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A 77. OMÉK tejhasznosítású szarvasmarha
állatbemutatója
Bognár László
ügyvezető igazgató, Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete
Nagy várakozások előzték meg a 2015. évi OMÉK-ot. Az előző kiállítás sikere és nagy látogatottsága alapján az idei évben is
nagy érdeklődésre számítottunk mind a szakma, mind a fogyasztók részéről.
Az esemény tervezése és kivitelezése teljes egészében az előző
rendezvény alapjaira épült, azt csak az időközben leszűrt tapasztalatok és a tanulságokra való tekintettel változtattuk meg. Ilyen
változtatás volt a bemutatótér megnövelt területe és burkolata, a
tejtároló tartályok praktikusabb, a szállítást segítő elhelyezése,
valamint a kisebb karámok, interaktív bemutatóterek, illetve a
„borjúketrec” kialakítása.
A tejelő- és kettőshasznú szarvasmarha faj egyedeinek elhelyezése zárt térben, a „B” pavilonban megépített állásokban és
karámokban történt. A helyszín és az építési terület változatlan
fizikai keretei meghatározták lehetőségeinket. Az állások mellett
a bemutató borjak elhelyezésére karámokat alakítottunk ki. A
tervekben véglegesített tehénállások kivitelezése, az alkalmazott
alomanyagok állat- és látogatóbarát elhelyezést, higiénikus, tiszta és szagmentes férőhelyet biztosítottak, valamint nem utolsó
sorban megfeleltek az előírt gyors építés és bontás kihívásainak.
A kiépített lelátó, a nagy állatbemutatótér nagyszámú érdeklődő színvonalas, ismeretterjesztő szórakoztatását biztosította. Az
óvodai, iskolai csoportok részére egy zártabb bemutatótér, ún.

„gyermekkarám” állt rendelkezésünkre, amely lehetővé tette a
közelebbi, személyesebb hangvételű, a gyermekek elvárásaihoz
igazított, ám mégis érdekes szakmai tartalommal bíró bemutatók,
közönségprogramok lebonyolítását.
Az egyesületek standjai a csarnok középső részében kerültek kialakításra, így biztosítva a folyamatos információszolgáltatást az
érdeklődők számára.
A szerződésben vállalt programokon túl a fokozott érdeklődésre való tekintettel az ad hoc felmerülő igényeknek megfelelően,
egyes bemutató elemeinket az előzetesen vállaltakon felül, naponta többször is bemutattuk. Ilyen események voltak például
a szervezett iskolai-, óvodai csoportok érkezései. A „Fejési és
nyírási bemutató” nevű közönségprogramunk óriási siker volt,
4
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amely során a nézők, gyermekek és felnőttek egyaránt érdeklődve figyelték a fejés, a kiállítási felkészítés, küllemi bírálat, a
tejtermeléshez kapcsolódó érdekes élettani sajátosságok ismertetésének elemeivel, valamint állatsimogatással tűzdelt bemutatónkat, amely tej- és tejtermék kóstoltatással zárult.
Előzmények
Az OMÉK hivatalos meghirdetése naptári értelemben meglehetősen későn történt meg, viszont az előző OMÉK zárásakor
elhangzott időpontot szakmai szempontból komolyan vettük. Ennek tudatában tenyésztőszervezetként megkezdtük a felkészülést
a tenyészállatok több lépcsőben történő kiválasztására és a végső
beszállítási keret kijelölésére.
Eleinte a hivatalos vállalkozói szerződéskötés hiányában is gyors
tempóban, rutinosan megindult a szakmai munka. Az installá-

ciók, állások, férőhelyek, bemutató területek vonatkozásában a
2013-as OMÉK terveit néhány pontban módosítottuk a praktikum és az ésszerűség elve mentén. A végső keretszámot a tervek 74 állásban rögzítették. Az egyes tejelő- és tejhasznú fajták
bemutató egyedszámát egymás között kötött megállapodások
rögzítették és ennek megfelelően 7 koncentrált tejű fajtakörhöz
tartozó, 18 magyartarka kettőshasznú és 49 holstein-fríz egyed
elhelyezésére nyílt lehetőség.
A szelekciós bázis kellő mértékű kiterjesztése, illetve a potenciális egyedek hatékony megtalálása érdekében megtörtént a
tenyészállatok részvételi feltételeinek meghatározása, elkészült
a versenykiírás. Ebben az évben a tehenek mellett az üsző osztályok felé is nyitottunk, megteremtve a fiatalabb, de genetikai
értelemben vett legértékesebb generáció bemutatkozási lehetőségét.
Az idei évben a kéknyelv megbetegedés és az ezzel összefüggő
védő, valamint zárlati zónák épp a kiállítás megnyitását megelőző
napokban történt bejelentése nehezítette a dolgunkat. A hatósági
intézkedések következtében egy koncentrált tejű fajtához tartozó,
valamint 4 holstein-fríz fajtájú egyed beszállítása lehetetlenült el,
így a végső bemutatott létszám 70 egyed volt.

Egyesületi élet
A Magyar Állattenyésztők Szövetsége folyamatos
kapcsolatot tartott fenn a tenyésztési hatóság és az állategészségügy képviselőivel, aminek köszönhetően
meghatározták a kiállításon való részvétel állategészségügyi feltételeit, amelyekről írásban és elektronikus
eszközeinkkel - honlap, facebook – tájékoztattuk tenyésztőinket. A kiállítást megelőző, a rendeleteknek
és a végrehajtási utasításoknak megfelelő időben
megtörténtek a vérvételek, a laboratóriumi vizsgálatok, illetve a szükséges védőoltások. A kéknyelv megbetegedéssel összefüggő új járványkitörés esetében
elrendelt 20 km-es sugarú körben elrendelt hatósági
állatszállítási zárlat következtében azonban 4 egyedünk beszállítása meghiúsult. Ez vis maior esetnek
minősíthető.
A tenyészállatok kiválogatása
Az előzetes igények és lehetőségek összesítése után
14 gazdaság 47 egyede került a véglegesen kijelölt
csapatba. Ezt természetesen több hét megfeszített munkája, több
száz egyed szemrevételezése, előválogatása, kiválogatása előzte
meg. (1. táblázat)
Az állategészségügyi vizsgálatokat a hatósági előírásoknak megfelelően, meghatározott időben végeztettük el. A kapott laboreredményeket a beszállításkor bemutattuk és másolati példányát
begyűjtöttük.
A kiválasztásra került egyedek tenyésztőit értesítettük és a tenyésztési adatokat leválogattuk, kiállítottuk a hivatalos tenyésztési dokumentumokat. Az adatokat a fejtáblák készítéséhez és a
katalógus összeállításához rendelkezésre bocsátottuk. Az élőállat
katalógus kiadvány ismeretterjesztő részéhez tenyésztőszervezeteket bemutató írásokat állítottunk össze.

A kiválasztott tenyészállatok felkészítése, betanítása, nyírása
megtörtént. Ebben a munkában igény szerint segítettük a tenyésztőket. Volt, aki teljes egészében az egyesület munkatársaira
hagyatkozott és volt, aki maga végezte el ezt a munkát.
Az egyedi férőhelyek és az állatbemutatókhoz köthető installációk tervezési, kivitelezési és építési időszakában szakmai konzultációs lehetőséget biztosítottunk, amelynek keretében megoldást
kerestünk minden időközben felmerült problémára, kihívásra.
A tenyészállatok be-, illetve visszaszállítása, érkeztetése
A kiválasztott tenyészállatokat a gazdaságokból a Hungexpo területére szervezett módon szállították. Több megoldást választottak. Néhány gazdaság saját szállítójárművet használt, míg mások
hivatalos állatszállító vállalkozóval szerződtek. Az állatok foga-

1. táblázat: Az OMÉK-on megjelent tenyészetek

dása rendben lezajlott, hiszen folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az úton lévőkkel és a hatósági állatorvosok felkészülten fogadták a beérkező járműveket. Az alapos ellenőrzés és a megfelelő vizsgálati eredmények birtokában engedélyt kaptak a területre
történő behajtásra. A távoli helyekről érkező egyedekkel már a
hétfői napon elkezdődött az állások feltöltése. A helykiosztásban
sok szempontot érvényesítettünk egyszerre. Az egy telepről származó egyedek száma, a szomszédos tenyészetek egyben tartása
és a munkavégzés logisztikai szempontból történő optimalizálásával végeztük a férőhelyek kiosztását.
Az első egyedek beérkezését megelőzően az állásokat feltöltöttük alomanyaggal és az érkezéskor kiosztottuk az állatok egyedi
rögzítéséhez szükséges nyakpántokat.
A visszaszállítás a bontási szabályzatban leírtak szerint történt. A
kiállítás zárását követően a szállítójárművek elfoglalták kijelölt
helyeiket és az érvényes, kiállított állategészségügyi dokumentumok birtokában megkezdődött az egyedek felhajtása. A tehenek
és az üszők nagyobbik hányada még a zárás napján elhagyta a
kiállítás területét.
Az üzemeltetés
A legfontosabb feladatunk az előzetesen meghatározott program
szerinti szakmai feladatok ütemezett végrehajtása volt. A kiállítás teljes ideje alatt a gondozók felügyelték a tenyészállatok és a
bemutatótér rendjét, tisztaságát. A szarvasmarha faj esetében 63
gondozó végezte ezt a munkát, amelyből 46 gondozó a tejelő- és
kettőshasznú szarvasmarhákkal dolgozott. A teljes létszámban
megjelent gondozói csapat elszállásolása, szállítása, étkeztetése,
a munka- személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, a munkarend kidolgozása, végrehajtatása és az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása komoly feladatot jelentett.
A napi üzemeltetés rendjét meghatároztuk, amely a trágyaeltávolítás, az állatok tisztántartása, takarmányozás, fejés és a bemutató/show programokon való részvételből állt. A gondozókat
a szállásról különjáratú, bérelt autóbusszal, az általuk végzett
munkafolyamatok időbeni ütemezéséhez igazodva szállítottuk a
helyszínre. Hajnalban a fejősökhöz, este pedig a húsmarha gondozókhoz igazodva indultak a járatok. A központi beszerzésből
származó alom és takarmány, valamint a fejőberendezés és a tejtároló tartályok segítségével, az általunk biztosított eszközökkel
végezhették munkájukat.
Megszerveztük az éjszakai őrzést és a felügyeletet. Gondoskodtunk az éjszakai műszak ellátásáról.
www.holstein.hu
2015/5
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Az állatok részére biztosítottuk a napi takarmányszükségletnek
megfelelő tömeg és szálastakarmányt, ennek kiosztását, valamint
a keletkezett trágya elszállítását és szakszerű kezelését.
Kiképeztük a mobil fejőgépek használatára a fejőmestereket és
biztosítottuk a fejőgépek és a hűtéstechnika műszaki felügyeletét. Megoldottuk a lefejt tej napi elszállítását. Megköveteltük a
berendezés higiénikus működtetéséhez szükséges tisztaságot.
A napi keletkező trágya szakszerű összegyűjtésén és elhelyezésén
túl a kiállítás zárását követően valamennyi állásból a gondozók
a megbeszéléseknek megfelelően kilapátolták az alomanyagot a
közlekedő folyosókra a könnyebb gépi összegyűjtés érdekében.
Ez a tevékenység gördülékenyen zajlott.
Valamennyi egyed tenyésztési és teljesítményadatait egy ún. fejtáblára nyomtattuk, a laminált lapokat felerősítettük, illetve kihelyeztük az állatok fölé.
A kiállítás teljes időtartama alatt a tenyésztőszervezeti standon
folyamatos felügyeletet biztosítottunk és lehetőséget teremtettünk a szakmai konzultációra, szaktanácsadásra. Sok érdeklődő
élt ezzel a lehetőséggel.
Logisztikai munkák napi bontásban a B pavilon tej- és kettőshasznú szarvasmarha bemutató részlegében
09.21. - a beérkezett ellátó szerszámok összeszerelése
- a kész szerszámok elosztása a társ-szervezetek között
- a tehénállások felkészítése az állatok fogadására, elhelyezési lista elkészítése
- az állások forgáccsal történő feltöltése
- a fejtáblák felhelyezése
- a bemutató kiskarám berendezése
09.22. - az állatok érkeztetése:
- lehajtó rámpa biztosítása, a helyben maradó állatszállító járművek elhelyezése
- a gondozók számára az ellátó eszközök átadása
- a napi takarmánytárolók kialakítása: szilázsbálák,
lucerna- és fűszéna-bálák és az abrak elhelyezése
- a fejőgépek és a tejtároló felkészítése a használatra
- az állatok felügyeletét ellátó éjjeli szolgálat megszervezése
09.23-27. A kiállítás ideje alatt naponta elvégzett munkafolyamatok:
- a takarmányellátás folyamatos biztosításának megszervezése
- a napi kétszeri fejés végrehajtásának segítése, a műszaki akadályok elhárítása,
- a fejőgépek tisztaságának ellenőrzése
- az elhasználódott alom eltávolíttatása és elhelyezése a
Kincsem Parkban
- friss forgács biztosítása az állatok folyamatos tisztántartásához
- a napi tejmennyiség átadása a szállítónak
- a tejtároló tartály elmosása
- a bemutatókon szereplő állatok felkészítése a programokra (fejési- és nyírási bemutató, fajtabemutató,
show-bírálat,)
- a program szerint az állatbemutató területre érkező és
távozó húsmarhák útvonalának biztosítása
(útlezárás vasrácsokkal)
09.27-28. - az állatok elszállításának előkészítése, úti okmányok
elkészíttetése, átadása
- a kiszállítással kapcsolatos tevékenységek
megszervezése
6
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- a visszaadandó eszközök begyűjtése, a tehénállásokból az alom eltávolítása
- a begyűjtött tejesládák és a bontásra kész állások átadása a kivitelezőnek
Ismeretátadás
Standunk kialakítása során arra törekedtünk, hogy a holstein-fríz
fajtáról, a tejtermelésről, valamint a tejtermékekről érdekes, izgalmas tényeket, ismereteket közöljünk jól értelmezhető, kön�nyen rögzülő, újszerű formában a szakmai résztvevők és a laikus
fogyasztók részére.
A szervezők elképzeléseinek, s korábbi OMÉK-kiállítói tapasztalatainknak megfelelően – a szakmai alapokat természetesen megőrizve – megpróbáltunk dinamikusan, de a civil nagyközönség
számára is könnyen emészthető módon átadni ismereteinket a
holstein-fríz fajtáról, a tej és tejtermékek fogyasztásának fontosságáról.

A tejtermelő tehenekről
A mai nagy tejtermelésű teheneknek napi 45-55 kg
takarmányt (szilázst, szenázst, szénát, abrakot)
kell elfogyasztania ahhoz, hogy genetikai adottságai
szerinti tejtermelését teljesíteni tudja.
Naponta 80-150 liter vizet isznak meg.
A tehén az elfogyasztott takarmány tökéletes
emésztéséhez 100-200 liter nyálat termel naponta.
A szarvasmarhák bendőjében
200 milliárd baktérium segíti
a takarmány feldolgozását.
Egy átlagtermelésű magyar holstein-fríz tehén egy
laktációja – 305 nap – alatt tavaly 9240 kg tejet termelt.
Ez 14-szer több a saját (kb. 650 kg) testsúlyánál.
A tehén életének felét fekvéssel
és kérődzéssel tölti, s csak bóbiskol,
nem is alszik igazán
Egy liter tej megtermeléséhez 400 liter vérnek kell átáramlani a tőgyön.
Ez egy hazai holstein tehénnél 14.000 liter vér naponta. Igen, 14 m3.
A teheneket körülbelül 10.000
évvel ezelőtt háziasították.
A szarvasmarha az egyetlen gazdasági állatfaj,
amelynek nem él vad alakja a természetben.
A világ legtöbb tejet termelő országa India,
s itt van a világ teheneinek ötöde is.
A borjak a környezet kórokozóival szemben teljesen védtelenül jönnek
világra. A szükséges védettséget az első, közvetlen születés után elfogyasztott föcstejnek köszönhetően szerzik meg.
A marháknak elől-felül nincsenek fogaik.
A holstein tehenek mintázata egyedi,
akár az ujjlenyomat: nincs két egyforma
A legtöbb tehén sosem látott bikát;
mesterségesen termékenyítik őket
egy vékony katéterrel, mellyel
kb. ¼ milliliter szaporítóanyagot
juttatnak a nyakcsatornába.

Kiállítási stratégiánk fontos része, hogy az elsősorban városi
célközönség a tejtermelő tehenekről, a minőségi magyar tejtermékekről pozitív élményekkel távozzon, melyek később majd a
boltokban történő vásárlásaikkor felvillanva a magyar tejek és
tejtermékek felé tolják érdeklődésüket.

Négy ok, amiért érdemes az ADF automata bimbófüröszt
és fej gumi fert tlenít fej készülékre váltani
Időt takarít meg

Az ADF rendszer automatikusan elvégzi a fejés utáni
bimbófürösztést, majd fertőtleníti és kiöblíti a fejőgumikat.
Használatával egységnyi idő alatt több tehén fejhető, illetve
több idő jut az egyéb feladatok elvégzésére.

