, a szeparálási folyamat és a leállás, öblítés is lehetőleg
automatikus legyen.
A hígtrágya szeparálásához tehát olyan berendezésre van szükség, ami minimális napi odafigyelést és karbantartást igényel,
telepítése minél egyszerűbb és működése hosszú távon is hibamentesen biztosított kiváló munkaminőség mellett.
A fenti igények figyelembevételével fejlesztette ki a Doda gyár
a forgódobos hígtrágya szeparátort, mely megfelelő választás a
modern állattartó telepek számára.
Alacsony üzemeltetési költségek
A forgódobos szeparátor olyan aktív szárazanyag leválasztást
végez, ahol a működési elvből következően nem ébrednek nagy
súrlódó erők, ennek köszönhetően kiemelkedően magas az élettartama. A forgó perforált dob külső palástjára érkezik a szeparálatlan hígtrágya, amiből két hidraulikusan állítható nyomóhenger pár kényszeríti a folyékony fázist a dob belső felébe, ami
onnan aztán gravitációsan távozik. A leválasztott szilárd fázis a
dob külső felületén marad, ennek eltávolításáról két kaparó él
gondoskodik, a perforáció közül pedig egy tisztító kefe távolítja

Dobszeparátor és működési elve.
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Mobil kivitelű dobszeparátor.
el a szárazanyagot. A berendezés meghajtásáról egy mindössze
2,2 kW teljesítményű elektromos motor gondoskodik, így hos�szú távú üzemeltetése gazdaságos.
Karbantartásmentes üzem
A szeparátor egy nyomáskapcsoló jelére indul, a folyamat végén
vízzel kitisztítja magát, teljesen leürül, így télen sem áll fenn
az elfagyás veszélye. Kézi munkaerőt csak a tisztító kefe kézi
utánállítása igényel néhány hetente. A dob állandó terheléséről
egy nyomást kompenzáló torony gondoskodik, a keményanyagvédelem pedig a belépő oldalon megakadályozza idegen tárgy
bekerülését a gépbe, elősegítve a hibamentes működést.
Nagy teljesítmény
A szeparátor teljesítménye 25-60 m3/óra a hígtrágya sűrűségének függvényében. A szarvasmarha telepeken sok helyen a
hígtrágyában is előforduló és nehezen kezelhető szálasanyag
(jellemzően szalma) nem okoz problémát, mivel nem tud a perforáción fennakadni.
Ezen tulajdonságai révén a forgódobos szeparátor fontos eleme
lehet a korszerű, gazdaságos technológiákat szem előtt tartó gazdaságoknak, tovább javítva versenyképességüket.