Csökkenthetőek a tőgygyulladás
miatti veszteségek

A fejés utáni bimbófürösztés azonnali
elvégzésének és a fejőkészülékek
fertőtlenítésének az eredménye, egy
egészségesebb és nagyobb tejtermelésű
állomány: a fejőkészülék fertőtlenítésével,
a fejőgumikon keresztüli továbbfertőzés
megállítható.

Pénzt takarít meg

A bármilyen márkájú fejéstechnológiára rászerelhető ADF
fejőkészülék beépítése rendkívül gazdaságos. Használatával
csökken a munkaidő, így a bérköltség, mert az utófürösztés
automatizálttá válik. Emelkedni fog a tejmennyiség és nagyobb lesz
az árbevétel, mivel a fejőkészülék fertőtlenítésével és öblítésével
csökken a tőgygyulladások száma.

Az emberi mulasztás a minimálisra csökkenthető

Gyakori és visszatérő probléma, hogy a tőgybimbó utófürösztést, ezt a nagyon
fontos fejési munkaművelet a fejőmesterek nem, vagy nem megfelelően végzik
el, ezzel jelentős kárt okozva a tulajdonosnak. Az ADF rendszer használatával az
utófürösztés garantált az év 365 napján.
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A fejőkészülékek
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Bimbófürösztés és
fejőgumi öblítés 20
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Mert finom.
Nagy melegben egy jó pohár hideg tejnél
semmi sem esik jobban.
Talán csak a paradicsomlé. A csípős.

Mert szépek lesznek a fogaid. Fehérek.
A tejben lévő természetes kalcium a tejcukorral
jobban felszívódik, mint pl. a pezsgőtablettákból.
Nem mellékesen sok zsíroldékony vitamin is kerül a bendődbe.
Mert a fogaid mellett a csontjaid is
örülnek a tejnek, kefírnek, joghurtnak és sajtnak.
Ha sokat eszel belőlük, nagyra nősz és nem törnek el a tagjaid
minden kosármeccs után. Mondd meg ezt anyának és mamának
is, s később nekik sem lesz csontritkulásuk.
Mert a joghurtok és kefirek olyan bacikat tartalmaznak, amelyek jót
tesznek a hasunknak. A beleinkben elszaporodnak és nem engedik a rossz
bacikat túlszaporodni. Nem csikar és nem megy majd a hasad.
Mert szépíti a bőrödet.
A tejfürdő vagy tejes-tejszínes pakolás
bársonyossá és simává teszi az arcodat is.
Biztos hallottál már Kleopátra tejfürdőjéről.
Az talán szamártej volt, de ezt most hagyjuk…
Tejszín vagy zsíros tehéntej éppen olyan jó hozzá.

Erre példa a Top Holstein Magyarország vagy a „Holstein, a
rendkívüli!” plakátunk.
A tej és tejtermék fogyasztását is erőteljesen támogattuk megjelenésünkkel, egyszer inkább gyerekeknek, másszor inkább komolyabb, felnőtteknek, szülőknek szóló formában.
Ilyen volt a „Tejet inni trendi” vagy „A tejtermelő tehenekről”
című molinónk.
A szarvasmarhával kapcsolatos pozitív életérzést akartuk rögzíteni a „Legyél Te is Bocibarát!” selfie-fallal is, ahol a mai kor
trendjének megfelelően minden látogató egy kedves táblával a
kezében fotót készíthetett, s azt megosztva tudathatta ismerőseivel a tehenekhez való örömteli hozzáállását.
Mindezek mellett természetesen tevékenységünkről, a fajta jelenlegi paramétereiről és helyzetéről is tájékoztattuk a közönséget.
A média képviselői kiemelt figyelemmel kísérték munkánkat.
Több televíziós és rádió interjúban kérdeztek a tejtermelő ágazat
helyzetéről, a kiállított tenyészállatokról, a szakmai programokról. Jó lehetőséget teremtettek a fajta és a tej-tejtermékek népszerűsítésére, az állati eredetű élelmiszerek termelési körülményeinek bemutatására.
Szakmai programok
A szakmai programok összeállításánál több szempont érvényesítése vált szükségessé a szerződésben vállalt feladatoknak megfelelően.

Mert csökkenti a magas vérnyomást.
Ez remélhetőleg Téged még nem érint, de felnőtt
korodra jó, ha megjegyzed.
Mert ha érzékeny vagy is a tejcukorra,
ma már léteznek laktózmentes tejek,
melyeket minden gond nélkül fogyaszthatsz.

Mert a magyar tejek nem
vizezett löttyök és „fehér italok”,
hanem tényleg TEJek,
HU
úgy, ahogy az a tehénből kijön.
000
Csak a zsírtartalmát lövik be
EK
az igények szerint. De tényleg.

Ezt az elvet közönségprogramjaink mellett szórólappal, plakátjainkkal, pavilon-dekorációinkkal is erősíteni kívántuk. Olyan, néhol talán kicsit sokkoló plakátokat helyeztünk ki, melyek közérthető és érdekes formában mutatták be a fajta erényeit, a holstein
egyedek megdöbbentő termelési képességét, Magyarország és a
világ legérdekesebb teheneit.

Az OMÉK2015 általános üzenetéhez igazodva a városi fogyasztói rétegeket, a fiatalokat és az ifjúságot kellett megszólítanunk
úgy, hogy közben a legmagasabb szakmai igényeket is ki tudjuk
elégíteni a tenyészállatainkkal.

A legtöbb tejet egy tejtermelési ciklusban – ez a laktáció – egy paksi tehén, Nemes adta, a mennyiség 21.221 kg tej. Ez 70 liter tej 305 napon keresztül, minden nap.
Ehhez 200 liter vizet ivott naponta.
A legtöbb tejet Banán adta Pélpusztáról, 158.000 kg életteljesítmény után pusztult el 18 éves korában. Ez teheneknél matuzsálemi kornak számít, ők átlagosan 4-6 évet élnek.
A legmagasabb termelésű magyar tehén a laktációja csúcsán 106 liter tejet adott naponta.
A legöregebb ismert magyar holstein-fríz 20 éves és 17 borjat ellett élete során.
A legtöbb, 5500 kg tejzsírt a ma is élő tisztaberki Szerénke termelte eddigi élete 13 éve alatt. Az öt és fél tonna vaj.
Ez a Szerénke adta le eddig a legtöbb fehérjét is, szerényen 4500 kg-ot. Ez a tejzsírral együtt 10 tonna egyetlen tehéntől.
Vezetünk egy Aranytörzskönyvet, melybe a 100.000 kg tejtermelést elért magyar holstein-fríz tehenek kerülnek. Már 620-nál tartunk és évente nyolcvannal nő a számuk.
A legnagyobb hazai telepen 2700 tehén termel. Két istállójuk 400 méter hosszú, még végigsétálni is sok.
Itt naponta 80.000 kg tej kerül a tartályokba. Ez majdnem négy teli kamion.
A legnagyobb termelésű telepeken a teheneket 3×, de akár 4× is fejhetik egy nap.
A legnagyobb fejőházakban egyszerre 80 állatot, óránként 400 tehenet fejnek. Egy ember egy óra alatt hat tehénnél többel nem végez.
Hihetetlen, de Magyarországon termel a világon a legtöbb tehén egy telepen. Ez ma 387 tehén/telep. Ugyanez Hollandiában, Németországban 60, Lengyelországban 3.
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Az előbbi célt a látványos, interaktív közönségprogramokkal
tudtuk elérni. Ezek a programok két helyszínen kerültek megrendezésre. Az egyik esetben szűkebb körben, egy elkerített területen egészen testközeli, tapintható élményt nyújtottak, a másik
helyszín pedig a nagy bemutatótér lelátóin helyet foglaló nagyszámú közönségnek biztosított tartalmas szórakozást. Az iskolai,
óvodai csoportoknak igyekeztünk a kisebb zárt karámban bemutatni a programunkat, amely minden esetben tartalmazott olyan
elemeket, amely egyfajta természetes közelségbe tudta hozni a
teheneket és az érdeklődő gyermekeket, fiatalokat. A nézőket
a tejtermelés „ipari” léptékű képzeteitől vissza tudtuk hozni a
természetközeli, emberléptékű, szerethető szintre. Ez mindenképpen stratégiai célunk volt, hiszen a tej- és tejtermékfogyasztás
növelése valamennyiünk fontos feladata.

A program a tejtermelés biológia alapjainak bemutatása mellett a
látványos kiállítási felkészítés alapelemeit is bemutatta. A show
keretében az egészen apró borjaktól a tejtermelő érett tehénig kalauzoltuk végig a nézőket az egyes fejlődési fázisokon.

A „fejési és nyírási” bemutató a kiállítási felkészítés néhány
látványos elemével indult. Itt felkészítő kollégánk egy fiatal
egyed segítségével mutatta be a nyírás mesterfogásait. A szakmai kommentátor ismertette az egyes testtájak fontos szerepét

a hosszú hasznos élettartam
elérésében.
Megmutattuk,
hogyan lehet ezeket az értékes tulajdonságokat kiemelni
a fedőszőr szakszerű lenyírásával, a finom szerkezetű
csontok, ízületek látványbeli kiemelésével. A hátvonal
kialakításánál
alkalmazott
felfésülés, lakkozás és beszárítás minden esetben nagy
népszerűségnek örvendett.
A közönség hitetlenkedve
figyelte a már-már művészi
ügyességet, gyakorlottságot,
ahogy a profi felkészítő kolléga csodálatos, penge élességű, vonalzó egyenességű
hátvonalat alakított ki.
Ezt a show-elemet a tejtermelés alapjaihoz és a fejéshez
kapcsolódó rész követte. Egy
grafikusművész segítségével
egy anatómiailag tökéletesen
pontos testfestéssel be tudtuk
mutatni, hogy mi is található
a tehén bőre alatt. A csontváz
és az emésztőrendszer az állat
egyik oldalán, míg a másik
www.holstein.hu
2015/5
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állapotot. Az nézők csodálva figyelték, ahogy a mobil fejőgép segítségével a gondozó egy átlátszó falú sajtárba fejte a megtermelt
20-25 liter tejet. Itt a vállalkozó szelleműek meg is próbálhatták
a sajtár megemelését, hogy milyen súlyos terhet jelent ennyi tej

oldalra a fejlődő vehem képét festette fel, bőr- és állatbarát színházi sminkfestékkel. A megfestett tehén segítségével bemutattuk
azt, ahogy a takarmányból tejet termelnek teheneink. Ezt követően egy fejésre előkészített, szelíd tehenet vezettünk be, amelynek

hordozása a tőgyben, milyen erők terhelik a függesztő szalagokat. A fejőgép működését is ismertettük, bemutattuk, hogy milyen kíméletesen végzi a fejést ez a szerkezet. Igyekeztünk eloszlatni azokat a negatív képzeteket, amit a hiányos ismeretek
szültek a gépi fejéssel kapcsolatban. Felhívtuk a figyelmet a tőgy
és a fejés higiénikus körülményeire és elmondtuk, hogy milyen
fontos tápanyagról, élelmiszerről van szó.
A bemutató zárásaként, egy pohár pasztőrözött, finom hideg tej
és tejkaramella falatkák kínálásával kedveskedtünk a lelkes közönségünknek.
Ez a program hasonló népszerűségnek örvendett a nagy bemutatótér keretei között is. Ott is lehetőséget teremtettünk az interaktív elemek bemutatásához, behívtuk az érdeklődőket és számukra
is biztosítottuk a testközeli élményt egy-egy borjúsimogatással
vagy a fejési bemutató során.
A „Holstein-fríz testközelből” címmel meghirdetett új programunk a B pavilon, nagy ring mellett kialakított kölyökkarám-

tőgye tele volt a termelt tejjel. Ezt a feszes tőgyet tapogathatták
az érdeklődők és összevethették a fejés előtti és az azt követő

jában óriási érdeklődés mellett zajlott. A különösen gyermekek
részére kitalált program fő résztvevői a három, egyenként pár
hónapos holstein borjú a legfiatalabb korosztály, az iskolások és
óvodások kedvencévé váltak a kiállítás ideje alatt. A bemutatók
során a karámba vezetett borjak a teljes rendezvény idején a gyerekek „rendelkezésére álltak”, akik éltek is a nem mindennapi
lehetőséggel. E műsorszámunk második felében bevezettünk a
borjak „anyját”, egy megfelelően felkészített és betanított tehenet
is a karámba, és egy bemutató fejéssel kápráztattuk el a nézőket.
A rendezvények zárásaként egy pohár friss tejjel és tejkaramel10 Holstein Magazin
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lával távozó gyerekseregek új élményekkel és újonnan szerzett
tudással intettek búcsút.

Teltházas bemutatóink töretlen sikere igazolta elgondolásunk helyességét. Az OMÉK-ra érkező közönség nyitott a mezőgazdaság
érdekes mindennapjainak megtapasztalására, amely maradandó
élménnyé, beépülő ismeretté alakítható ezekkel a testközeli in-

teraktív találkozásokkal, különleges megközelítéssel. Ismeretterjesztő programjaink betekintést engedtek a tejtermelés hátterére.
Elvárásaink szerint a minőségi hazai termékek új, lelkes és tudatos fogyasztói táborát gyarapítjuk ezekkel a bemutatókkal.
Tenyészállat-bírálat /show bírálat/
Látványos tenyészállat-bírálati programmal, show-bírálattal színesítette a holstein-fríz fajta a 77. OMÉK programját. A bírálat
az európai előírásoknak megfelelően, magas szinten került lebonyolításra. Mind a tenyészállatok kiválogatásánál, mind a bírálat
12 Holstein Magazin
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folyamán a harmonizált európai show-bírói elvek voltak a mérvadóak. A korábbi évek hagyományaival szakítva a fajta teljes
életkori palettáját felvonultattuk a kiállításon, hiszen a legfiatalabb szűz üsző osztályok nyitották a bírálatot, majd ezt követte
a vemhes üszők osztálya. Ezután a tehenek vették át a szerepet a
ringben és két osztályban vonultak fel a bíró előtt. A végső kijelö-

léseket és a sikeres beszállítást követően 45 tenyészállattal jelent
meg a fajta a kiállításon. Az osztálygyőztesek mellett a kiállítás legszebb tőgyű (Best Udder) egyedét, a fiatal győztes (Junior
Champion) és fiatal tartalék győztes
(Junior Reserve Champion) valamint a kiállítás nagydíjas (Grand
Champion) és tartalék nagydíjas
(Reserve Champion) egyedét is kiválasztotta a Csehországból érkezett, több nemzetközi kiállításon
már jól szerepelt bíró – Rostislav
Skrabal. A bíró kolléga tagja az Eu-

rópai Holstein Konföderáció bírói csapatának, nemzetközileg
elismert, keresett szakember. A közönség szórakoztatása érdekében a hagyományos tenyészállat-bírálatot látványos show-elemekkel fűszereztük. Hangeffektusokkal és koreografált színpadi
beállításokkal fokoztuk az izgalmakat és ragadtuk meg a közönség figyelmét.

Egyesületi élet
A verseny külön érdekessége az, hogy az OMÉK-on először szereplő Bos-Frucht Agrárszövetkezet tehenészeti telepéről származó egyed nyerte az idei nagydíjat. Szintén érdekessége a kiállításnak, hogy a Bicskei Mg. Zrt. 7. laktációs – és egyben a kiállítás
legidősebb – tehene kapta a tartalék nagydíjas egyednek járó címet. Az Etyek Ödön-majori tehenészetből származó tehenekkel a
társaság az elmúlt három OMÉK-nagydíját is elnyerte. Ez a tény
sokat elárul a gazdaságban zajló kiváló tenyésztési munka magas
színvonaláról.
A fiatal egyedek versenyében a győztes cím a Hajdúböszörményi
Béke Agrár Kft-hez került, míg a fiatal tartalék győztesnek járó
díjat a Pálhalmai Agrospeciál Kft. kollektívája vihette haza. A
kiállítás legszebb tőgyű tehene cím a dél-alföldi Deszkre, az Agronómia Kft-hez került.

A tenyészállatok bírálatának egyik feltétele, hogy az állat a fajtájának megfelelő és azon belül is kiemelkedő küllemmel rendelkezzen. A másik nagyon fontos tényező, hogy a kiállításra
kiválasztott egyedet a bírálat során fel lehessen vezetni a bíráló
ringbe és mind a bírónak, mind a közönségnek bemutatható legyen az állat. A bírálatra szánt egyedek válogatása több héttel,
esetleg hónapokkal a kiállítás kezdete előtt megtörténik, ezután
kezdődik az állatok felkészítése a nagy megmérettetésre. A felkészítés hosszú hetei alatt a gondozó teljesen kiismeri vezetendő

A mindvégig fokozott érdeklődés mellett zajló program során a
hazai holstein-fríz tenyésztés eredményességéről, a fajtában rejlő
kimagasló potenciálról, a küllem és a funkcionalitás összefüggéséről kaphattak képet a megjelent látogatók.
Felvezetők ügyességi versenye
Ez a programunk ismételten a szakma és a közönség igényeit egyaránt kielégítő látványos vetélkedő. A szakmai alapot az
jelenti, hogy a felvezetőknek birtokában kell lenni azoknak a
technikáknak, amelyekkel állataikat a lehető legjobb formában

tudják bemutatni abban a szűk időintervallumban, amikor a bíró
a ringben döntését meghozza. Ekkor maximális koncentrálással,
a bíró minden utasítására reagálva kell vezetniük, megállítaniuk
vagy éppen helyezkedniük állataikkal. Ezeket az elemeket helyezzük egymás után egy épített pályán, ahol időre kell az előzőekkel összefüggő feladatokat elvégezniük. A laikus szemlélő
talán egy „tehén-agility” versenyt lát, de a folyamatos szakmai
tájékoztatás során ezeket az elemeket részletesen elmagyaráztuk
a nézők számára.

állata természetét, viselkedését, estleges rossz és jó szokásait. A
mindennapi foglalkozások során megtanítja arra, hogyan mozogjon, álljon, hogy az a legkedvezőbb legyen számára és a lehető
legjobb képet mutassa a bírálat során. A megfelelő küllemű állat
sokszor nem elég a verseny megnyeréséhez, az őt felvezető személynek is nagy jelentősége van a verseny során. Az ő feladata
„feltálalni” állatát a bírónak, a legjobb oldalát mutatva abban a
pár percben, amíg a döntés megszületik.

Az ügyességi verseny célja az, hogy a felvezetők egy külön verseny keretein belül – ahol nem elsődleges bírálati szempont az
állat külleme – számot adjanak felvezető tudásukról, az állattal
való együttműködés képességéről, a betanítás eredményesséwww.holstein.hu 13
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A versenyre regisztrált felvezetők nagy száma miatt a mezőnyt
két részre osztottuk. A verseny mindkét napján a helyezett versenyzők értékes jutalomban részesültek. A szombati és a vasárnapi futam győztesét pedig egy összevetés keretében versenyeztettük meg. A nézőközönség izgalmának tetőfokán született meg
a győztes, aki szinte tökéletesen vette az akadályokat és a pályát
is rövidebb idő alatt teljesítette. A versenyek alatt végig nagyszámú közönség kísérte figyelemmel a küzdelem alakulását és
kapott betekintést a tenyészállatok felvezetésének nehézségeibe
és szépségeibe.

géről. Mindez úgy történjen, hogy a szakmai közönségen túl a
laikus nézők számára is élvezhető és szórakoztató legyen. A verseny során a felvezetőnek öt feladaton keresztül kell bemutatni
azon elemeket, amelyeket a show-bírálat közben is alkalmaznia
kell. Az ügyességi versenyen egyszerre csak egy állat van a ringben, a többi állatot különböző tárgyak (szalmabálák, bóják) helyettesítik.

Fajtabemutató
A kiállítás minden napján – a show-bírálat és az ünnepélyes díjkiosztó napjától eltekintve – a legszebb tenyészállatok bemutatásával, a nyertes tejhasznú egyedek felvezetésével fajtabemutatót
tartottunk. Átfogó ismereteket közöltünk az egyes fajtákról, kiemeltük azokat a tulajdonságokat, amelyek jellemzőek az adott
fajta egyedeire. Mindezt érdekes, közérthető bemutató formájában.
Díjkiosztó ünnepség
A nyilvános tenyészállat-bírálat /show-bírálat/ során 4 osztályban rangsoroltuk a felvezetett egyedeket. Minden osztályban az
első öt egyed került pontozásra, az I-II-III. helyezések központi
díjazásban részesültek. Az osztálygyőztesek összevetésére két

1. feladat:
Szabályos show-felvezetés
2. feladat:
Párhuzamos sorba állítás
3. feladat:
Hátraléptetés
4. feladat:
Szlalom vezetés
5. feladat:
Beállítás fényképhez
A felvezető munkáját a verseny során három bíró értékeli és a
feladatok végrehajtásának pontosságát, minőségét pontszámokban fejezik ki. A pálya teljesítésére 150 másodperc áll rendelkezésre, az időtúllépés, illetve az akadályok leütése, borítása büntetőpontok szerzésével jár. Az adatok rögzítése folyamatosan, a
versennyel egy időben történik, így rögtön az utolsó versenyző
szereplése után eredményt is tudtunk hirdetni.

A két nap összevetésében a végső győzelmet Korhammer Norbert szerezte meg László Róbert előtt.
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Egyesületünk a kíváló szervezési és szakmai programok végrehajtásáért elnyerte a MÁSZ tenyésztésszervezési nagydíját.
kategóriában került sor. A fiatal egyedek között győztes – Junior Champion és tartalék győztes – Junior Reserve Champion
címet hirdettünk, míg a tehén kategóriában a kiállítás nagydíjas –
Grand Champion és tartalék nagydíjas – Reserve Champion tehenét díjaztuk. Az egyes osztályokban kiválasztott legszebb tőgyű
tehenek összevetésével pedig a kiállítás legszebb tőgyű – Best
Udder – egyedét is kihirdettük.

Egyesületi élet
A központi díjazás mellett a fenti kategóriákban különdíjakat és
valamennyi résztvevő tenyészet képviselőjének pedig a színvonalas szakmai bemutatkozást elismerő emlékplakettet adtunk át.
Az ünnepélyes díjkiosztó komoly logisztikai és szakmai feladat,
hiszen több állatfaj és fajta tenyészállatait bírálta szakmai zsűri,
bírói testület. A forgatókönyv elkészítéséhez a show-bírálatról
készült jegyzőkönyvet elektronikus formában átadtuk a szervezők részére. Közreműködtünk az OMÉK nagydíj odaítélését
megelőző szakmai egyeztetésben.

Második helyezettje: a 214 katalógusszámú 33665 1845 9 JOLÁN
Apja: 24435 Zani Bolton Mascalese-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

Első helyezettje: a 210 katalógusszámú 33560 4390 3 VIRÁG
Apja: 24435 Zani Bolton Mascalese-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.

Összegzés
A 77. OMÉK minden tekintetben sikeres kiállításnak bizonyult,
amit a nagyszámú érdeklődő és a bemutatott tenyészállatok
rendkívül magas színvonala is bizonyít. Megfelelő egyensúlyi
állapotot tudtunk teremteni a szakmai elvárások és a „laikus”
közönségségnek szóló programok között. A kiállításon résztvevő tenyésztők, tenyészetek be tudták mutatni kiemelkedő szakmai munkájuk eredményeit, hiszen a kijelölt és beszállított tenyészállatok a hazai tenyésztés színe-javát képviselték. A kiváló
tenyészállatokról több hazai és külföldi elismerő vélekedést is
hallhattunk.
Külön szeretnék kifejezni köszönetünket a HUNGEXPOMODUL’GP-OC BAU Konzorcium, valamint a HUNGEXPO
Zrt. valamennyi munkatársa és vezetője részére az eredményes
munka feltételeinek biztosításáért és a mindenre kiterjedő figyelmes, hatékony együttműködésért.

Holstein-fríz vemhes üsző II. kategória
Harmadik helyezettje: a 228 katalógusszámú 33665 0987 1 ESZTI
Apja: 22427 Ronelee SS Durable
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

Holstein-fríz fajtában 4 kategóriában került sor show-bírálatra. A bírálatot Rostislav Skrabal cseh bíró végezte.
Holstein-fríz szűz üsző I. kategória
Harmadik helyezettje: a 207 katalógusszámú 33708 0716 9 KLÁRA
Apja: 24416 De-Su BKM McCutchen 1174-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
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Második helyezettje: 222 katalógusszámú 33708 0303 5 SZEGFŰ
Apja: 23348 Mar-Bil Marion Grenade-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Egyesületi élet
Első helyezettje: a 221 katalógusszámú 32890 5426 3 TÓBI
Apja: 24798 Morsan MR Metal-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft.

Első helyezettje: a 234 katalógusszámú 30093 9252 7 ROMINA
Apja: 22257 Bru-Su Boliver Morpeous-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok

Az egyed a kiállítás nagydíját is elnyerte.

Holstein-fríz tehén III. kategória
Harmadik helyezettje: a 238 katalógusszámú 33232 3243 9
MARCIE
Apja: 22462 Stanstons Steady-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.

Második helyezettje: a 235 katalógusszámú 30350 8431 9 RÜCSKÖS
Apja: 23390 Maple-Downs-I G W Atwood-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft. Deszk

A kiállítási nagydíjak büszke tulajdonosai.
Holstein-fríz tehén IV. kategória
Harmadik helyezettje: a 253 katalógusszámú 33167 1820 1 RITA
Apja: 22808 Comestar Lauthority-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., Paks

Második helyezettje: a 255 katalógusszámú 31222 3484 7 MILÁNÓ
20844 Eastview Menasha-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Makói Hagymakertész Kft..
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Első helyezettje: a 263 katalógusszámú32835 1181 8 HAMVAS
Apja: 17645 O-Bee Manfred Justice-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödön-major

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete különdíjat ajánl fel:
1.

2.

A kiállítás Junior Reserve Champion tenyészállata
részére
A díjat kapta a Pálhalmai Agrospeciál Kft. a 221 katalógusszámú TÓBI bemutatásáért.
A díjat átadta: Jakab Lajos területi igazgató

3.

A kiállítás Junior Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft. a 210
katalógusszámú Virág bemutatásáért.
A díjat átadta: Harsányi Sándor területi igazgató

A kiállítás legszebb tőgyű tehenének tenyésztője
részére
A díjat kapta az Agronómia Kft., Deszk a 235 katalógusszámú RÜCSKÖS bemutatásáért.
A díjat átadta: Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető
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4.

A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Bicskei Mg. Zrt. a 263 katalógusszámú
HAMVAS bemutatásáért.
A díjat átadta: Bognár László ügyvezető igazgató

5.

A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok,
a 237 katalógusszámú ROMINA bemutatásáért.
A díjat átadta Kiss Ferenc, az Egyesület elnöke
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IX. Kaposvári Állattenyésztési Napok
Jakab Lajos
területi igazgató, HFTE

9 gazdaságból 30 holstein-fríz tenyészállat. Ha a tényszerűségnél maradunk, akkor az idei KÁN rendezvényről ezek a számok
kerülnek a kalendáriumba. A tavalyi 14 tenyészet 53 állatához
képest nem sok. Hogy kevés-e, a külső befolyásoló tényezők
tükrében vizsgálva, arra már nehezebb válaszolni. Egy biztos,
hogy egy kulisszatitkot is eláruljak, a májusban elkezdődött
szervezéskor 25-30 állat érkezésével kalkuláltunk a szervezőkkel. Tudtuk, hogy a kaposvári kiállítás hagyományos időpontjába idén is beleszóló OMÉK tenyésztőket csábít el. Voltak, akik

a KÁN megrendezésének hetében a hódmezővásárhelyi európai
bírói iskola ringjében mutatták be állataikat. Volt olyan is, aki
évek óta rendszeresen visszatérő kiállító, idén azonban a kéknyelv betegség veszélye miatt minden kiállítási szereplését lemondta.
A kis létszám ellenére most sem merült fel, hogy csak bemutató
jelleggel szerepeljenek az állatok. Úgy gondoljuk, hogy aki felkészíti és elhozza a jószágait, az versenyezni szeretne. Szeretné
megmutatni a legszebbjeit, szeretné megmérettetni őket. Biztos
vagyok benne, hogy csak egy állatbemutatónak meghirdetett
kiállításra még kevesebben mozdulnának meg. A fejési- nyírási bemutatóhoz, fajtabemutatóhoz, ügyességi versenyhez elég
lenne ugyan néhány átlagos tehén is, ezzel viszont feladnánk a
rendezvény szakmai jellegét.
Azonban ha a várhatóan kis létszám mellett is bevállaljuk a
show-bírálatot, az sok buktatóval járhat. A szervezés kezdetén
nem tudható, hogy hol, milyen versenyképes állatot találunk.
Lesz-e elég vemhes üsző, öreg tehén, tud e külön csoportban
menni a 10 hónapos üsző vagy együtt kell versenyezzen a 13-14
hónapossal. Ha sikerül is kialakítani a bírálati osztályokat, akkor
is fokozottabb a veszély, hogy a mindig előforduló, felkészülés
alatti bármely okból történő kiesés fölborítja a már meglévő csoportokat.
Kevés állat megjelenésének mégsem ez a legnagyobb veszélye, hanem az a spirál, amit beindít. A szakmai látogatók azt
mondják, hogy legközelebb nem jövök, mert alig van állat. Az
ágazatot kiszolgáló cégek nem állítanak ki, mert nincs szakmai
látogató. A tenyészállattal megjelenők előbb-utóbb azt mondják,
hogy ha nincs közönség, akkor kár állatot hozni. A kör bezárul.
A legtovább a laikus, nem szakmabeli emberek, családok tar22 Holstein Magazin
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tanak ki, de látnivaló hiányában ők sem sokáig. Kár lenne, ha
ez a kevés ilyen jellegű rendezvény is elsorvadna, ezért ezúton
is kérnék mindenkit, aki teheti, hogy látogatásával tisztelje meg
ezeket az eseményeket. A nagyszámú nézőközönség, érdeklődő
kollégák jelentenék a legnagyobb elismerést azoknak, akik áldozatos munkájukkal, évről évre kitartó lelkesedéssel és kitűnő
tenyészállataikkal látnivalót hoznak a kiállításokra. Köszönet
nekik érte!
Ezek után lássuk magát az eseményt! A kis létszám ellenére
öt kategóriában tudott folyni a show-bírálat, melyet Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, nemzetközi show-bíró végzett.

A Lovasakadémia fedett lovardája lelátóival, óriáskivetítőjével,
az azt élő képanyaggal kiszolgáló két kamerával ismét tökéletes
helyszínt biztosított a versenyhez. A győztesek kiválasztása az
izgalmasabb, hátulról-előre koreográfia mellett zajlott az elmaradhatatlan zenei aláfestés mellett. A kategóriánként kiválasztott

Egyesületi élet
győztesek listája a cikk végén részletesen olvasható. A legnevesebb díjakat kiemelve, a kiállítás Grand Champion tenyészállata címet idén a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft. tenyészetéből érkezett 9562 Cukor érdemelte ki. A Domicole Chelios-ET

apaságú Cukornak nem ez az első sikeres szereplése, tavasszal
Hódmezővásárhelyen Reserve Champion címet szerzett. Szűz
üszőkből is rendkívül jó minőség érkezett idén Kaposvárra.
Olyannyira, hogy a kiállítás Reserve Champion tenyészállatát is
közülük választotta a bíró. A Milkmen Kft. földespusztai telepé-

hogy a bemutatók végén még percekig záporoznak a kérdések a
tejről, tehénről, fejésről.

Nagylelátós programunkra, a felvezetők ügyességi versenyére idén hét versenyző nevezett. A legjobban Kollár Károlynak
sikerült a feladatok végrehajtása, így ő állhatott a képzeletbeli
dobogó legfelső fokára. Károly a Borjádi Zrt. színeiben, Virág
nevű szűzüszőjét kormányozta a győzelemig. A második helyet
a Magyaralmásról érkező Förhétz Eszter szerezte meg Gizi nevű
üszőjével. Harmadik helyen Tóth Nikolettát köszönthettük, aki
első alkalommal szerzett dobogós helyet Valuta nevű állatával.
Ők az Agrária Zrt. szentgáloskéri üzeméből érkeztek Kaposvárra.

A IX. Kaposvári Állattenyésztési Napok holstein-fríz fajta
tenyésztési díjai
ről érkezett 3636 Gyúró, Canyon-Breeze AT Airlift-ET utódja.
A legszebb tőgy cím tulajdonosa a Bos-Frucht Agrárszövetkezet
homokszentgyörgyi telepének elsőborjas tehene, 9952 Mandarin

A 2015. évi IX. Kaposvári Állattenyésztési Napok kiállításon a
holstein-fríz fajta bírálatát Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, nemzetközi show-bíró végezte.
Holstein-fríz szűzüsző I. kategória
Harmadik helyezettje: a 209 katalógusszámú (30804 3335 7)
BORJÁDI VIRÁS TORTISH
Apja: 25863 New-Farm Tortish
Tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt.

lett. A tenyészetek pontversenyét számos kiváló állatával a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft. nyerte.
A szombat és a vasárnap hagyományos közönségprogramjainkról szólt, amely ismét sok látogatót vonzott. Töretlenül népszerű fejési-nyírási bemutatónk. Érdemes figyelni közben a nézők
arcát, nem csak a gyerekek, a felnőttek is csodálattal bámulják,
hogy zubog a tej a kollektorból az átlátszó tartályba. Jó érzés,
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Második helyezettje: a 208 katalógusszámú (33689 0843 6)
RANGOS
Apja: 24802 DE-SU Big Bang
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Első helyezettje: a 210 katalógusszámú (33167 3636 6) GYÚRÓ
Apja: 24417 Canyon-Breeze AT Airlift-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Milkmen Kft., Paks

Holstein-fríz szűzüsző II. kategória
Harmadik helyezettje: a 218 katalógusszámú (33689 0645 4)
VENYIGE
Apja: 25055 Glaudale Bruno
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Második helyezettje: a 214 katalógusszámú (30860 5868 2) GIZI
Apja: 24055 BG Jeans Super
Tenyésztő és tulajdonos: Magyaralmási Agrár Zrt.