Nyugalom és profit
Mikotoxin problémák tökéletes megoldása, innováció a természet erejével
Mondhatjuk, hogy ennek az évnek is vége, újra itt a szeptember. Igen, én az évet az utóbbi 20 évben már szeptembertől-szeptemberig számolom. Talán az öregapámnak, talán a korábbi francia munkaviszonyomnak köszönhető, de nekem valahogy szeptemberben van vége és itt kezdődik gazdász szemmel az év. A 2014-es aratás
bő termést hozott, de csapnivaló minőséget, legalább is mikotoxinok tekintetében. Ezt megfejelte a 2015-ös év
elejének alacsony felvásárlási ára is, nem lett valami fényes a pénzügyi eredmény. Az alacsony felvásárlási árak
hatására érdekes döntések születtek.
Egyrészt azok a tulajdonosok és vezetők, akik csak pénzügyi alapon döntöttek és nem nézték a naturáliákat,
kivetettek minden olyan anyagot a takarmányból, ami szerintük „csak” költség. Köztük számos takarmány-kiegészítőt, adalékanyagot. Ugyanakkor felelősen gazdálkodó vezetők, akik megértették, hogy vannak kiegészítők,
amelyek megtérülnek és a jövő években is hasznot hoznak, azok haladó gondolkodásúnak tekinthetők. 3 év
múlva fog igazán kiderülni, hogy mely szemlélet képviselőinek volt igaza…
Most a 2015-ös gabona betakarítása során, túl az árpán, búzán és egyéb gabonákon, de derékig benne a kukoricában, az látszik, hogy a mikotoxinok nem adták fel a harcot. 600-tól 6.000 ppb-ig találnak a gabonákon DON
toxint, pedig ezek még a nyári esők előtti aratásból vannak. Azt mondhatjuk, hogy majd a kukorica eldönti, hogy
milyen is lesz ez az év. Az azonban teljesen bizonyos, hogy különösen a tenyészállatok meghálálják a gondoskodást.
Eddigi vizsgálataink során az IMPAVIDUS által forgalmazott, MMi.S toxinkötő előírás szerinti használatakor minden esetben javulnak a termelési eredmények és szignifikáns, pozitív irányú változások történnek a szaporodásbiológiai mutatókban is.
Ezért javasoljuk Önnek is, hogy kezdje el, illetve folytassa tovább az MMi.S széles spektrumú mikotoxinkötő
használatát, hogy a nyugalom mellé még jelentős profitra is szert tehessen.
Forduljon hozzánk bizalommal, kérdéseire szívesen válaszolunk!
Illés Róbert, regionális értékesítési vezető, IMPAVIDUS Trade Kft.
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Minőségi tömegtakarmány jelentősége
a tejelő tehenészetekben
Mátyás-Dzuró Tímea
Sil-All Technical Support Manager
Az utóbbi 10 évben hatalmas változásokon ment át a világ mezőgazdasága. A nyereségesség fenntartása érdekében a mai mezőgazdaság az agronómia és a takarmányozás ismeretén kívül
azt is megköveteli a gazdáktól, hogy átlássák a gazdasági tendenciákat és a hatékony üzemvezetés minden aspektusát.
Szilázst készítünk, hiszen ez a leghatékonyabb és költségkímélőbb módja annak, hogy megőrizzük a takarmányaink minőségét
és az állatainkat egész évben ki tudjuk szolgálni különböző típusú és minőségű takarmánnyal.
• Az előnyöket mindenki ismeri:
• költséghatékony takarmány-ellátás,
• következetesség,
• egész évben rendelkezésre álló takarmány,
• nyomon követhetőség,
• ismert minőség.
A szálas tömegtakarmányok silózását már régóta alkalmazzák
a takarmányok betakarításkor meglévő tápanyagok megőrzése
érdekében. A silózás az erjedés egy formája, melynek során a
baktériumok a növényekben lévő cukrokat tejsavvá alakítják.
Célja, hogy a friss szálastakarmányban lévő tápanyagok lehető
legnagyobb mennyiségét megőrizze a kész szilázsban.
Az erjedést befolyásoló tényezők
A takarmányok (például a pillangósvirágúak/hüvelyesek) magas
fehérjetartalma közömbösíti a baktériumok által termelt tejsavat,
így több sav termelésére van szükség egy ugyanolyan mértékű
pH-csökkenés előidézéséhez. E takarmányféleségek emellett viszonylag alacsony cukortartalmúak is.
A takarmányok szárazanyaguk cukortartalma alapján az alábbi
három nagy csoportba oszthatók (e cukortartalom megkönnyíti
a tejsavtermelést és egyben befolyásolja, hogy a takarmányok
milyen könnyen silózhatók):
• Könnyen silózható: >3% cukor (friss súlyra) (pl. kukorica)