Első helyezettje: a 212 katalógusszámú (32424 5796 8) RECECE
Apja: 24690 Bertaiola Mincio
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., a Bonafarm csoport tagja

Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Harmadik helyezettje: a 221 katalógusszámú (30804 3255 6)
BORJÁDI AIDA BRAWLER
Apja: 23072 GEN-I-Beq Brawler
Tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt.
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Második helyezettje: a 227 katalógusszámú (32175 1924 0)
ANNETTE
Apja: 23089 BG Jazz Alexander
Tenyésztő és tulajdonos: Cseprekál István, Ráckeresztúr

Második helyezettje: a 232 katalógusszámú (30093 9252 7)
MANDARIN
Apja: 22257 BRU-SU Boliver Morpheous
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok

Első helyezettje: a 222 katalógusszámú (32424 3630 9) VOLGA
Apja: 25853 Beauty
Tulajdonos: Bóly Zrt., a Bonafarm csoport tagja

Első helyezettje: a 243 katalógusszámú (30368 9562 8) CUKOR
Apja: 23199 Domicole Chelios-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Holstein-fríz tehén IV. kategória
Harmadik helyezettje: a 241 katalógusszámú (33167 2226 4)
BÖSKE
Apja: 22930 DE-SU Fork
Tenyésztő és tulajdonos: Milkmen Kft., Paks
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Holstein-fríz tehén V. kategória
Harmadik helyezettje: a 251 katalógusszámú (30860 4782 0)
SZELES
Apja: 21248 BG Etyek Gong Toystory
Tenyésztő és tulajdonos: Magyaralmási Agrár Zrt.

Egyesületi élet
Második helyezettje: a 252 katalógusszámú (32420 6882 3)
MÁRTA
Apja: 21426 Lyllehaven Lightning
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., a Bonafarm csoport tagja

Első helyezettje: a 247 katalógusszámú (30093 7245 9) MIMI
Apja: 17830 Magor GB Baroque Allen
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok

A kiállítás Reserve Champion tenyészállata
A 210 katalógusszámú (33167 3636 6) GYÚRÓ, apja 24417
Canyon-Breeze AT Airlift-ET.
Tenyésztő és tulajdonos: Milkmen Kft., Paks
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A kiállítás Grand Champion tenyészállata
243 katalógusszámú (30368 9562 8) CUKOR, apja: 23199
Domicole Chelios-ET.
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott különdíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapja a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft., a 243 katalógusszámú (30368 9562 8) CUKOR 23199 Domicole Chelios-ET
apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető

Egyesületi élet
2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapja a Milkmen Kft., Paks a 210 katalógusszámú (33167
3636 6) GYÚRÓ 24417 Canyon-Breeze AT Airlift-ET apaságú
tehén bemutatásáért. A díjat átadta Jakab Lajos területi igazgató

4. Az előre meghirdetett pontverseny alapján a legeredményesebb tenyészet 21 ponttal a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft. lett.
A díjat átadta Sebők Tamás területi igazgató

3. A kiállítás legszebb tőgyű tehene
A díjat kapja a Bos-Frucht
Agrárszövetkezet,
Kazsok a 232 katalógusszámú (30093 9952 7) MANDARIN 22257 BRU-SU
Boliver Morpheous apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Szabics István területi igazgató
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Dr. Csomós Zoltán
1930-2015
Elment, itt hagyott minket egy nagy formátumú szakember:
dr Csomós Zoltán a mezőgazdaság tudomány kandidátusa, a
szarvasmarha tenyésztésszervezés kimagasló személyisége
szeptember 29-én, 84 éves korában végleg eltávozott. A jelen
aktív generációja sajnos már alig ismerte: nyugállományba
vonulásától is majdnem negyed évszázad telt már el.
84 évet élt, közben egy háború, világégés, emberi sorsfordulók sokasága és a szarvasmarha tenyésztési szakma megannyi
megpróbáltatása, kevés öröme, sok kudarca, tenni a dolgunkat,
ahogy lehet, ahogy engedik, ahogy lehetőségeinkből, tehetségünkből futja.
Dr. Csomós Zoltán 1930. október 17-én Egerben született.
Édesapja vasutas, pontosabban főmozdonyvezető, édesanyja az
öt gyerek mellett háztartásbeli. A három lánytestvér mindegyike
a pedagógusi pályát választotta, Zoltán 1949-ben Egerben érettségizett a Dobó István Gimnáziumban. Szakmai ismereteit a gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1949-1953 között szerezte,
ahol okleveles mezőgazdasági mérnöki diplomát kapott. Egyetemi doktorrá szintén Gödöllőn avatták, 1963-ban.
A fiatal agrármérnök az ugyancsak sok vihart, átszervezést
megért állattenyésztési közigazgatásban kezdett Heves megyében: 1954-től-1955-ig az Állami Állattenyésztő Állomások
Megyei Igazgatóságán dolgozik főállattenyésztői beosztásban.
Ezt követően egy kerek évtizedig a Megyei Törzskönyvezési
Felügyelőségen főfelügyelői feladatokat lát el. A magát és munkatársait is fejlődésre sarkalló szakember 1964-1965-ben már a
Felügyelőség osztályvezetője.
1965-1968-ig a Tudományos Minősítő Intézet aspiránsa, kijelölt
munkahelye az Állattenyésztési Kutatóintézet. A tudományos
cselekmények után 1968-tól 1971-ig az Országos Fajtakísérleti Intézet tudományos csoportvezetője, majd 1971-től 1976-ig
az Országos Állattenyésztési Felügyelőségen Szarvasmarha-tenyésztési osztályvezető.
Ezek ma már a mezőgazdaság és az állattenyésztés fejlődésének legendás évei, egy emelkedő pályán levő agrárium ma már
nosztalgiával emlegetett korszakai. A szarvasmarha tenyésztés
1972-es programja, az iparszerű állattenyésztés kibontakozása
ambíciót, sikert nyújtottak mind a gyakorlati, mind a szervezési
szakembereknek.
Zoltán ekkor már a szarvasmarha tenyésztés vonalán országosan
elismert szaktekintély, vezetői különösen kiemelik a kormányprogram operatív végrehajtása érdekében végzett irányító és
szervező munkáját.
45 évesen már a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium
főosztályvezető helyettese, ezen a poszton megint egy kerek évtizedet töltött el, amikor 1985-ben kinevezték az Állattenyésztési és Takarmányozási Minősítő Intézet főigazgatójának.

Minisztériumi évei alatt tulajdonképpen az ország főállattenyésztője, jelentős érdemei vannak szinte minden haszonállatfajban a korszerű – s hála Istennek a mai napig is jelentős
károsodások nélkül fellelhető – biológiai alapok kialakításában,
a szarvasmarha tenyésztésben a tejhasznú fajtaváltás levezénylésében a zigóta átültetés technikai és intézményes hátterének
megteremtésében a biotechnika vívmányainak honosításában.
Az agrárkormányzat különösen nagyra értékelte a sertéstenyésztésben periodikusan visszatérő hullámzás (akkori elnevezése
szerint ciklusosság) tompítására tett intervenciós tenyészállat
kihelyezésekkel megvalósított erőfeszítéseiket. Ez a tenyésztésszervezési technika szép eredményeket hozott az anyaállomány
dinamikus felfutását eredményező juh tenyészanyag kihelyezésekkel is.
A munkák erkölcsi elismerését fémjelzi az 1980-ban megkapott
Ujhelyi Imre Emlékérem, majd 1984-ben a Munka Érdemrend
ezüst fokozata.
Szakmai életpályánk az ÁTMI-nál 1985-tól, – majd a jogutód
Mezőgazdasági Minősítő Intézettől 1993-ben bekövetkezett
nyugállományba vonulásáig – szervezetileg is összekapcsolódott, személyében lett egy eléggé határozott, vitatkozó, sokszor
tépelődéseit, kétségeit is megfogalmazó, de a szakmai területet
összefüggéseiben mégis jól látó vezetőnk.
Ezek már közvetlenül a rendszerváltás előtti és közvetlenül
azutáni évek, azok bonyolultságaival, a nemzetközi tenyésztés
nyomulásával és egyben hozadékaival és ugyanezek révén a más
ágazatokhoz képes összehasonlíthatatlanul nagyobb nemzetközi
(nyugati, transzatlanti) szakmai és mobilitási nyitottságunk kétségkívüli előnyeivel.
Ugyanakkor a hanyatló népgazdaság financiális problémai miatt
a korábbi szubvenciók, állami apaállat gazdálkodási keretek
szűkülésével a kilencvenes évtized elejére egyre nehezebbé vált
az állami irányítású tenyésztésszervezés működőképességének fenntartása. Éppen ezért tiszteletre és méltányolásra méltó
az akkori vezetők, döntéshozók és gyakorlati szakemberek
megfeszített munkája, aminek hozadékaként legalább a biológiai
alapokat sikerült a rendszerváltásnál megőrizni, átmenteni. Zoltán mind aktiv munkássága, mind nyugdíjas évei alatt is jó tollú közíró, cikkei az Állattenyésztés és Takarmányozás, Magyar
Mezőgazdaság folyóiratokban rendszeresen megjelennek. Hiánypótló műként szakkönyvet ír a holstein-fríz fajta megjelenéséről, térhódításáról.
Dr. Csomós Zoltánt 2015. október 16-án családtagjai, rokonai, volt munkatársai és tisztelői körében a Fiumei úti Sírkert urnatemetőjében a római katolikus liturgia szerint helyezték örök
nyugalomba.
Emlékét, munkája maradandó eredményeit megőrizzük.
Dr. Flink Ferenc
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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

Egyesületi élet

Show-bírálat Szlovákiában
Harsányi Sándor
területi igazgató, HFTE

A Szlovák Holstein Egyesület jóvoltából az a megtiszteltetés ért,
hogy meghívást kaptam az immáron ötödik alkalommal megrendezésre kerülő, legtöbb holstein egyedet felvonultató kiállításukra, hogy a tenyészállat bírálatot elvégezzem. A kiállítást
Nyugat-Szlovákiában, Kocin településen, egy szarvasmarha
telepen rendezték. A gazdaságban 750 tehén található, melyek
több mint 90%-a vörös holstein. Az ide érkező és állatokat hozó
tenyésztők csak azért jöttek ide Szlovákia minden tájáról, hogy
legszebb állataikat megmérettessék, hiszen a kiállítás mindös�szesen egy napos volt és kifejezetten a holstein-fríz show-bírálat
volt a csúcspontja. A seregszemlére húsz tenyészet közel hetven
tehene érkezett. A bírálaton csak tehenek vettek részt, melyeket
hét osztályba sorolva mutattak be.
A ringbe elsőként a vörös tehenek léptek, melyek egy először
ellett, majd egy többször ellett csoportban mérkőztek meg.

Az idősebb tehenek osztályában már viszonylag könnyebb dolgom volt, mert egy, az osztályból magasan kiemelkedő tehén
segített eldöntenem az osztálygyőzelem sorsát. A nagydíjas eldöntésére minden osztály győztes, és második helyezett egyede
visszaérkezett a ringbe, és közülük került ki a végső győztes.

A kiállítás a Barbi-Lyn M Matches apaságú harmadik laktációs tehén nagydíjával, és a második laktációjában járó Mayval
Ozfest apaságú tehén tartalék nagydíjával zárult. A kiállítás legszebb tőgyű tehenének a tartalék nagydíjas egyedet választottam.

A vörös egyedek bírálata után a fekete-fehér teheneket öt osztályon keresztül kellett sorba rendeznem. Az elsős és másodikos
tehénosztály alapos fejtörésre kényszerített, hiszen sok hasonló
kvalitású egyed vonult fel elém ezen osztályokban.

A jól megszervezett és nagy érdeklődést kiváltó rendezvény alkalmával is tudatosult bennünk, hogy északi szomszédjaink is
magas szinten művelik a holstein-fríz fajta tenyészését, s ennek
eredményeként igen hasznos és jó küllemű tehenekkel találkozhatunk mind az istállóikban, mind kiállításaikon egyaránt.
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Területi hírek

100, 130 és 150 tonnás rekorderek

A Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft-nél felavatásra került a
tenyészet második aranytörzskönyves tehene. Ezennel 2654
Vera (Hun Pero Rejtő Bellwood×Siggi) nevű tehenük érte el a
100.000 tej kg-os életteljesítményt.

Harsányi Sándor

Százezresek
A Nyakas-Farmon is újabb százezres tehenet avattunk. 5350
Bimbó (Bg Ciril Stormatic×Siggi) tizedik életévét töltötte be,
és jelenleg az ötödik laktációjában jár.

Az oklevelet az immáron nyugállományba vonult Illyés Sándor, a telep korábbi vezetője vette át kollégáival.

Az oklevelet Nyakas András a telep vezetőivel vette át.
A harmadik aranytörzskönyves tehenet avattuk a debreceni
Szikgát-Tej Kft-nél. 3617 Bébi (Zidane×Touch) nyolcadik laktációjában, 12 évesen érdemelte ki az elismerést! Bébinek volt
kitől örökölnie a rendkívüli teljesítményt, hiszen anyja is átlagon
felüli életteljesítménnyel rendelkezett, ugyanis hat laktációban
közel 70.000 kg tejet termelt.

A negyedik aranytörzskönyvüket vették át a Biharnagybajomi
Dózsa Agrárgazdasági Termelő Zrt. dolgozói. Ezúttal 4482
Klára (Moser×Pit) nevű tehenük érte el a százezer kg-os tejtermelési életteljesítményt. Klára jelenleg 11 éves, és a kilencedik
ellésén van túl. A bajomiak újabb büszkesége rendkívül népes
családot alapított, ugyanis ez ideig 26 nőivarú leszármazottal

Az oklevelet Madar László ágazatvezető, Kiss Andrea és Bőr
Károly részlegvezetők vették át.

Bébi büszkén és ereje teljében áll a háttérben lévő Debrecen
határában. Méltán teheti ezt, hiszen egymaga megtermelt annyi
tejet, ami az ország második legnagyobb lélekszámú városának
két napi tejfogyasztását fedezi.

Az oklevelet Némethy Ferenc telepvezető és Dr. Nagy Zoltán
állatorvos kollégáik társaságában vették át.
36 Holstein Magazin
2015/5

dicsekedhet, és ebből 20 vele együtt éli a mindennapjait a telepen. Csupán három tehén hullott el a családból, másik három
pedig vemhes üszőként került exportálásra. Mivel Klára anyja is
hét laktációt teljesített, méltán bízhatunk abban, hogy az utódok
közül is ki fog kerülni olyan tehén, mely őseihez hasonló teljesítményre lesz képes.
Száz- és százharmincezer
A Herceg-Farmon, Tisztaberekben két tehén avatására került
sor. 1107 Erzsók (Maluk×Pretin) a Kft. nyolcadik aranytörzskönyves tehene. Erzsók jelenleg tíz éves, és hétszer ellett. Legmagasabb laktációs termelését a negyedik ellését követően érte
el 15.796 kg tejjel 305 napra korrigálva. Magas tejtermelése
mellett a szaporodásbiológia terén sem mutat rossz képet, hiszen
a hét vemhesüléshez csupán 13 szál szaporítóanyagra volt szüksége. Jelenleg két lánya, két unokája és két dédunokája várja,
hogy a nagy ősök nyomdokaiba lépjenek. Nem véletlenül írtam
ősöket.
Ha a kedves olvasó tovább böngészi az avatások sorát, meg is
fogja találni ennek okát! A másik tehén, amely a Herceg-Farmon
avatásra került, már szerepelt e magazin hasábjain, ugyanis 2013

Toxinkötő hatás

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.
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Össz.
vemhes

49,32
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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

Területi hírek
áprilisában került be a neve az aranytörzskönyvbe. 0733 Dáma
(Pulsar×Pretin) napjainkban már túl van a 130.000 kg termelt
tejen. Dáma már a második 130.000-es tehén a farm éltében. A
Herceg-Farm Kft volt a tavalyi évben is Magyarország legmagasabb laktációs átlagát produkáló (13.585kg/117 lakt.) tenyészete, ez is magyarázatot adhat arra, hogy jelenleg nyolc százezres,
és két százharmincezres tehénnel büszkélkedhetnek. Rendkívüli eredménynek tekinthetjük ezt, hiszen ez a nyolc aranytörzskönyves tehén mindegyike azon 44 tehén közé tartozott, mellyel
2007-ben a Kft elindult. Ez azt jelenti, hogy az akkori tehénlétszámnak a 18%-a bekerült az aranytörzskönyvbe!
Túl a 150.000 kg tejen. Az elismerő díjat Bodó Csaba és fia,
Gergő vették át.
melő életteljesítményt, és ezzel jelenleg Magyarország legtöbb
tejet megtermelt élő tehene. Szerénke jelenleg 13 éves, és a
nyolcadik laktációjában jár.

100 ezres avatások
Az okleveleket a Herceg család és a Kft. alkalmazottai vették át.
Százharminc- és százötvenezer
Rekorder tehenek avatására került sor a Berek-Farm Kft. tisztaberki telepén is. 0797 Erzsók (Pretin×Columbia) 2012 áprilisában került beiktatásra az aranytörzskönyvbe, de ezek után nem
elégedett meg ezzel a teljesítménnyel, hiszen a 130.000-dik kg
tejét is megtermelte. Sajnos már nem élhette meg avatását, mert
addigra eltávozott az „örökké zöld legelőkre”.

Szerénke és Erzsók 2012-ben együtt lett beiktatva az aranytörzskönyvbe.
Amint a korábbiakban már utaltam rá, itt a magyarázat arra,
hogy pár sorral előbb miért írtam ősöket, hiszen ez az Erzsók a
Herceg-Farmon felavatott aranytörzskönyves tehén anyja. Ilyen
még nem esett meg az aranytörzskönyv vezetése óta, hogy egy
aranytörzskönyves tehén anyja elérje a 130.000 kg megtermelt
tej életteljesítményt. Nem mindennapi tehéncsaládról van tehát
szó, mindkét tenyészetben számos leány utód várja még, hogy
elérje őseiknek ezen kimagasló teljesítményét. Erzsók a gazdaság második tehene, amely megtermelte a 130.000 kg tejet.
Nem volt még vége az avatások sorának, hiszen akivel annak
idején Erzsók az aranytörzskönyves oklevelét együtt kapta meg,
az a tehén még a mai napig szorgosan feljár a fejőházba, és termeli a tejet. Ezen szorgalmának, és a kiváló körülményeknek
(takarmányozás, tartás, menedzsment) köszönhetően 0518 Szerénke (Alzi Juror Ford×Legacy) túllépte a 150.000 kg-os tejter38 Holstein Magazin
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Jakab Lajos

Újabb tehén érte el az Aranytörzskönyvbe kerülés szintjét a Szajki Zrt. tenyészetében. 3584 Matte (Ernwood Dante×Grandslam)
immár az ötödik ilyen tehene a baranyai gazdaságnak. A 2004.
január 7-én született Matte jó géneket örökölt anyjától, aki szintén magas kort megélt, hét laktációban közel 70.000 kilogramm
tejet termelt. Matte őt túlszárnyalva, 9 ellése után érdemelte ki a
100 ezer liter tejért járó elismerést. Sajnos kilenc elléséből nyolc
utódja bikaborjú és csak egy lány maradt utána, aki jelenleg
vemhes üszőként várja tejtermelő karrierje indulását, mely reméljük hasonlóan hosszú és sikeres lesz, mint elődeié.

Az oklevelet Handler Ferenc állattenyésztési igazgató és munkatársai vették át.
Negyedik Aranytörzskönyves tehenét ünnepelte nemrég a Kapostáj Zrt. csapata.
A Tátika Terry apaságú, 3162
Tarka nyolc laktáció alatt
termelte meg a 100 ezer kilogramm tejet. Érdekesség,
hogy pont a nyolcadikra érte

Területi hírek
el termelése csúcsát is, 14.581 kilogrammos 305 napos tejtermelést produkálva. Tarka egész pályafutását kitűnő tőgyegészség
jellemezte, soha nem kellett kezelni, szomatikus sejtszáma nem
járt 200 ezer fölött. Sajnos utód nem marad utána, mert csak
bikákat ellett.

Az oklevelet Nagy Imre telepvezető, Szépics Tibor műszakvezető és Pócz János vette át, aki immár 20 éve segíti szakmai
munkájával a Kapostáj Zrt. állományának fejlesztését.
Első Aranytörzskönyves tehenét ünnepelte a Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zrt. berkesdi tehenészetének csapata. 0389 Csinos
(Mázli Leadman×Kiváló Blackstar) sajnos már nem élte meg az
oklevél átadását, melyet 9 laktáció alatt érdemelt ki. Jelenleg két
lánya termel, egyikük a negyedik laktációjában jár, másik pedig
nemrég ellett és az első termelési ciklusát kezdte. Csinos anyja is
túlteljesítette a hazai átlagot az ellések számát tekintve. Öt ellést
könyvelhettek el a neve mellett.

alkalommal is 15.000 kg feletti tejtermelésre volt képes. A legmagasabb 18.256 kg teljesítményét az 5. laktációjában érte el.

Az elismerő oklevelet balról jobbra haladva, Meskó László
elletős, Németh Lajos ágazatvezető, Hegedűs László műszakvezető, Tuba József inszeminátor, Szalai Imréné Marika adminisztrátor, és Dr. Ferenczy Dávid állatorvos vehették át.

Avatás Törtelen
Berkó József

Szeptember közepén ismét aranytörzskönyves avatásra került
sor a Dél-Pest Megyei Mg. Zrt. törteli telepén. A tenyészet második egyede került be az illusztris társaságba. 30894 3004 7
Seregély 8. laktációjában érte el ezt a kiváló eredményt. Sajnos
rá is jellemző, hogy öt nőivarú utódjából már csak kettő van a
tenyészetben. A sors apró játéka a nevekkel, hogy apja 15379
Elzamajori Táblás szülőhelyének nevét minden bizonnyal legeredményesebb lánya viseli.

Az oklevelet Végi Csilla telepvezető és munkatársai vették át.

A Rábapordányi Mg. Zrt.
idei 4. Aranytörzskönyvese
Szabics István

2015. október 19-én újra aranytörzskönyves egyedet avathattunk. A 30162 5569 3 Enar-számú, 2004. november 11-én született, Enyingi Zsöllye Decision apaságú, Szepi nevű tehénnek
hét ellésre volt szüksége, hogy elérje ezt az eredményt. Négy
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Az oklevelet Medveczki József ágazati igazgató és kollégái vették át.

Az Alta a ConceptPlus-t
választja!
Mi különbözteti meg a ConceptPlus-t
a többi fertilitás értékeléstol?

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

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

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

Több vemhes tehén. Gyorsabban.
www.altagenetics.hu | zbabai@altagenetics.hu
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Palotási Mg. Zrt.
Besenyszög-Palotás
Krajczár Zsuzsanna
irodavezető, HFTE
Besenyszög Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Szolnoktól
északra fekvő település. A község nevét a Besen nevű vízfolyásról kapta. Ez az elnevezés a besenyő nép emlékét őrzi.
A terület már a neolitikum idején is lakott volt. A mai település 1771 és 1774 között alakult ki négy elpusztult középkori
faluból (Szög, Szentiván, Fokorú és Szászberek).
1764-ben Gr. Eszterházy Károly egri püspök jobbágyokat és
kisnemeseket telepített oda. 1828-ban Besenyszög egybeépült
és közigazgatásilag is egyesült Szentivánnal. Ebben az időben
a község és a hozzá tartozó földterületek a szatmári káptalan,
az Orczy, Eszterházy, Halasi család, a Thalabér örökösök és
Telek István birtokában, tulajdonában voltak. Az 1827-es ös�szeírás szerint a település lakóinak száma ekkor 406 fő volt.
A község határa 1944-ben, Szolnok közelsége miatt jelentős
hadi események színtere volt. Besenyszög-Palotás névből Palotásnak nevezték el a helyiek a majorságban felépült lakások területét. Palotás, mint község, Nógrád megye területén
található.
Idén hazánk kapta az EHRC – Holstein Show-bírói Harmonizáció rendezési jogát. Az Egyesületünk által Hódmezővásárhelyen szervezett Európai Show-bírói Iskola Nagydíjas egyede a
23072 GEN-I_BEQ Brawler-ET apaságú, Nóra nevű második
laktációs tehén lett, melynek tenyésztője és tulajdonosa a Palotási Mg. Zrt. A Részvénytársaság tenyésztésben, tejtermelésben
is kiváló mutatókkal rendelkezik. A gazdaság életében első alkalom volt, hogy nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként,
tenyészállattal is megjelentek egy ilyen színvonalas eseményen.
A csodálatos eredmény, valamint örömteli meglepetés után a telep, valamint a hétköznapok bemutatására kértem S. Papp Ernő
termelési főmérnököt és Dobra Lajos telepvezetőt.

Kérem, mutassa be a gazdaságot kezdetektől napjainkig.
S. P. E.: A Palotási Mg. Részvénytársaság 100 százalék állami tulajdonrésszel 1991-ben alakult a Palotási Állami Gazdaság jogutódjaként. 1994-ben került sor az Rt. privatizációjára,
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melynek során hat magánszemély és a menedzsment vásárolta
meg a részvénytársaságot. A tulajdonosi szerkezetben 2008-ban
következett be nagyobb változás, amikor többségi részesedést
szereztek jelenlegi olasz tulajdonosaink.
Cégcsoport szinten (három cég) 5000 hektáros szántóterületen
folytatunk gazdálkodást jelenleg. A termőhelyi adottságaink kifejezetten gyengék, az átlagban 14 aranykorona értékű földjeink
65-ös Arany-féle kötöttségi számmal rendelkeznek, igen erősen
kötöttek. Belvízre kifejezetten érzékenyek, termőképességük viszonylag alacsony. Területeink nagyon széttagoltak, szétszórtak,
a legtávolabbi tábláink 30-40 km-re találhatók egymástól.
A szarvasmarha ágazat átalakítása 2007-ben indult el, ekkor adtuk be a pályázatunkat, aminek a megvalósítása 2011-ben fejeződött be. Ennek keretén belül épült egy 2×20 állásos parallel
rendszerű új fejőház és egy 608 férőhelyes szarvasmarha istálló.

A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően a trágyakezelési
technológia is megújításra került, hígtrágya tárolót és almos-trágya tárolót létesítettünk.
Jelenleg 860 tehénférőhely van a telepünkön, mely jelenleg teljes kihasználással működik.
A megkezdett beruházásokat 2013-ban a tiszasülyi növendékmarha telepünkön folytattuk, melynek keretében három új istállót építettünk, kettőt pedig felújítottunk, biztosítva ezzel 840 db
növendékmarha elhelyezését.
Tudomásom szerint Ön Békés megyéből származik. Mi hozta ide Palotásra?
D. L.: Valóban egy Békés megyei kis faluból származom. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végeztem, innen kerültem
a Jászapáti Szövetkezethez gyakornokként. Ott több állatfaj is
megtalálható volt, a sertéstől a baromfin keresztül a szarvasmarháig, így megismerhettem azokat. Több szinten részt vettem
ezen ágazatok irányítási és végrehajtási munkáiban, amely kiváló tapasztalatszerzés volt egy kezdő állattenyésztő számára.
Végül a gyakornoki időszakot követően a szarvasmarha ágazatba kerültem, előbb a növendékállomány, majd később a tejelő
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tehenészet vezetőjeként. Mindig is a tejelő szarvasmarha volt a
szívem csücske, és hálás vagyok a sorsnak, hogy azzal foglalkozhatom, amit igazán szeretek. Jászapátin összességében 16
évet dolgoztam, majd volt egy 10 hónapos kitérőm, amikor egy
takarmányos cégnél helyezkedtem el. Ez ugyan rövid, de annál
hasznosabb időszak volt, megtapasztalhattam, hogy milyen az
asztal másik oldalán ülni és egy kicsit mélyebben el tudtam merülni a takarmányozás részleteiben. Természetesen továbbra is
a termelési munka állt hozzám közelebb, és mikor Palotásról
megkerestek, hogy a nyugdíjba készülő telepvezető pótlásáról
szeretnének gondoskodni, örömmel fogadtam a felkérést. Amikor idejöttem, a telep már túl volt az említett beruházásokon.
A Palotási Zrt. föld tekintetében kedvezőtlen adottságokkal rendelkező cég, de nagyon erős szakmaiság és racionalitás jellemzi.
Úgy érzem, hogy sikerült nagyon jó helyre kerülnöm.
A tenyészetek HGI átlag szerinti rangsorában harmadikként
szerepelnek, a laktációs tejtermelési eredményük kiváló, két
tehénnel szerepelnek az Aranytörzskönyvben, kiválóak a telepi mutatók. Hogyan érték el mindezt, honnan származik
az állomány?

D. L.: Már a Palotási Állami Gazdaság is elkötelezettje volt a
magas genetikai értéket képviselő tenyésztési munkának. Fő
szempont volt a kiváló genetikai háttér kialakítása. A cég alapító
tag volt a Holstein Genetika Kft-ben, ebből kifolyólag már akkor
is használták az amerikai csúcsgenetikát. Ez a filozófia biztosított egy olyan stabil alapot az állománynak, amire építkezve el
tudtunk jutni erre a szintre. Utóbbi időszakban a bikaválasztásnál az egyik legfőbb szempont a tejmennyiséget javító örökítő
képesség, mivel a lehető legköltséghatékonyabban kell gazdálkodnunk, ehhez pedig magas tejtermelés szükséges, persze nem
elhanyagolva a tőgy- és lábtulajdonságokat. Elsősorban nem a
show-jellegű tehenek kitenyésztése a fő célunk, de a sok, nagyüzemi termelésre alkalmas átlag tehén közül mindig kijön egyegy különleges kombináció, egy-egy olyan egyed, amivel büszkélkedhetünk és eredményeket tudunk elérni ezen a területen is.

Kívánják a termelést tovább növelni, vagy ezt tartják a leginkább optimálisnak?
D. L.: Sok múlik a tömegtakarmány háttéren, amit az időjárás
nagyban befolyásol. Amennyiben jó minőségű tömegtakarmányt sikerül betakarítani, mint ahogy az elmúlt két évben,
akkor ez az állomány még tovább fogja növelni a termelését.
Nagyon bízom abban, hogy idén megközelítjük, illetve el is érjük a 11.000 kg-os laktációs eredményt. Azt gondolom, hogy ez
a kétszer fejés tükrében nagyon szép eredmény lenne. A napi
háromszori fejés bevezetésével még tovább emelhetnénk a termelési szintet, azonban mivel hosszú távon nem garantálható a
megfelelő mennyiségű és az elmúlt két évihez hasonló, jó minőségű tömegtakarmány előállítása, ezért ezt a lehetőséget egyenlőre elvetettük.
Jelenleg ki végzi a tenyésztési munkát a telepen és mik a legfőbb szempontok a bikaválasztásnál?
D. L.: Ez nálunk igazi csapatmunka, melyből a telepi menedzsment mellett a felső vezetés is kiveszi a részét. Megvannak azok
a fő irányvonalak, amikről beszéltünk. Az inszeminátor kollégám elsősorban a fertilitási mutatókat nézi, ehhez hozzávesszük
a funkcionális küllemi tulajdonságokat, ami a technológiához,
a hosszú hasznos élettartamhoz szükséges, melyet végül a tejmennyiséget javító tulajdonság tesz teljessé. Ezen szempontok
alapján választunk bikakört, melyet ár-érték arányban a legmegfelelőbbnek gondolunk.
Hogy viszonyulnak a genomikus bikák használatához?
D. L.: A genomikus bikák ma már nem megkerülhetők. Ezért
mi is a bikák nagy részét ebből a körből választjuk. A párosítást
a Génbank Kft. szakembere végzi az általunk kiválasztott bikakörre alapozva. A párosítási tervet maradéktalanul betartjuk, egy
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évre előre lekötjük a bikákat. 6-7 bikával dolgozunk egy-egy
évben, amelyeket különböző cégektől vásárolunk. A viszonylag
alacsony bikaszám miatt a kiválasztottaktól nagyobb adagszámot vásárolunk, így vannak apaállatok, akiknek 70-80 lánya is
termel a telepen. Ez a magas lányszám kell ahhoz, hogy egyegy bikának, illetve vonalnak a genetikai eredményét értékelni
tudjuk.
Ciklusbikákat éveken keresztül nem használtunk, de idén újra
számításba vettük ezt a lehetőséget, mivel ezek a ciklusbikák
a genomikus bikákkal egyenértékű tenyészértéket képviselnek
lényegesen kedvezőbb áron. Ráadásul így hozzájárulhatunk a
magyar tenyésztési munka előrelépéséhez. Természetesen tiszteletben tartjuk ezek szabályszerű felhasználását is.
A hosszú hasznos élettartam a telepen három laktáció, az országos átlag fölötti. Két ellés közötti idő jelenleg 430 nap, amin
szeretnénk javítani. Fontosnak tartjuk a lehető legtovább termelésben tartani a teheneket, ami viszont ronthatja ezt a mutatót.
Nagyon sok szakmai munkát fektetünk a szaporodásbiológiába.
Ivarzásmegfigyelő rendszerünk van, „krétázunk” is, hogy mielőbb tudjuk vemhesíteni a teheneket. Részsikereink már vannak,
de az igazán átütő eredmények még váratnak magukra.
Mik a tapasztalatai az említett „krétázásról”?