• Közepesen könnyen silózható: 1,5–3,0% cukor (friss súlyra)
• Nehezen silózható:
<1,5% cukor (friss súlyra)
(pl. lucerna, borsó, bab, szója)
Az időjárás, a hőmérséklet és a termesztési körülmények egyaránt jelentős mértékben befolyásolhatják a silózási folyamatot
az erjedés korlátozása révén:
• A termesztési körülmények befolyásolhatják a szálastakarmányok – például a fű és a lucerna – cukortartalmát, ezáltal
megnehezítik a tejsav termelését és lelassítják az erjedési
folyamatot.
• A takarmánynövényekre kerülő nitrogén száraz időben lassabban szívódik fel. Ha ezt nedves időjárás követi, a növények sokkal több nitrogént vesznek fel, mint amennyit
hasznosítani tudnak. Ez a feleslegben felhalmozódó nitrát
jelentősen gátolja a szilázs erjedését.
A hatékony erjedés felfogható úgy is, mint a dominanciáért folytatott versengés a hasznos és kívánatos tejsavbaktériumok és a
nem kívánatos, romlást okozó baktériumok, élesztőgombák és
penészgombák között. Minél gyorsabban bekövetkezik a hatékony erjedés, annál táplálóbb és emészthetőbb lesz a szilázs. A
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kezdeti szárazanyag-veszteség a növény széntartalmának azt a
részét jelenti, amely a nemkívánatos mikroorganizmusok szaporodása és a tovább folytatódó sejtlégzés következtében CO2
formájában elvész.
Szárazanyag-veszteségek elsősorban a silózás első hetében, később pedig a silóbontáskor következnek be. A problémák mindkét esetben arra vezethetők vissza, hogy az oxigén kezelése és
a higiénia nem megfelelő a besilózáskor. A technológiai gyakorlatnak ezért a következőkre kell összpontosítania:
• A levegő hatékony és tartós eltávolítása a besilózás, a tárolás és a silóbontás teljes tartama során, a romlást okozó
baktériumok tevékenységének minimálisra csökkentése érdekében.
• A pH gyors csökkentése 6,7-ről körülbelül 4-re.
Az erjedés szabályozása
Az erjedést fonnyasztással, illetve biológiai adalékanyagok
használatával tudjuk szabályozni. A fonnyasztás mértékét a növény pufferkapacitása és cukortartalma határozza meg. A fű lassabban fonnyad, mint a lucerna. A fonnyasztás időtartama függ
a növény víztartalmától, általánosságban elmondható, hogy míg
májusban 12-24 óra, addig nyáron 3-4 óra.
A fonnyadás intenzitását befolyásolja a szársértés alkalmazása
illetve a rendterítés módja.
A fonnyasztásnak számtalan előnye ismert:
• 35-40% sz.a. tartalom mellett a sejtlé ozmózisos nyomásváltozása kedvez a tejsavtermelő baktériumok működésének, csökkenti a vajsav és az ecetsav termelődését.
• Az erjeszthető szénhidrát-tartalom (glükóz, fruktóz, szacharóz, fruktozánok) nő.
• A keletkező tejsav kisebb folyadéktérben oszlik el, így intenzívebb a pH- csökkenés.
• Nincs csurgaléklé-veszteség.
• Kisebb a takarmány ecetsav-tartalma, ezáltal nagyobb a
takarmány-(szárazanyag-) felvétel.
Az egy vagy több baktériumot vagy biológiai ágenst tartalmazó szilázs-oltóanyagok alkalmazásával hatalmas mértékben növelhető az erjedés sebessége és javítható annak hatékonysága.
Ez csökkenti a szárazanyag-veszteségeket és stabilabb szilázst
eredményez, amely nagyobb mértékben megőrzi az eredeti szálastakarmány emészthetőségét, tápanyagait és fehérjéit, így a
nagyobb tejtermelést, nagyobb élősúly-gyarapodást és nagyobb
jövedelmezőséget kínálja a termelőknek. A leghatékonyabb szilázs-oltóanyagokat a baktériumok és az enzimek optimális kombinációjának körültekintő kiválasztásával állítják elő.
• A celluláz és a hemicelluláz elősegítik a strukturális szénhidrátok emészthetőségét.
• Az enzimek lehetővé teszik, hogy a baktériumoknak elegendő mennyiségű szubsztrát (cukor) álljon a rendelkezésére a takarmány gyors erjesztéséhez.
• A baktériumok biztosítják a pH csökkenését és a tápanyagtartalom optimális megőrzését.
A baktériumokkal „vállvetve” dolgozó enzimek fontos szerepet
játszanak a sikeres erjedés biztosításában. Tevékenységük a következőkre terjed ki:
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•
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•