D. L.: Nagyon jó technológia. A mindennapi krétázás biztosítja, hogy az összes termelésben lévő tehén az inszeminátor
szeme elé kerül, így könnyebb a problémás egyedek kiszűrése. Az involúció folyamatos figyelemmel kísérése, valamint
a kezelési protokollok követése eredményeként rövidíthető a
szervízperiódus és javítható az állomány szaporodásbiológiai
státusza. Persze az átütő sikerekhez még nagyon sok minden
más is szükséges. Az ellést követően fellépő rendellenességek
(láz, étvágytalanság) korai felismerése és kezelése elejét veheti
az ezekből kiinduló későbbi, sokkal súlyosabb problémáknak,
mint például a ketózis. Nagyon sok csendesen ivarzót is sikerült
így kiszűrni, amit még az elektronikus rendszer sem vett észre.
Azt gondolom, hogy ez a módszer alkalmas arra, hogy a tehenek
egészségi állapotában esetleg bekövetkező súlyos anyagforgalmi problémákat időben felismerjük, és elkerüljük, még mielőtt
súlyos gazdasági károkat okozhatnának. Segítséget nyújt a tehenek termékenyítésének optimális időszakban történő végrehajtásában is.
Van lehetőségük tenyészállat értékesítésre?
D. L.: Van lehetőségünk és élünk is vele. A növendékállomány első két termékenyítésénél a nyári időszakot kivéve
ivarspecifikus spermát használunk. Ebben a technológiában,
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amiben most dolgozunk, csak 25-30 százalékos a tehén kiesés,
így lehetőségünk volt az idén mintegy 130 db vemhes üszőt értékesíteni, amit jövőre is szeretnénk folytatni.
Természetesen örülünk, amikor ez az értékes tenyészállat állomány az ország határain belül marad, de jellemzően exportra kerülnek az üszők. Belföldről a kereslet is kevesebb, és az export ár
jóval magasabb is. Év elején 30 darabra volt hazai igény, a többi
orosz és török exportra került.
Meg vannak elégedve a takarmányozáshoz szükséges tömegtakarmány minőségével?

D. L.: Nálunk egy kézben van a növénytermesztés és az állattenyésztés felső irányítása, ami azt eredményezi, hogy elsődleges
szempont a takarmányok minősége. Kizárólag kiváló minőségű
tömeg- és szálastakarmány kerülhet az állatállomány elé akár vásárolt, akár saját előállítású takarmányokról legyen is szó. Kármentés céljából soha nem etetünk rossz minőségű takarmányt,
még akkor sem, ha ez a növénytermesztés számára veszteségként
jelentkezik. Ez az egyetlen útja, hogy a tejtermelés a mostohább
körülmények ellenére is rentábilis legyen. Jelen pillanatban van
elég földterületünk a takarmánytermesztéshez, a kukoricaszilázs,
a lucernaszéna és -szenázs, illetve a zabszéna előállításhoz. Mivel gyenge minőségűek a földjeink, a zölden levágott zab az, ami
biztonsággal megterem minden évben, és jó minőségű szálas-

takarmányt jelent az állatok számára. Ez ugyan a szántóföldek
egy részét elveszi, de gyepek híján kénytelenek vagyunk ehhez
fordulni. Ezekre a tömegtakarmányokra alapozva állítjuk össze a
Vitafort Zrt. szakembereinek segítségével a takarmányadagokat,
melyek nem csak szakmai, hanem gazdaságossági szempontokat
is figyelembe véve kerülnek optimalizálásra.
Kivételesen nagy a csend a telepen, milyen technológiát építettek be?
D. L.: Igyekszünk a tehenek napi ritmusába a lehető legkevesebbet beleszólni. Hagyjuk őket pihenni. Ha lemegy a fejés, öt-hat
ember marad a telepen. Lezárjuk az istállót és csak a takarmány
feltolás az, ami zajjal járhat.
A technológia a Milk Center Kft. által épített Westfalia fejőház
fejés közben is nagyon csendes, szinte semmi hangja nincs.

A KÓD!?

Manapság világszerte sokféle nyalótömb van forgalomban. A jövőbe mutató forradalmi megoldást azonban a CRYSTALYX GmbH
termékei képviselik, melyek egy speciális főzéses eljárással készülnek. A nyalható energiatakarmány gyártása Németországban és
Angliában történik, a forgalmi adatok szerint Európában és az USA-ban is a legkedveltebb termék a kategóriájában.
Miben más, mint egy hagyományos, melasszal kiegészített nyalósó?

Nyalható energiatakarmány, egyetlen vödörben

Ez egy TÁP! A CRYSTALYX egy nyalható energiatakarmány, amellyel a bendőbaktériumokat etetjük meg. Hatására megemelkedik a
bendőbaktériumok száma és aránya, kb. 10%-kal nő a tömegtakarmány felvétele és javul a teljes takarmányadag emészthetősége, szintén 10-13%-kal. Ezáltal az állatok több tápanyaghoz jutnak abból a takarmányból, amit így is, úgy is megetetnek velük. Ilyen mértékű
emésztésjavításra a többi „hasonló” termék nem képes.

Növeli a tejtermelést

Nyalható energiatakarmány, egyetlen vödörben

Milyen előnyökkel jár a CRYSTALYX etetése tejelő szarvasmarhák, juhok, kecskék és húsmarhák esetében?

Magyarországon forgalmazza: IMPAVIDUS Trade Kft.
www.impavidus-trade.com
info@impavidus-trade.com
Tel:+36-70-360-4170

Csökkenti a hőstresszes problémákat

Minimalizálja az ellést követő energiahiányos állapotot

Ha a várható ellés előtt megfelelő időben elkezdjük használni a CRYSTALYX termékeket, akkor a bendő megfelelő állapotba kerül
Optimalizálja az állatok termékenyülését
az ellés időpontjára, az állatok takarmányfelvétele az ellést követően nem esik vissza oly drasztikusan, előbb vesznek fel nagyobb
mennyiségű szárazanyagot és így jelentősen nő a tejtermelés. Ez az előny elhúzódik a teljes laktációban, ha az ellést követő 60-100
napban azCsökken
állatok még fogyasztják
CRYSTALYX-ot.
Mivel az energiaegyensúly és -ellátás is sokkal jobb, így nagyban csökken a két
a két ellés
közti idő
ellés közötti idő, átlagosan 10-20 nappal. A pozitív energiaegyensúlynak és a több nyálnak köszönhetően, amit a nyalás miatt termel
az állat, aMinimalizálja
bendő pH-ja optimálisabb
így jelentősen
csökken
az acidózis és a ketózis
kialakulásának kockázata. Minimalizálja az
az lesz,
ellést
követő
energiahiányos
állapotot
állatok közötti egyedi különbségeket. Persze ettől sokkal fontosabb az a tény, hogy jelentősen növeli a borjaknál és az üszőknél a napi
testtömeg-gyarapodást, ami az idén is kiemelkedően fontos kérdés lesz.
Persze, felmerül most Önben a kérdés Kedves Olvasó, hogy érdekes a dolog, még akkor is, ha csak a fele igaz, de mibe is
kerül?!? Nem drágább, mint egy melaszos nyalósó. Ja, hogy most azt sem etet, mivel alacsony a tej átvételi ára…!

Optimalizálja az állatok termékenyülését

Igaza van, melaszos nyalósót én sem etetnék, ha az Ön helyében lennék. De ha Ön lenne az én helyemben, higgye el, még a fáradságot
se venné arra, hogy egy nyalósót reklámozzon! Ha viszont még egyszer átfutja az aláhúzott sorokban a CRYSTALYX termékek előnyeit, akkor azt látja, hogy ez megtérül, sőt költségcsökkentő hatása is van. Erre van most szüksége, nem? Hozamnövekedés költségcsökkenés mellett? Akkor CRYSTALYX!!!
Magyarországon forgalmazza: IMPAVIDUS Trade Kft.

Csökkenti a hőstresszes problémákat

Csökken a két ellés közti idő

www.impavidus-trade.com
Köszönjük, hogy elolvasta cikkünket! Hálánk jeléül
a következő ajánlatot tesszük: egyszeri alkalommal 10%-os kedvezménnyel rendelheti meg Crystalyx termékünket, ha a honlapunkon
(www.impavidus-trade.com) a CRYSTALYX termékismertetőben megkeresi
info@impavidus-trade.com
az elrejtett kódot és rendelésével együtt elküldi nekünk
e-mailben 2015. november 30-ig. Ajánlatunk viszonteladó partnereinkre nem
Tel:+36-70-360-4170
érvényes.
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Minimalizálja az ellést követő energiahiányos állapotot
Csökkenti a hőstresszes problémákat

Magyarországon forgalmazza: IMPAVIDUS Trade Kft.
www.impavidus-trade.com
info@impavidus-trade.com
Tel:+36-70-360-4170

Telepszemle
Ahogy bejártuk a környéket, azt láttuk, hogy elég sok telep
van. Nem nehéz emiatt jó munkaerőt találni?

D. L.: Szolnok közelsége elszívja a jó munkaerőt, de mi jó kereseti lehetőséget biztosítunk a dolgozóinknak. A mezőgazdaság
és különösen az állattenyésztés ritmusához igazodni kell és ez a
mai fiatalságot riasztja. A hajnali kelés, a késő estig történő munka, az ünnepnapokon történő folyamatos munkavégzés nehéz,
ezért a dolgozóink zöme 50 év körüli vagy afölötti, bár van egykét nagyon ígéretes fiatal, akik állatszeretetből dolgoznak. Ez is
az egyik oka, hogy nem fejünk háromszor. Olyan plusz munkaerőt igényelne, amit nem tudnánk a környékről biztosítani.
Első alkalommal vittek tenyészállatot rendezvényre. Európa
négy vezető bírója az önök tehenét találta a legszebbnek, így
el is hozták az EHRC Európai Show-bíró Iskola nagydíját.

D. L.: Azért sem voltunk eddig ilyen eseményen résztvevőként,
mert nem láttuk azt az embert, aki ezzel foglalkozni tudna. Hiába ez a szakma legszebb része, azért tudomásul kell vennünk,
hogy elsősorban profitot kell termelnünk. Féltünk ettől a feladattól, és idő sem nagyon volt rá, de Berkó József területi igazgató
olyan sokszor jelezte, hogy szép állatot látott, hogy beadtuk a
derekunkat. Kiválasztott két egyedet, aki képviselt bennünket az
Európai Show-bíró Iskolában. Ez mindenképpen Berkó József
és Sebők Tamás szakértelmét bizonyítja, hogy ennyi tehénből
két perc alatt megtalálták azt a két állatot, akik nagyon szépen
szerepeltek. Elég erősen kezdtünk, nehéz lesz ezt felülmúlni. Ez
annyira megérintett bennünket, hogy a jövőben több kiállításon
részt kívánunk venni, reméljük, hogy hasonló sikerekkel, mint
most Hódmezővásárhelyen. Sikerült egy olyan dolgozó munkatársat is találnunk, aki szakmailag rátermett és méltóképpen
képviselheti a céget egy ilyen rendezvényen.
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Úgy tudom, hogy vételi ajánlatot is kaptak a győztes tehénre.
D. L.: Igen, tényleg komoly ajánlatot kaptunk, de nekünk még
jobban esett, hogy szóba sem került ezeknek az állatoknak az
értékesítése. Ez egy fontos üzenet a cég vezetése részéről, hogy
a jövőben is szeretnénk kiállításokon részt venni. Ha ezek az állatok nálunk születtek, itt nevelkedtek, akkor a mi zászlónk alatt
érjenek el továbbra is eredményeket. Ezek a sikerek pár millió
forinttal nem mérhetők össze. Ezeknek az állatoknak a gazdasági és az eszmei értéke pénzben nem kifejezhető.
A nagydíjas tehenünk háromszáz napja termel, és még mindig
30 liter a napi teje. A termelésnek és a küllemnek olyan jó kombinációja, ami dicséretes. A másik tehenünk, aki osztályelső lett,
150 napja termel 50 liter fölött.

Tenyésztés szempontjából és gazdaságilag is kiszámítható,
jól működő gazdaságot ismerhettünk meg. Milyen terveik
vannak a jövőre vonatkozóan?
S. P. E.: Minket is, mint állami földeken gazdálkodó céget, érzékenyen érint a Kormányzat földpolitikája, ezért egyelőre nem
tudjuk még, hogy mi lesz a sorsunk.
A bizonytalan földhelyzet, illetve a takarmánytermő területeink
elvesztése hatalmas gondokat okozhat a jövőben. Eddig sem volt
könnyű, mert a termőföld adottságaink nem jók, sőt kifejezetten
rosszak, de a rossz föld nélkül végképp lehetetlen a szükséges
takarmányok elegendő mennyiségű előállítása. Nem látom, hogyan lehet megtermelni a silókukoricát egy mozaikszerűen vis�szabérelt területen, olyan költségszinten, hogy az ilyen katasztrofális évjáratokban, mint amit az idei év tej-felvásárlási árai
okoznak, lehetőséget adjon a pénzügyi túlélésre.
D. L.: Ami a legtöbb embert foglalkoztatja a szakmában, az állattenyésztéshez köthető földek bizonytalan sorsa. Bízom benne,
hogy vezető politikusaink is értékelik a magyar mezőgazdaság
eddig elért eredményeit. A magyar holstein-fríznek termelési és
genetikai értékei alapján neve van Európában, ami nagyon sok
embernek rengeteg munkájába, komoly erőfeszítésébe került és
kerül ma is. Nem szabadna kockáztatni az eddig felépített hazai
holstein populáció jövőjét.
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keresse szaktanácsadóinkat:
Éliás Dávid (20/468-6076)
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Bagi Tamás (30/633-6855)

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
H-2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park
Telefon: 34/557-050 Fax: 34/557-060
info@btakipar.hu • www.babolnatakarmany.hu

Hazai szerzőink

Keresd az üreset!
Kranjec Ferenc
állatorvos, szaporodásbiológiai szaktanácsadó
ReproVET Szarvasmarha Szaporodásbiológiai Szolgálat

Valóban! Az első pillanatban nagyon lehangolónak tűnik a gondolat. Sokkal jobban szeretünk a pozitív vemhességi eredménynek örülni. Azonban ahhoz, hogy minél több tehenünk minél
előbb vemhes legyen, nekünk mégis az üresek mielőbbi megtalálására kell koncentrálnunk, hogy azokat mielőbb újra tudjuk
vemhesíteni. Ehhez természetesen minél gyakrabban és minél
korábban végzett vemhességi vizsgálatok, megfelelő – az adott
telepen a legnagyobb sikerrel kivitelezhető – reszinkronizációs
program szükségeltetik, de a legkorábbi üres diagnózissal a vis�szaivarzó tehén szolgál. Kétségtelen tény – és erről korábban
be is számoltam –, hogy a holstein tehén ivarzási viselkedése
romló tendenciát mutat, de ettől függetlenül megfelelő szorgalommal és odafigyeléssel jelentős eredményeket érhetünk el az
ivarzáskeresés fejlesztésével.
Az utóbbi időszak technikai fejlődése lehetővé tette az egyre
kifinomultabb technológiák hétköznapi alkalmazását a tehenek
ivarzásjelzésének gyakorlatában is. Ezen készülékek tesztelése során szerzett tapasztalatoknak köszönhetően lényegesen
több és pontosabb információkkal rendelkezünk a hatékony
ivarzáskeresés által biztosított előnyökről. Ezt ugyanis sajnálatos módon korábban elhanyagolták, értékét lebecsülték, azt az
egyre szélesebb körben elterjedő, az emberi tényezőt elhanyagolhatóvá tevő szinkronizációs eljárásokkal helyettesítették.
A különféle aktivitásmérő berendezések ugyanakkor a nap 24
órájában működnek és szolgáltatnak hasznos információkat számunkra arról, hogy többek között a két termékenyítés közötti idő
csökkentése, és ez által a termékenyítési arány növelése vezet a
leginkább a rövid szervízperiódus eléréséhez. Szolgáljon például erre egy nemrégiben végzett kutatás:
Három egyesült államokbeli nagylétszámú tehenészetben az állatok egyik felét a helyben szokásos időzített mesterséges termékenyítési eljárásnak (TAI) vonták alá, másik felüket pedig aktivitásmérő berendezéssel látták el. Az üresnek talált egyedeket, attól függően, melyik csoportba tartoztak, vagy reszinkronizálták,
vagy a jelzett aktivitás alapján termékenyítették újra. Azt próbálták kideríteni, hogy a két eljárás közül melyiknél mikor történik
meg az első termékenyítés (természetesen az önkéntes várakozási idő után), illetve milyen hamar történik meg a vemhesülés.

Az 1. táblázatban a kísérlet eredményei találhatók, a személyes
megfigyeléssel történt ivarzások kivételével. Jól látható, hogy
valamennyi telep esetében úgy az első termékenyítések, mint
a vemhesülés időpontja rövidebb volt abban a csoportban, ami
aktivitásmérőt viselt. Két telep esetében a szervízperiódusban
megnyilvánuló eltérés ráadásul különösen nagy volt (57, ill. 54
nap).
A kedvezőbb eredmények hátterében csak részben található meg
az újratermékenyítés idejének lerövidülése. Ugyanolyan fontos
szerepet játszik az a tény – még ha nem is végeznek akkurátus
ivarzás-vizsgálatot –, hogy a folyamatos ivarzás-detektálásnak
köszönhetően a termékenyítés az ivarzás időpontjához képest
optimálisan végezhető el, ami jelentős fertilitásjavulást idézhet
elő, illetve kizárja a szinkronizációs programban mégsem üzekedő, de vakon betermékenyített egyedekből eredő veszteségeket.
Természetesen az aktivitásmérő sem csodaszer és önmagában
nem alkalmas minden reprodukciós probléma megoldására. Ez
is csak a mozaiknak egy része és nem nélkülözi a rendszeres
szaporodásbiológiai vizsgálatok elvégzését! Ugyanis az, hogy
egyes telepeken kiválóan működik, máshol meg „használhatatlan”, számos okra vezethető vissza, amelyek közül kettőt mindenképpen ki kell emelni. Az egyik a már korábban említett
ivarzási tünetek gyengülése, amely telepenként és évszakonként
is különböző lehet, hol éppen a takarmányozási hiányosságok
miatti energiahiány, vagy a hőstressz áll a probléma hátterében.
Mindezektől függetlenül azonban egy kísérlet során azt találták,
hogy az ivarzási tünetek nélküli ovulációk aránya, a metodika
függvényében (aktivitásmérő vs. farokjelző) akár 10%, ill. 16%
is lehet (2. táblázat).