A keményítőt cukorrá bontják le, így plusz cukrot tesznek hozzáférhetővé a tejsavbaktériumok számára és az
erjedés hajtóerejeként szolgálnak.
A szilázs cukorszintjét fenntartva lehetővé teszik a bendő-mikroorganizmusok szaporodását, így megemelik a
bendőben keletkező mikrobafehérje mennyiségét.
Két kulcsfontosságú strukturális szénhidrát (a cellulóz
és a hemicellulóz) fizikai alakját megváltoztatva jobban
hasznosíthatóvá teszik azt a bendő számára.
A Sil-All termékcsalád készítményei olyan, gondosan
kiválogatott enzimeket tartalmaznak, amelyek hatékonyan végzik a fenti tevékenységeket.

Az enzimeknek – ugyanúgy, mint a mikroorganizmusoknak,
melyekből származnak – optimális hőmérsékletre és pH-értékre
van szükségük ahhoz, hogy a szilázsban hatékonyan ki tudják
fejteni aktivitásukat.
A Szegedi Tudományegyetemen 2014-ben végzett kísérleti
munkában a szilázs pH-jának változását vizsgálták a silózást követő kritikus első napokban kezeletlen illetve Sil-All 4x4+ enzimes készítménnyel kezelt szilázsok esetében (1. ábra). A kutatás
szerint, a Sil-All 4X4+ összes enzime egyenként segíti a szilázs
erjedését, csökkentve a stabil szilázs pH eléréséhez szükséges
időt, és csökkenti azt az időt, mialatt a romlást okozó organizmusok csökkenthetik a szárazanyagot, az emészthetőséget, a fehérjét és az energiát, így a szilázs kitárolásakor jobb minőségű
és több szilázs áll rendelkezésre.
Egyes takarmánytípusoknak a besilózást követően alacsony a
cukorszintjük, így az enzimek nélkülözhetetlenek a hasznosítható cukor mennyiségének növeléséhez és ezáltal az optimális
erjedés biztosításához.