Szintén meghatározó tényező a berendezés technikai kivitelezése, a detektorok és leolvasók elhelyezése, az adatok leolvasási gyakorisága és ideje, valamint a kezelő szoftver beállítása.
Ugyanis nem mindegy például, hogy az ivarzó állatok jelzése
a fejőházba való beérkezéskor, vagy onnan távozáskor történik.
Illetve nem ritkán fordul elő, hogy a szoftverben uniformizáltan
beállított aktivitási határérték az adott telepen nem eredményezi
elegendő számú ivarzó felderítését, és annak módosítása válik
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szükségessé. A dolog lényege ugyanis nem az, hogy amit ivarzónak találunk, azt lehessen mindenképpen termékenyíteni, hanem
az, hogy lehetőség szerint valamennyi ivarzónak gyanús egyedet
meg tudjunk vizsgálni!
Az ivarzáskeresési hatékonyságunkat viszonylag egyszerűen
jellemezhetjük, két, hazánkban még nem elterjedt mutatóval,
a Return Heat Detection Rate-tel (RHDR – visszaivarzók felderítési aránya) és a Palpation Risk-kel (PaR – a vemhességvizsgálaton vemhesnek találtak aránya). Ezen mutatókat minden
vemhességi vizsgálat alkalmával kiszámolhatjuk, az értékeket
feljegyezhetjük és nyomon követhetjük azok tendenciáját. Hazai viszonyok között, tapasztalataim szerint ezek elfogadható
értékei RHDR: 70% felett, PaR: 60% felett. Természetesen ezen
értékeket az adott időszak fertilitási viszonyai is befolyásolhatják, de alapvetően nem erről tájékoztatnak. Ugyanis gyengébb
fertilitás esetén, de jó ivarzáskeresési hatékonyság mellett kevesebb állat fog a vemhességvizsgálatra kerülni, így a RHDR és
PaR értékek nem változnak jelentősen a megszokotthoz képest.
A másik zavaró tényező – amelyet egyébként paradox módon
akár előnyként is tekinthetünk – a magzati mortalitások, következésképpen a cikluson kívüli visszaivarzások előfordulásának
növekedése. Azonban utóbbi intő jel is lehet bizonyos takarmányozási zavarok vagy fertőző betegségek megjelenésére.
A számoláshoz 3 adat összegyűjtése szükséges: a vemhességvizsgálathoz tartozó időszakban történt termékenyítések száma

(A), a vemhességvizsgálatkor megvizsgált állatok száma (B), és
a vemhesnek találtak száma (C). A számítások módja a következő:
RHDR = (A-B) / (A-C)
PaR = C /B
Jó ivarzáskeresést természetesen nem csak gépekkel lehet végezni! A személyes megfigyelés megfelelő szervezéssel, odafigyeléssel és lehetőség szerinti premizációval is eredményes
lehet. Továbbá nem megy ritkaságszámba a többféle aktivitásmérő egyidejű használata, illetve annak személyes megfigyeléssel történő kiegészítése sem. Magyarországon is tapasztalhatóak 120-130 napos szervízperiódusok, amelyek nem csak a
megfelelő fertilitásnak köszönhetőek. Ennek eléréséhez különös
figyelmet kell fordítani az első termékenyítések megfelelő időzítésére, az optimális önkéntes várakozási idő meghatározására,
és azt követően kb. 10 napon belül a termékenyítés elvégzésére.
A fentieknek megfelelően az akkurátus ivarzáskeresés és a vis�szaüzekedők minél nagyobb számban történő felderítése, ezáltal
a két termékenyítés közötti idő csökkentése is elengedhetetlen.
Gyakori (napi-heti) korai vemhességi vizsgálat végzése és az állatok mielőbbi újratermékenyítése szintén alapvető. Továbbra is
várom visszajelzéseiket, gondolkodjunk együtt.
Tel: +3630/2357-408
www.reprovet.hu
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DOMICOLE CHELIOS
(Baxter×Goldwyn×Allen×Rudolph)
A 2012 decemberében értékelődött Baxter-fiú először a 2012-es
World Dairy Expo-n hívta fel magára a figyelmet, egyik első
körös lányának - Brackleyfarm Chelios Cheerio - második helyezést érő szereplésével. Ezt követően 2012 decemberében a
kanadai lista 20. helyén értékelődött, és jelenleg is a kanadai
TOP 100-as listán szerepel. Hazai lányainak kiállításokon elért
eredményei révén mind inkább nagyobb figyelem hárul a kiváló
küllemi tulajdonságokat örökítő Cheliosra.

Domicolie G W Shelive VG-87

Chelios tenyésztői Dominique Pelletier és felesége Nicole
Pouliot. Az Ontario keleti részén élő házaspár prefixként a keresztneveik összeolvasztásából született „Domicole” nevet használják. Az elmúlt években több értékes tenyészállat résztulajdonosaivá is váltak, melyek többek között Laurie Sheik és Prelude
Spottie családjából származnak. A kezdetekben megfogalmazott
vágyuk, mely szerint a fajta fejlődésére hatást gyakorló bikát kívánnak létrehozni, beteljesedni látszik.

Chelios Allen apaságú anyai nagyanyját, Sunnylodge Rudolph
Scariet EX-92 lányát, 9 hónaposan 2003-ban egy árverésen vásárolta meg közösen Dominique Pelletier, Ferme Pellerat és
a Villeneuve család. Sonnylodge Allen Shelly VG-87 Goldwyn
apaságú lányának első mosásából két Baxter apaságú üsző és
két bika született. Chelios lány testvérei egyaránt EX-90 pontos küllemi minősítéssel rendelkeznek, melyek közül Domicole
Baxter Shellane Bud Light apaságú unokája (Domicole Peroni) a
Semex kanadai állomásán termel. Chelios és fiú testvére Chester
egyidőben kerültek a Semex állomására és bár Chester nagyobb
tejmennyiséggel bír, ugyanakkor kevesebb beltartalommal és
gyengébb küllemi tenyészértékkel rendelkezik, mint testvére.
Chelios népszerű genomikus bikaként kezdte pályafutását, ennek
köszönhetően jelenleg 1473 lányának teljesítménye szerepel az
amerikai augusztusi tenyészérték profiljában. Jelenleg 2017 TPI,
2,52 küllemi, 1,75 tőgy, és 2,53 lábkompozit értékkel rendelkezik. Lányai Baxterre jellemző erősséggel és masszív törzzsel
rendelkeznek, melyet a Goldwyn oldaláról kölcsönzött elegancia tesz teljessé. A kissé egyenes farlejtés ellenére erős ágyék, kiváló lábszerkezet és tökéletesen illesztett tőgy jellemzi Chelios
utódait. A 2. laktációban a fejlett testkapacitással és erősséggel

Brackleyfarm Chelios Cheerio VG-88
A Baxter fiúk küllemi tenyészértékét tekintve Chelios bír a legkiemelkedőbb értékkel, mind a kanadai (+13 Conf.), mind az amerikai (2,52 PTAT) bázison (2015/08). Chelios anyja, Domicolie
G W Shelive, két nagyhírű tehéncsalád leszármazottja, hiszen
apai oldalon a Gypsy, anyai oldalon Prelude Spottie családja fe30368
9583
7 TOBAK
30368
9583
7 Tobak
dezhető fel.
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rendelkező tehenek egyre hangsúlyosabb tejelő jelleget kapnak.
Mindezen kiváló küllemi jellemzőket már Magyarországon is
láthattuk, hiszen az elmúlt két év hazai kiállításain több Chelioslány is sikeresen szerepelt a bírálatokon. A 2013. évi Alföldi Állattenyésztési Napokon a spanyol bíró, Jaume Serrabassa Vila,
a legfiatalabb üsző kategória 2. helyére sorolta a Lajoskomáromi
Tejtermelő Kft. TOBAK nevű egyedét, majd 2014-ben ugyanitt
a vemhes üsző kategóriában egy ugyancsak lajoskomáromi te30368 9583 7 TOBAK
nyésztésű Chelios-lány, TEHER végzett a dobogó második fo-

Champion címét is. CUKOR kiváló szereplése nem ért véget,
hiszen az őszi kiállítási sorozat kaposvári állomásán, szeptember
elején elnyerte a kiállítás Grand Champion címét is.

30368 9562 8 CUKOR, a holstein-fríz tehén V. kategória első
helyezett és a XIV. Nemzeti Holstein Show INTERMEDIATE
CHAMPION és RESERVE CHAMPION tenyészállata
23199 Domicole Chelios-ET×17839 MAGOR BONANZA ALLEN-ET
FORRÁS:
DOUG
SIRE REPORTS: DOMICOLE
CHELIOS, HOLSTEIN
INTERNATIONAL, 2013.
Teny.SAVAGE:
tul.: Lajoskomáromi
Tejtermelő
Kft., Lajoskomárom
OKTÓBER 55.

30368
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9 Teher

kán. 2015-ben Hódmezővásárhelyen a Nemzeti Holstein Shown
már az első laktációs tehén kategóriában mutatkozott be egy kiváló Chelios apaságú tehén, a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.
CUKOR névre hallgató reménysége, mely nem csak osztályát
nyerte meg, hanem a kiállítás Intrermediate és Reserve Grand

A magyar bázisú Interbull listán 1466 mHGI értékkel, kimagasló
beltartalmi mutatókkal, 1,14 hasznos élettartam, könnyű elléslefolyás (0,86) és 3,26 küllemi végpont tenyészértékkel szereplő
Chelios lányai teljesítménye révén egyre többet hallat magáról.
Forrás: Doug Savage: Sire reports: Domicole Chelios,
Holstein International, 2013. október

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

Mobil: 30/9453-764
e-mail: leholand@leholand.hu
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Újabb jelentős beruházás az UBM Csoportnál
– átadták Dunántúl legmodernebb takarmánykeverőjét –
A vas megyei Szelestén átadták Magyarország egyik legmodernebb mezőgazdasági fejlesztését. A pilisvörösvári székhelyű
UBM Csoport közel 1 milliárdos beruházása mától a régió legnagyobb kapacitású és legkorszerűbb takarmánygyáraként működik: 4 állatfaj számára összesen 40 féle takarmányt tud keverni,
óránkénti teljesítménye 30 tonna. A Dunántúl legmodernebb takarmánykeverője éves szinten 168 ezer tonna takarmány előállítására képes, színvonala megfelel a QS akkreditált minőségbiztosítási rendszernek.
Az ötlettől az innovációig
Az átadón, közel 350 meghívott vendég jelenlétében, Varga Ákos,
az UBM Trade igazgatósági elnöke megnyitójában a 100%-ban
magyar tulajdonosokból álló UBM cégfilozófiáról, az UBM titokról beszélt.
„A cég életében meghatározó az emberközpontúság, a kölcsönös
előnyökön nyugvó, őszinte, sikeres partnerség. Hiszünk azokban
a startégiai partnereinkben, akikkel tisztelni, becsülni tudjuk egymást. A sikeres együttműködésben a szerződés kötelez, az adott
szó megtart. Nagyon fontos szerep jut saját kollégáinknak, akik
kitűnő szakemberek és nagyon szeretnek itt dolgozni. Célunk,
hogy részükre személyre szabott életpálya-modelleket dolgozzunk ki. E két terület ápolása vezetett ahhoz, hogy közel 20 év
alatt kialakuljon az UBM életérzés.
Az UBM-nél nagy figyelmet fordítunk az innovációra, lehetőséget
teremtünk az értékteremtő alkotásra – a szelestei üzem is ennek a
törekvésünknek az eredménye. Köszönet az UBM csoport valamennyi munktársának és partnereinknek, hogy ma itt lehetünk.”
A köszöntő után Bustyaházai László, az UBM Feed Kft. ügyvezető igazgatója a takarmánypiac hazai helyzetéről, az UBM Csoport
innovációs eredményeiről, a jövőbeni tervekről és fejlesztésekről
beszélt, majd Ács Csaba, az UBM Feed Kft. műszaki- és beruházási igazgatója mutatta be a szelestei üzemet, a működés és gyártástechnológia részleteit.
„Az ötlettől az innovációig!” című izgalmas panelbeszélgetés
keretében Pócza Szabolcs, a cég kutatás-fejlesztési igazgatója
Frittmann Jánossal, a 2015 Év Pincészete díjat elnyert Frittmann
Borászat vezetőjével és Kárpáti Zoltánnal, a Leonar3Do 3D-s
tervezőprogram társfeltalálójával beszélgetett a sikeres innováció
folyamatáról.
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Háttérinformáció:
Az UBM Csoport
Az UBM 3 fő üzletága a fehérje kereskedelem, a gabona kereskedelem és a takarmányüzletág. Éves szinten több mint 1 millió tonna
árut mozgatnak meg, a 3 üzletág évről évre fej-fej mellett halad és
növekszik. Nagyjából egyenlő arányban járul hozzá a cégcsoport
eredményéhez, ami óriási stabilitást és biztonságot ad.
A vállalat 1996-ban kezdte meg a tevékenységét, mint szójadara
importőr. 2000-től hazánk legnagyobb szójadara behozatalát – a
magyarországi import közel 30%-át – bonyolítja mind a mai napig.
1998-tól kezdte meg a gabonakereskedést, jelenleg az éves gabona
és olajos mag forgalma 500.000 tonna feletti és dinamikusan növekszik. A takarmány-alapanyag kereskedelmet 2001-ben kezdte meg.
Az UBM Magyarország legnagyobb takarmány-alapanyag kereskedő cége és meghatározó takarmánygyártó.
A portfolió folyamatosan bővül, a kereskedelem és gyártás mellett
komplex szaktanácsadással is támogatják partnereik sikereit, ma
már jelen vannak az állategészségügyben is. A cég többek között a
Hypor sertés genetikai termékek kizárólagos értékesítését látja el a
magyar piacon. A több szakmai díjjal kitüntetett cégcsoport kiemelten foglalkozik az ágazat leginnovatívabb termékeinek forgalmazásával és a K+F területtel.
A cég megalakulása óta elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás
mellett, anyagi és más módon is folyamatosan támogat több magyarországi karitatív, sport- és gyermeksegítő szervezetet.
Az UBM Csoport hosszú távú célja, hogy nemcsak Magyarország
vezető takarmánygyártója, fehérje kereskedője és az egyik meghatározó gabona kereskedője legyen, hanem szeretne kilépni – lassan,
óvatosan, nagy körültekintéssel, de mégis határozottan – Románia,
Szerbia, Szlovákia és Horvátország felé is.
Az esemény hivatalos része az ünnepélyes szalagátvágás után
gyárlátogatással zárult, ahol az érdeklődők színvonalas szakmai
bemutató keretében körbejárhatták a korszerű üzemet.
A cég érdekeltségébe tartozó környei takarmányüzem, a védett
szójabab (SoyPreme®) feldolgozó üzem, valamint az 50%-os
UBM, 50%-os Hungerit tulajdonban lévő szentesi takarmánykeverő után ez a legújabb beruházás. Ennek köszönhetően az
UBM Csoport tovább erősíti piaci pozícióját a takarmánypiacon.
Kiemelt célja, hogy partnereivel közösen gondolkodva korszerű,
sikeres lépésekkel haladjon az ötlettől az innovációig!