1. ábra: Az egyes enzimek hatása a fermentáció során
A csökkenő tejárak, a magasabb hozzáadott takarmányozási
költségek és a magasabb általános költségek miatt ebben az évben is fontos, hogy maximalizáljuk a saját termesztésű tömegtakarmányok minőségét és mennyiségét.
A nyereségesség szempontjából talán a legfontosabb tényező a
saját termesztésű takarmányok optimalizálása, vagyis a lehető
legjobb minőségű szilázs előállítása.
Lényegében az a néhány nap, amikor a gazdaságban szilázst készítenek, meghatározhatja a gazdaság működésének jövedelmezőségét a teljes következő évben.
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Robotos fejés nagy telepek számára
Tóth Tamás
termékmanager, DeLaval Kft.
Nem vitás, a robotos fejés megfelelő megoldás nagy telepek esetén
is, ahogy azt világszerte számtalan, különböző körülmények között
működő példa bizonyítja. A robotos fejés alaptétele ugyanis az adaptálhatóság, azaz a moduláris felépítésnek köszönhetően bármilyen
telepi mérethez illeszthető. A fokozatos kiépíthetőség, modularitás és
flexibilitás miatt a nagy telepek teljesen átépíthetőek a régi struktúrák
felhasználásával vagy teljesen új telep, gazdaság is létrehozható.
Egy automatikus fejőberendezés üzemeltetése ugyanolyan jártasságot
igényel, mint több egység üzemeltetése. A rendszer szempontjából
ugyanaz történik az 1-2 egységet üzemeltető telepeken, mint az igazán
nagy, 20-30 robot egységet használó telepeken. A különbség a telepek
között a telep irányításának nagyságrendjében van.
Az automatikus fejés előnyei a nagy telepek esetében
Az automatikus fejés megvalósításával a nagy létszámú telepek ugyanazokat az előnyöket élvezhetik, mint a kis és közepes méretű gazdaságok. Van azonban két terület, amelyek esetén az előnyök kiemelkedőek.
1.Munkaigény
A technológiai költségek csökkennek, a munkaerő költsége viszont
folyamatosan emelkedik. Ez a megfordíthatatlan tendencia a legtöbb
iparágat érinti, így a tejtermelő gazdaságok sem jelentenek kivételt. Az
automatizálás a fenntartható megoldás a jövőbe tekintve. A robotos fejés meggondolásakor fontos paraméter a munkaerő-hatékonyság megvizsgálása, azaz az egy dolgozóra jutó robotok illetve tehenek száma.
Az 1. táblázatban
látható
példák
különböző méretű
robotos telepek
munkaerő igényét
mutatják.
A munkaerő kérdése nem csak
a hatékonyságra korlátozódik, egyre inkább jellemző, hogy nem áll
rendelkezésre képzett munkaerő. Ez elsősorban arra vezethető vis�sza, hogy a munkakörülmények nem jelentenek vonzerőt a fiatal,
tehetséges emberek számára. A robotos fejés vonzóbb lehet a fiatal,
technológia-orientált nemzedéknek, akik jó telepi dolgozókká, vezetőkké válhatnak. Ők a fejlett technológiát, a rendelkezésre álló adatokat készségszinten használják és pontos, jól megalapozott döntéseket
tudnak hozni a megfelelő irányítási stratégiához.
2. Egyedi bánásmód
A tehén szempontjából ideális elméleti állományméret: egy tehén
ahhoz, hogy kiváló bánásmódban részesüljön. A robotos fejéssel ez
megvalósítható, a tehenek mindegyike figyelemmel kísérhető anélkül,
hogy elveszítenénk az átfogó képet a csoportokról. Legyen szó egy
vagy sok robotról, a gazdának, telepvezetőnek a DeLaval Delpro rendszer használata telepi mérettől függetlenül lehetőséget ad arra, hogy a
tehenek egyedi igényeit is figyelembe vegye anélkül, hogy ez rengeteg
időt igényelne. A teheneket folyamatosan figyelni lehet a rendszerben
és egyedi igényeik szerint kezelhetők, a minél nyereségesebb működés
érdekében.
Nagy telep tervezése
Az automatikus fejést megvalósító nagy telepek tervezésekor az alábbi
főbb szempontokat ajánljuk figyelembe venni:
Méret
• Készítsen stratégiai tervet a fokozatos megvalósításról.
• Az első fázis elkezdésének ideális mérete 8 robot – 500 tehén. A csoportosítás lehet: 65-70-es tehéncsoportokkal egy robot és 130-140-es
tehéncsoportokkal két robot esetén. Nagy istállókat is létre lehet hozni,
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azonban figyelembe kell venni a megfelelő tehénforgalom kialakítását.
• Miután az első 8 robotos egység készen van és az elvárásoknak megfelelően működik, lehet tervezni a következő egység megvalósítását. A
bővítést már a project kezdetétől tervezni kell, és a kivitelezést ennek
megfelelően kell végrehajtani.
Tehénkomfort és tehéncsoportok kezelése
• A robotos istállókban a tehenek csoportosítását a laktációk száma és
a tehenek viselkedése alapján kell végrehajtani, nem pedig a laktációs
periódus szerint.
• A takarmányozás nem csak a megfelelő mennyiség kiosztásáról szól,
fontos a folyamatos rendelkezésre állás is. Mindig kell az etetőasztalon
lenni friss, megfelelő mennyiségű és minőségű takarmánykeveréknek.
60-75 cm jászolszélességgel kell számolni tehenenként.
• Az alom megválasztásakor oda kell figyelni az alom rendben tartására. A matrac jó választás, ebben az esetben megfelelő alátámasztást,
csúszásmentes felületet és kényelmes fekvést biztosító anyagot kell
választani.
• Kerülni kell a túltöltést. Ne legyen sokkal több állat, mint pihenőboksz a csoportban. A gyakorlatban a nagy telepek maximum 105%
töltöttségig mennek el.
• Egy és több robot is megfelelően működik egy csoportnál. Biztosítani kell ugyanakkor a megfelelő tehénforgalmat, amely lehetővé teszi,
hogy egy ember el tudja végezni az állatok terelését a robothoz, illetve
a kezelőterületről a termelő területre.
• Folytassa a jelenleg alkalmazott lábfürösztési technológiát. Ez kulcsfontosságú az egészséges lábvégekhez. A lábvégbetegségek hátrányosan befolyásolják a tehenek mozgását, ezáltal a tehénforgalmat.
• Természetes vagy mesterséges szellőzés szükséges, mivel a teheneknek egyenletesen kell elhelyezkedniük az istálló területén, kerülni kell
a nem megfelelő szellőzés miatt esetleg kialakuló csoportosulásokat.
Tehénforgalom
• Amennyiben a TMR takarmányozás a cél, és az abrak költséget minimalizálni szeretné, akkor az „először fejés – Milk First” tehénforgalom
a megfelelő választás. Ennél a megoldásnál a teheneket az etetőtérbe
haladás során válogatjuk ki fejésre. A fő motivátor a tömegtakarmány
rendelkezésre állása az etetőasztalon. Ennél a rendszernél a robotokban csak minimális abraktakarmányt kapnak a tehenek.
Amennyiben lehetséges, az etetési stratégiát a PMR részleges takarmánykeverék alkalmazásához igazítani, úgy megfelelő megoldás mind
a szabad tehénforgalom mind az „először etetés – Feed First” tehénforgalom. Ebben az esetben az abrak kb. 50%-át etetjük a tömegtakarmányba keverve, a többit a robotban, ill. istállói etetőállásokban kapják
a tehenek. A fő motivátor ebben az esetben az ízletes abraktakarmány.
• Munkaerő megtakarítás szempontjából a leghatékonyabb tehénforgalmi megoldás az irányított forgalom. Ebben az esetben a teheneknek
át kell haladni egy válogatókapun, ami betereli őket fejésre, amen�nyiben szükséges. Ez a szabad tehénforgalommal szemben (ahol a terelendő állatok az állomány kb. 10-15%-át kiteszik), rendkívül kevés
(kb. 3%) állat terelését eredményezi. Kis és közepes méretű telepeken
ez nem sok tehén, azonban a nagy telepeken az állomány 15%-a 100150 tehenet is jelenthet, ami óriási különbség!
A DeLaval berendezéseivel bármilyen tehénfogalmi rendszer kialakítható!
Az automatikus fejőberendezések használata a nagy telepeken nagyon ígéretes jövőt mutat. Amennyiben ilyen rendszer telepítésén
gondolkozik a gazdaságban, figyeljen oda: a technológiát adaptálja a saját igényeihez, ne fordítva! A DeLaval fejőrobotos rendszerrel ez megvalósítható, a siker így lesz biztosított!

DeLaval VMS nagy telepek számára
A DeLaval VMS fejőrobot rendszer moduláris felépítésénél fogva
bármilyen méretű állományhoz adaptálható, legyen szó akár
több ezer tehén fejéséről is.
A rugalmasan telepíthető részegységek segítségével bármilyen
tehénforgalmi rendszer kialakítható már meglévő istállókban is.
Korszerű puffertartályos tejhűtési megoldásaink lehetővé teszik
az állomány folyamatos fejését, így a kieső idő minimalizálható.
A DeLaval sok éves, nagy telepek tervezésében és kivitelezésében
szerzett tapasztalattal áll az Ön rendelkezésére!

www.delaval.hu

A tőgygyulladás láthatóan gyógyul

A Mastiplan LC
dolgozik

láthatóan

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

•
•
•
•

a tőgygyulladás tüneteinek gyors, szemmel látható megszűnése
széles spektrumú hatás
hosszú hatástartam, az utolsó kezelés után akár még az 5. fejésig is a tőgyben marad**
a amoxicillin/klavulánsav hatóanyag tartalmú készítménnyel összehasonlítva
szignifikáns mértékben jobb gyógyulási arány***
• az állatok jó komfortérzete gyorsan helyreáll
• megnyugtató eredmények a tulajdonosok és az állatorvosok számára
*
**
***

Bourry és munkatársai WBC 2006.
A MIC-vizsgálatokhoz használt törzsek egy 2005-ös, Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban végzett klinikai kísérletből származnak.
MSD belső adatok
A. Bourry, M. Hoeljmaker, P.Cox WBC 2006. A.Bourry, M.Chiquet, P.Cox WBC 2006.

A hirdetés és a termékleírások nem teljes körűek. Alkalmazásuk előtt kérjük, olvassa el a termékekhez
mellékelt használati utasítást! Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást!
Intervet Hungária Kft.,* az MSD Animal Health tagja
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., Millenium Tower III., 3. emelet
Telefon: + 36 1/439-4540 ● Fax: + 36 1/439-4549
www.msd-animal-health.hu ● info.hungary@merck.com
*A Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA leányvállalata
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