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

UBM Intech-Pharma Kft.
4445 Nagycserkesz, Halmosbokor 6.
T. /F. +36 42 512 766
info@ubmintechpharma.hu
www.ubmintechpharma.hu
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DELPRO, új generációs telepirányítási rendszer
a DeLavaltól
Boldizsár Péter termékmenedzser
A több, mint 20 éve megjelent és világszerte több ezer tejtermelő
által használt ALPRO telepirányítási programot a közeljövőben
fokozatosan felváltja a DelPro komplett farm management program. Az ALPRO program inkább mint fejésirányítás működik,
a programfejlesztés a piaci igények hatására azonban egyre inkább eltolódik a farm management, az átfogó telepirányítási
program irányába. Az automatizálás ma már nem csak kiegészítésként szerepel, hanem a technológia szerves részét képezi a
tejtermelés gépesítésében. Az új technológiákat a DeLaval már
régóta alkalmazza telepein, többek között a telepirányítási rendszereinek távoli elérhetőségét Interneten keresztül: a felhasználó
áttekintheti termelési adatait, beavatkozhat a napi feladatokba,
fejésbe a világ bármely pontjáról.
Az intelligens telepirányítás vagy farm management a tejtermelésben egyfajta automatizálást jelent, ahol különböző érzékelő eszközöket alkalmaznak, az ezeken keresztül szolgáltatott
adatokra alapozva meghatározhatók az állatok szükségletei.
Jellemző módon egyre többféle labordiagnosztikai színvonalú
berendezés épül be a telepirányítási rendszerekbe. Az intelligens
telepirányítás ugyanakkor VMS fejőrobot berendezést is jelent,
amely automatikusan szolgáltatja az egyedi tehénhez illeszthető
fejési, etetési alkalmazásokat. A robotfejésen túl, a technológiával megfigyelhetővé válik az állatok egészségi állapota, komfortja és jóléte valamint termelékenysége az aktivitáson, a testtömegen, tőgyegészségen és tejösszetételen keresztül.
A DeLaval új telepirányítási rendszere a DelPro program és
technológia javít a telepvezetési stratégiákon és a tejtermelő telep teljesítményén. Mindez úgy valósul meg, hogy a beépített
technológia csekély mértékben zavarja az állat természetes viselkedését. A telepeken alkalmazott DeLaval technológia szem
előtt tartja azt az általános követelményt, hogy a lehető legkevesebb stresszt okozza az állatnak, ugyanakkor a termelést ne
csökkentse, hanem növelje, valamint hogy az állatról a lehető
legtöbb információhoz jussunk emberi beavatkozás nélkül. Az
elsődleges cél: maximalizálni az állat potenciális teljesítményét a betegségek és a rendellenes viselkedés korai észlelése
által valamint csökkenteni a gyógyszerek használatát a megelőző egészségügyi intézkedésekkel.
A gyakorlatban csak az az információ kerül a telepvezetés figyelmébe, amely az aktuális eredmények jelentős eltérését jelzi
a várható értékektől, így lehetővé téve a telepvezetés számára,
hogy a valóban fontos dolgokra összpontosítson. A tapasztalatok szerint minden 1000 állatra jut 10-30 tehén, amelyeknek
egyenként és naponta szükségük van speciális odafigyelésre.
A DelPro telepirányítási program segítségével lehetséges az
ilyen kivételek kezelése:
•
•
•
•
•
•
•

Csoportok és az egyes tehenek figyelése
Betegségek megelőzése, diagnosztizálása és kezelése
Tehéncsoportok teljesítményének követése
Tehenek teljesítményének követése egyedileg
Tehenek egyedi válogatása, mérlegelése és etetése
Dolgozók és berendezések teljesítményének követése
Reagálás helyett proaktív kezdeményezés, megelőzés

54 Holstein Magazin
2015/5

A DeLaval által kifejlesztett intelligens telepirányítás koncepció
az alábbi kulcsterületekre összpontosít:
1. Fejés
Hagyományos fejőházakban illetve kisebb vagy akár nagyobb telepeken a VMS fejőrobot rendszerrel.
2. Tehénforgalom és tehén válogatás
A tehenek automatikus válogatása a válogatókapuk segítségével a szükségleteknek megfelelően és az előre meghatározott telepi tevékenységek, igények alapján.
3. Tehénállapot figyelés
Automatikus ivarzás észlelés aktivitásmérő rendszerrel.
4. Takarmányozás
A takarmányozás optimalizálása az automatikus takarmány
előkészítés és kiosztás révén. A DelPro telepirányítási
program segítségével on-line etetés elemzés végezhető.
A DeLaval intelligens
telepirányítási rendszer
teljesen integrált
rendszer, melynek
középpontjában
a DelPro számítógépes telepirányítási program
illetve rendszervezérlő áll.
A program különböző döntést segítő alkalmazásokat, termelésre és tenyésztésre vonatkozó kulcsparamétereket,
indexeket és egyéb eszközöket tartalmaz. A telepvezetés döntését segítő alkalmazások lehetnek különböző riasztási üzenetek a
berendezések felől és az állatoktól. A legördülő menürendszer
segítségével a DelPro programban nyomon követhető és dokumentálható, listázható a rendszer, az állatok, a fejőház illetve
egyes telepi alkalmazottak (fejők, inszeminátor) teljesítménye,
hatékonysága. A mai információs technológiai elvárásoknak
megfelelően a rendszervezérlő számítógép külső, távoli partnerrel, hálózatban is képes működni.
Az intelligens vagy precíziós tejtermelés középpontjában végül
is maga a tehén áll. A cél a naponta minél több és megbízhatóbb
adat begyűjtése a technológia részét képező különféle vezeték
nélküli érzékelőkkel a fejés, takarmányozás, szaporodás és tehénforgalom során.
A DeLaval intelligens farm management és részegységei ma
már megtalálhatók a modern tejtermelő telepeken, ahol a gyakorlatban bizonyítják, hogy az intelligens gazdálkodásnak létjogosultsága van. A DeLaval ma már egyre több innovatív automatizálási megoldást kínál, melyek segítségével a kis és nagy
tejtermelő gazdaságok megújulhatnak, új életre kelhetnek, kialakíthatnak maguknak egy termelékenyebb, fenntarthatóbb és
gazdaságosabb jövőt.

A nyereségességet alapvetően
meghatározza, hogy hozunk-e
helyes döntéseket.
DelPro™ Farm manager

OPTIMÁLIS FEJÉS
HERD NAVIGATOR
OPTIMÁLIS
TAKARMÁNYOZÁS
AUTOMATIKUS
KÖRFORGÓS
FEJÉSI
RENDSZER
ETETŐKOCSIK

FEJŐROBOT

KÖTÖTT
TARTÁSÚ
RENDSZER

OPTIFEEDING

ÁLLATEGÉSZSÉG

FEJŐBERENDEZÉS

ISTÁLLÓI
VEZÉRLŐ
JÖVEDELMEZŐSÉG

Minél összetettebb egy döntés, annál tovább tart annak meghozatala
az emberi agy számára. Egy tejtermelő telepen döntések százai születnek
nap mint nap, értékes időt vonva el a többi elvégzendő feladattól.
A DelPro farm manager összegyűjti az információt a fejőházból, etetőállástól
és fejőkészüléktől; elemzi és összeveti azokat az állategészséggel, ivarzási
ciklussal valamint a tejminőséggel és javaslatot tesz arra, hogy mit tegyünk
az adott helyzetben.
Még egyszerűbben, megszünteti a találgatásokat a telep vezetése
számára.
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Tudnivalók a bőrcsomósodáskórról
NÉBIH Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság
Augusztusban a görög állat-egészségügyi hatóság tudatta az Európai Unió tagállamaival, hogy területén megjelent egy új megbetegedés, a bőrcsomósodáskór (angolul: lumpy skin disease),
amely a szarvasmarhákat érintő vírusos betegség, melyet vérszívó ízeltlábúak terjesztenek. A betegség nevét onnan kapta, hogy
a megbetegedett állatok bőrében testszerte csomók jelennek meg.
Előfordulás
A betegség korábban főleg Afrikában és a Közel-Keleten fordult
elő, de 2015. augusztusában megjelent Görögországban. Magyarországon és a környező országokban a betegség ezidáig nem
fordul elő.
Görögországba a szomszédos Törökországból terjedt át a betegség, mely a korábbinál gyorsabb terjedést mutat. A betegség
elleni védekezésként a görög állat-egészségügyi hatóság a vakcinázás mellett döntött. Az első vakcinázási kampányban 2015.
szeptember 28-áig körülbelül 13500 szarvasmarhát oltottak be,
mely az Évrosz regionális egységében található szarvasmarhák
100%-a. Eddig a dátumig Xánthi regionális egységében összesen 10196 állatot oltottak be és Rodópi regionális egységében is
megkezdték a vakcinázást, eddig 1900 állatot oltottak be.

rül váladék jelenhet meg és előfordulhat súlyvesztés, valamint
tehenekben a tejtermelés csökkenése.
A legszembetűnőbb elváltozás, hogy az állatok testén 2 – 5 cm
átmérőjű csomók jelennek meg a fejen, nyakon, háton, lábakon,
tőgyén és farok tájékán. Ezek a csomók idővel elhalnak és hegek
maradnak vissza. A végtagok vizenyőssé válása miatt az állatok
nem szívesen mozognak.
Gyakori szövődmény a tüdőgyulladás és a tőgygyulladás. Előfordulhat vetélés, méhen belüli fertőződés valamint átmeneti vagy
végleges terméketlenség is.
Lehetséges gazdasági károk
A bőrcsomódosáskór komoly közvetlen és közvetett gazdasági
károkat okozhat. Tejtermelés csökkenést, bőrben okozott kárt és
a betegség miatti szövődményeket. A veszteség akár 40-60 % is
lehet. Ezért kiemelten fontos a betegség mielőbbi felismerése és
terjedésének a megakadályozása.
Közvetett gazdasági kár az adott régióra kiszabott Európai Uniós
(élőállat és termék kivitelének) korlátozásból fakad. Ennél súlyosabb kárt okozhat a 3. országokkal történő kereskedelem ideiglenes vagy tartós leállása mind régiós, mind országos szinten.

Kórokozó, terjedés
A betegséget a Capripoxvirus nemzetségbe tartozó bőrcsomósodáskór-vírus (Lumpy skin disease virus, LSDV) okozza. A
betegség elsődlegesen vérszívó ízeltlábúakkal (vektorokkal) terjed (pl.: szúnyogok, legyek vagy kullancsok) melyek fertőzött
állatok vérével táplálkoztak. Ritka esetekben állatról-állatra is
terjedhet a betegség, például a fertőzött állatokról leváló pörkkel, nyállal, orrváladékkal, tejjel vagy ondóval. Nem zárható ki
a fertőzött nyállal szennyezett takarmány vagy víz felvételével
történő fertőződés sem. A meleg és nedves idő kedvez a betegség
terjedésének, ugyanis ilyenkor megnő a terjesztésben szerepet
játszó rovarok aktivitása.
Tünetek
A betegség tünetei lehetnek enyhék vagy súlyosak, fiatal állatokban a betegség általában súlyosabb tüneteket okoz. Az állatok
lázasak, levertek és étvágytalanok lesznek. Szemük és orruk kö56 Holstein Magazin
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Felismerés, kezelés, megelőzés
A betegség gyanúja a jellemző tünetek alapján merül fel, de csak
a fertőzött állatok közel fele mutat jellegzetes tüneteket. Ha az
állattartóban felmerül a gyanú, akkor köteles haladéktalanul értesíteni az ellátó állatorvost vagy a területileg illetékes hatósági
állatorvost. A fertőzöttség megerősítése viruskimutatásra irányuló módszerekkel lehetséges. A bőrcsomósodáskór terjedésének
megelőzése érdekében abban a gazdaságban, ahol a betegséget
megerősítették, a teljes szarvasmarha-állományt állami kártalanítás mellett le kell ölni. A hatóság járványügyi nyomozást végez,
hogy kiderítse, hogy a kórokozó hogyan kerülhetett be az adott
állományba, illetve merre terjedhetett tovább. Kiemelten fontos
a leölt állatok tartási helyeinek alapos takarítása és fertőtlenítése.
A betegség kitörése körül védő- és megfigyelési körzeteket kell
kialakítani. Az állatok és állati eredetű termékek kivitelének tilalmával az intézkedés fő célja a lehetséges új fertőzések, kitörések
mihamarabbi megtalálása és a betegség terjedésnek megakadályozása, így a szarvasmarha-állományok védelme.

Hazai szerzőink
Közegészségügyi kockázatok
A bőrcsomósodáskór a szarvasmarhákat betegíti meg, emberre
nem jelent semmilyen veszélyt sem a fertőzött állat, sem a fertőzött állatokból előállított élelmiszer.
Kérjük, hogy amennyiben bőrcsomósodáskórra gyanakszik, haladéktalanul értesítse szolgáltató állatorvosát vagy közvetlenül
az illetékes hatósági állatorvost!
A Kormányhivatalok elérhetőségét megtalálja az alábbi honlapon: http://portal.nebih.gov.hu/hu/web/guest/kormanyhivatalok
A betegségről és annak Európai Uniós helyzetéről a NÉBIH honlapján, a friss hírek között, illetve az alábbi útvonalán találnak
friss információkat:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/gyakran-ismeteltkerdesek-a-borcsomosodaskorrol
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A betegség ellen rendelkezésre áll védőoltás (vakcina), de tagállami használata csak a betegség kitörése esetében és Európai
Bizottság jóváhagyásával lehetséges. A görög bőrcsomósodáskór
járvány leküzdéséhez a görög hatóság engedélyt kapott, hogy a
hagyományos intézkedések mellett megkezdje az állatok vészvakcinázást a betegséggel sújtott régiókban, így védekezve mind
a saját, mind a többi tagállam szarvasmarha állományainak fertőződése ellen.
Mivel vérszívó ízeltlábúakkal terjedő betegségről van szó, a betegség megelőzését segítheti az állatok szúnyog és légy elleni
szerekkel történő kezelése, de ez az intézkedés önmagában a becsak lassítja.
LALSIL tegség
poharasterjedését
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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

H

• 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.holstein.hu
www.lallemandanimalnutrition.com
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Megbízható hígtrágya továbbítás
Komjáthi Bálint
üzletágvezető, Pap-Agro Kft.
Az állattartó telepeken keletkező hígtrágya, fejőházi csurgalék
csatornákból és aknákból történő továbbítása, a recirkulációs
rendszer működtetése, a szeparátor ellátása és a hosszú idejű tározók feltöltése, valamint az onnan történő kitárolás különböző
paraméterű vágókéses szivattyúkkal oldható meg praktikusan.
Megoldások minden feladatra
A fenti feladatokra kínáljuk a DODA gyár vágókéses szivat�tyúit, rendkívül változatos és sokrétű típusválasztékkal. Az
adott igénynek megfelelően minden ajánlás a gyártóval egyeztetve készül el, mindig biztosítva ezzel a megfelelő kialakítású
és teljesítményű berendezés alkalmazását. Az élőmunka igény
csökkentése és a mindig megfelelő időben történő munkavégzés érdekében a beépített rendszerek magas szinten automatizálhatóak. Alábbiakban a főbb termékcsoportokat mutatjuk be
felhasználási terület szerint.
Szeparátor ellátása – napi tározók
A hígtrágya fázisbontására használt szeparátorok munkaminőségét meghatározza a feldolgozandó anyag megfelelő homogenitása. Ennek biztosítására az ide javasolt, jellemzően a tározó
oldalára függesztett SUPER vertikális szivattyúk alapkivitelben
vágókéses aprító-szerkezettel és visszakeringtető fúvókával szereltek. Nehéz körülmények esetén a szivattyúk egy kiegészítő
keverőlapáttal is felszerelhetőek (ULTRA kivitel) a még jobb
keverőhatás érdekében, valamint lehetőség van levegő injektálására is. Ezek a szivattyúk alkalmasak egyéb kisebb nyomásigényű átemelési feladatokra is. Elérhető mobil, TLT hajtású, akár
aknába leengedhető kivitelben is.

Super szivattyú.
Kitárolás hosszú idejű tározóból
Az AFI szivattyúk alkalmasak a hígtrágya nagyobb távolságokra
történő nyomás alatti szállítására, vagy ha nagy szállítási teljesítményre van szükség. Alkalmasak hidráns-rendszer megtáplálására, a kijuttató rendszerek ellátására, vagy szállítójárművek
gyors feltöltésére. A dupla vágókéses aprító-szerkezet gondos-
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kodik a biztos anyagtovábbításról, a speciális járókeréknek
köszönhetően pedig kitűnő hatásfokkal üzemelnek. Meghajtásuk TLT-vel, dieselmotorral és villanymotorral is lehetséges,
igény szerint. Kérésre vákuumszivattyúval, elosztó szeleppel és
vezérelt, nyomásra kapcsoló visszavezető ággal szerelhetőek.
Ez utóbbi különösen a köldökcsöves kijuttató rendszer esetében
fontos kiegészítő felszerelés.

AFI TLT hajtású szivattyú.
Nehéz feladatokra
Nehéz körülmények esetén, a leülepedett, felszínén megkérgesedett tározók agresszív keverése, valamint szükség esetén kitárolása az INCLA keverőszivattyúkkal oldható meg. Az alsó,
leülepedett réteget megbontva az állítható fúvóka a tároló más
pontjára juttatja az anyagot, segítve a gyors homogenizálást.
Nagy teljesítmény jellemzi, 3-7 m karkinyúlással készül, mozgatása hidraulikus munkahengerek segítségével történik. A traktorfüggesztésnek köszönhetően a berendezés mobil, így több
tározó keverését képes hatékonyan megoldani.

INCLA keverőszivattyú.
tel: 06-53/552-283
www. pap-agro.eu
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Tő g y g y u l l a d á s e l l e n i v é d e l e m
a szárazonálló tehenek számára

• Hosszú hatástartam, amely kiterjed a tehenek javasolt 60 napos
szárazonállási idejének teljes tartamára
• Széles hatásspektrumának köszönhetően optimális hatékonyságot nyújt
a tőgygyulladást előidéző legfontosabb kórokozók ellen
• Megelőzi a klinikai tőgygyulladás kialakulását és megszünteti a meglévő
fertőzéseket

01-2011-CEP-HUN-JA-01-2013

• Válassza elsőnek a Cepravin DC-t a szárazonálló tehenek egységes és
átfogó kezelésére!

Az akku feltöltve
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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